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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan influencer och följare på den 
sociala media plattformen YouTube. Det innefattar hur samspelet mellan kommersiella 
samarbeten och personal branding påverkar relationen mellan följare och influencer. 
Utifrån det här syftet utformades två forskningsfrågor:  
 
1. Vilka faktorer har inverkan på trovärdigheten i den relation som förekommer mellan 
följaren och influencerns personal brand på YouTube? 
 
2. Vad krävs för att följarnas förtroende för influencern inte ska ta skada vid 
kommersiella samarbeten som sker via influencer marketing på YouTube? 
 
Metod 
Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som har en deduktiv 
ansats med inslag av induktion. Empirisk data utgörs av sex semi-strukturerade 
intervjuer med experter, observation av seminarium, sju enkätintervjuer och 72 
enkätundersökningar med följarna.  
 
Slutsatser 
Studiens resultat visar att en relation skapas mellan följare och influencers på 
plattformen YouTube till följd av den närhet följarna känner till influencerns personliga 
varumärke, som i längden utvecklas till ett starkt förtroendekapital. Vidare framkom det 
att relationen i grunden inte påverkas av kommersiella samarbeten då generation Z är 
formade utifrån ett reklamsamhälle och ser det som en del av innehållet på kanalen. 
Resultatet visade dock på ett antal faktorer som krävs för att bibehålla den goda 
relationen – transparens och tydlighet gällande att reklam förekommer, väl matchade 
samarbeten som ska bidra med något extra samt en kontinuitet i influencerns personal 
brand. Avslutningsvis visas MCN-nätverkens betydelse för att identifiera mindre 
influencers, vilka innehar en stark relation och dessutom hög påverkansgrad på sina 
följare och därmed kan validera företagets budskap på en högre nivå. 
 
Nyckelord 
YouTube, influencer, influencer marketing, personal branding, relationer, förtroende, 
trovärdighet
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Abstract 
 

Purpose and research question 
The purpose of this study is to explore the relationship between influencers and 
followers on the social media platform YouTube. It includes how advertising and 
personal branding cooperate, and what outcome it has on the relationship between 
influencer and follower.  
 
1. What different factors have an impact on the credibility regarding the relationship 
between the influencer and the follower?  
 
2. What is required to ensure that the followers´ confidence in the influencer doesn't  get 
hurt in the process of advertisement collaborations that take place on YouTube through 
influencer marketing? 
 
Method 
The essay is based on a qualitative research method, which has a deductive approach 
with some elements of induction. The empirical data consists of six semi structured 
interviews with experts, observations of seminars, seven survey interviews and 72 
surveys with followers. 
 
Conclusion 
The results of the study show that a relationship occurs between influencer and follower 
due to the closeness that the followers feel to the influencers personal brand, which in 
the long run is developed into a strong capital of trust. Furthermore, it was found that 
the relationship isn’t affected by the advertising on the influencers channel, due to the 
fact that generation Z is shaped according to the prevailing advertising landscape, and 
see advertisement as editorial content. However, the study showed a number of 
elements required to maintain a good relationship – transparency and clarity regarding 
advertising, well-matched partnerships that can contribute to the channel and also 
continuity regarding the influencers personal brand. Finally, the importance of MCN 
networks is shown in the process to identify smaller influencers who hold a strong trust 
capital with their followers, thus validating the company's message at a higher level. 
 
Keywords 
YouTube, influencer, influencer marketing, personal branding, relationships, trust, 
credibility  
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1 Inledning 
Intentionen med det första kapitlet är att skildra en överskådlig bild över valt 

problemområde. Vidare för vi en problemdiskussion där vi problematiserar ämnet och 

förklarar varför det är aktuellt. Därefter presenteras syftet med uppsatsen och 

forskningsfrågorna som studien är baserad på, för att sedan redogöra för vilka 

avgränsningar som gjorts.  
 

1.1 Bakgrund  

”Man vet inte om det är reklam eller inte” - Elias Holm (Lüning, Grill Pettersson, 

Liebermann & Larsson Kakuli, 2016).  
 

11-åriga Elias är en av flera miljoner användare som dagligen följer andra människors 

liv på deras video-kanaler på den sociala plattformen YouTube. Vidare förklarar Lüning 

et al. (2016) att på grund av den höga trovärdighet dessa sociala medieprofiler innehar 

hos sina följare blir de i allt större utsträckning betydelsefulla bland marknadsförare för 

produktsamarbeten. Milad, Mojtaba Khorram, Iman och Rasoul (2016) menar att då 

sociala medier tagit en större plats i vardagslivet hos användarna har det här också 

medfört att företag och varumärken insett fördelarna med sociala medier som 

marknadsföringskanal. Spridningen av innehåll och reklam på sociala medier har lockat 

annonsörernas uppmärksamhet att investera i det här föränderliga medium som en 

varumärkeskommunikation och effektiv plattform för online-annonsering. Vitberg 

(2010) lyfter fram influencer marketing som en metod där företag marknadsför sitt 

varumärke och produkter genom att samarbeta med influencers. Dessa samarbeten kan 

se väldigt olika ut, men gemensamt är att influencern får någon typ av ersättning för att 

visa upp företagets budskap i sina sociala kanaler. Det här blir en allt viktigare 

marknadsföringsstrategi i hur företag når ut till sina målgrupper, genom att dra fördelar 

av influencerns personal brand. 

 

Tom Peters (1997) var först att förklara personal branding som begrepp i artikeln ”The 

Brand Called You”, vilket har fått stor betydelse i den allt mer digitaliserade världen. 

Peters (1997) påtalar att alla har makten att skapa och bli sitt eget personliga varumärke 

och varje person kan också vara sin egen marknadsförare. Vitberg (2010) och O'Brien 

(2011) understryker att i den takt sociala media får allt större betydelse, vänder sig 
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konsumenter till andra konsumenter för att finna tillförlitlig information. Genom det här 

blir det av allt större betydelse att ha en personlig medvetenhet, skapa trovärdighet och 

differentiera sin egen person. Det här har bidragit till att allt fler inser hur det personliga 

varumärket kan användas i kommersiella syften. Vitberg (2010) påtalar vidare att 

YouTube som plattform är ett medium som tillåter amatörer att på ett fritt och enkelt 

sätt marknadsföra sig själva. Influencers som skapar videos och publicerar på sin kanal 

benämns som Youtubers. Dessa kan enligt Cunningham, Craig och Silver (2016) 

utveckla sitt egna starka personal branding, vilket stärker Youtuberns påverkansgrad på 

sina följare i den takt YouTube utvecklas och når fler användare. 

 

YouTube är en del av Google och beskrivs som ett forum och en plattform där 

användarna kan upptäcka, titta på, dela och inspireras av varandras videoklipp från hela 

världen (YouTube.com, 2017a). YouTube lanserades år 2005 och idag använder nästan 

en tredjedel av alla internetanvändare YouTube, vilket innebär att användarantalet 

uppgår till över en miljard användare där hundratals miljoner timmar innehåll visas 

dagligen (YouTube.com, 2017c). Enligt Davidsson (2017) är det i Sverige framför allt 

den yngre generation som är aktiva användare på YouTube, alla ungdomar mellan 12 

och 15 år använder YouTube någon gång, medan 79 % gör det dagligen vilket visar på 

betydelsen YouTube har för den yngre generationen, som också kallas generation Z. 

 

Beall (2016) tydliggör begreppet Generation Z, också kallat ”post-millenials”, som de 

som är födda 1995 eller senare. Enligt Strålfors (2016) går det samtidigt inte helt att 

inbegripa hela denna generation i en, då det är stor skillnad på hur de beter sig. Kim 

(2012) klargör hur ungdomar i de yngre tonåren idag söker information via YouTube 

istället för att använda Google, vilket gör att de i inofficiella sammanhang inbegrips i 

den så kallade YouTube-generationen. Dessa ungdomar är svåra att tillfredsställa och 

väljer att följa helt vanliga människor i sociala medier vilket visar att det handlar om 

trovärdighet, inte kändisskap. Youtubern Felix ”PewDiePie” Kjellberg omnämns av TT 

(2015) i en artikel publicerad i Göteborgsposten, där det framgår att PewDiePie är en av 

världens största Youtubers. I artikeln beskriver han sig själv som en närvarande 

låtsaskompis som finns där dagligen, och han berättar att han får mail varje dag där hans 

fans berättar vad hans videos betyder för dem och att filmerna fungerar som en 

verklighetsflykt för många.  
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Strålfors (2016) framhåller att det här sätter press på marknadsförare då det är viktigt att 

sätta rätt influencer i rätt sammanhang, för att stärka förtroendet och trovärdighet, då 

ungdomar idag är källkritiska och sorterar bort det som inte anses vara trovärdigt. Kim 

(2012) hävdar att YouTube som fenomen genomlidit ett skifte till ett mer kommersiellt 

forum, vilket också gör att betalda samarbeten blir allt vanligare i syfte för Youtubers 

att tjäna pengar och utveckla sitt varumärke. Det knyter an till det inledande citatet där 

frågor gällande trovärdighet och reklam i allt större grad blir en väsentlig fråga. Enligt 

Kim (2012) är YouTube ett relativt outforskat forskningsområde där nya 

marknadsföringsmöjligheter har vuxit fram och förändras fortlöpande, vilket gör det 

intressant och relevant att göra en djupare studie kring.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder en komplexitet kring YouTube i och med att det är ett föränderligt medium. 

I början ansågs YouTube som ett hot mot medieföretag, framförallt gällande copyright 

aspekter menar Kim (2012), och fortsätter att diskutera skiftet som skedde då Google 

köpte YouTube, en händelse vilken ledde till att copyright-diskussionen mjuknade. Då 

regleringarna började luckras upp såg allt fler företag hur innehåll på YouTube kunde 

gynna deras verksamhet. Burgess och Green (2009) aktualiserar hur YouTube numera 

är en stark kraft att räkna med, då det vuxit till att bli en naturlig del i vanlig media. 

YouTube anses nuförtiden som ett starkt verktyg i marknadsföring och PR klargör Kim 

(2012). Vidare framhäver författaren hur YouTube har reformerats från att vara fyllt av 

innehåll skapat av privatpersoner som ett sätt att få utlopp för sin kreativitet, till innehåll 

med inslag från etablerade företag och kommersiella budskap.  

 

Den nya median arbetar med snabba och smidiga övergångar mellan innehåll och 

reklam åsyftar Kim (2012), vilket kan ses som ett problem om vi återknyter till citatet i 

bakgrunden där Elias 11 år, markerar att det råder förvirring om vad som är reklam och 

inte. Orsaken till att det här fenomenet ses som lite av ett dilemma är för att de som är 

stora på YouTube och ses som influencers har blivit populära för att de porträtterar sig 

själva som personliga och med genuina avsikter. Vidare hävdar Dredge (2016) i en 

artikel från The Guardian att individer tenderar att se upp till influencers mer än stora 

kändisar av den anledningen att de kan relatera till dem på en mer personlig nivå. Det 

här fenomenet kan knytas an och härledas från Katz och Lazarsfelds (1955) modell, 

"tvåstegshypotesen", som redovisar hur kommunikation flödar från massmedia till 
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opinionsledare vidare till publiken, vilka påverkas av budskapet. Opinionsledare 

innefattar inflytelserika individer som ofta har expertiskunskaper inom något område. 

 

En individs personal brand är det som skapar förutsättningar för att hen ska bli populär, 

både att arbeta med och titta på, menar Shepherd (2005). Författaren hävdar vidare att 

en individs personal brand är av yttersta vikt i sociala sammanhang, då syftet kan vara 

att etablera relationer och nå ut med en genomtänkt persona. Tobak (2014) framhäver 

vidare komplexiteten som medföljer personal branding och hur fort det kan raseras. 

Genom att publicera något ogenomtänkt och tvivelaktigt kan det skapa oerhörd avsmak 

hos följarna som genererar i att de tar aktivt avstånd från influencern och allt denne står 

för. Minsker (2017) stärker det här och åsyftar på att om följare anar oråd, kan 

reaktionen vara att de slutar följa influencern i fråga med detsamma. 

 

Duncum (2011) hävdar att den nya tekniken skapar förutsättningar för generation Z att 

aktivt verka på denna typ av forum. Chau (2010) accentuerar teorin om den yngre 

generationens deltagande på YouTube med att poängtera det faktum att aktiva 

prenumeranter på plattformen har exploderat de senaste åren. Författaren påtalar att 

YouTube är ett relativt oreglerat forum, där influencers formar det sociala samtida 

klimatet, med fokus på en ung generation. Chau (2010) lyfter fram att den tämligen låga 

kontrollen är anledningen till varför plattformen är så populär. Barriärerna för att kunna 

delta är låga, och det råder en bred deltagarkultur där du dels kan sprida dina egna 

budskap och samtidigt ta del av andras innehåll enkelt. Vidare påtalar författaren hur 

deltagarkulturen påverkar ungdomar på nätet då influencers har inflytande på sina 

följare likt kändisar hade förr. Majoriteten av videos som florerar på YouTube är olika 

guider och ”how-to” klipp, där en influencer till exempel visar hur man redigerar videos 

eller sminkar sig. Genom den här typen av interaktion mellan influencer och följare 

uppstår en virtuell intimitet som skapar ett informellt mentorskap, menar Chau (2010). 

Dessa relationer ses som positiva då YouTube skapar förutsättningar för ungdomar att 

utmana sig själva i både tankar, åsikter och skapande då det finns ett brett spektra av 

innehåll. Dock finns det en baksida enligt Konsumentverket (2016), som belyser det 

faktum att ungdomar är mer godtrogna och därmed särskilt lättpåverkade för yttre 

faktorer. Speciellt i relationer till sina idoler påverkas barn och ungdomar, i och med att 

man tenderar att vilja efterlikna sina förebilder och därför imiterar dessa utan vidare 

kritisk medvetenhet. 
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Det uppstår en speciellt komplex situation då influencerns målgrupp är ung, alltså då det 

rör sig om barn och ungdomar menar Åbyhammar (2016), som framhåller att barn 

saknar ett utvecklat kritiskt tänkande. Om köpuppmaningar sker från en individ som 

följaren betraktar som en kompis eller förebild, kan frestelsen blir stor och lätt att agera 

på. Konsumentverket (2016) accentuerar att det ställs högre krav på hur reklam i 

Sverige är utformad när den riktar sig mot barn och ungdomar. Internetbaserad reklam 

som riktar sig till en yngre målgrupp får inte uppmana till köp, den får inte heller vara 

utformad på ett sådant sätt att föräldrarna tjatas till att köpa produkten. Dessutom måste 

det framgå väldigt tydligt att det är just reklam. Enligt svensk lag är det inte förbjudet 

att rikta reklam direkt mot barn, däremot ställs det avsevärt högre krav på tydligheten i 

innehållet, vilket enligt Sjöberg (2013) tyder på att det anas en problematik gällande 

unga och reklamsamarbeten på sociala medier. 
 

Starek (2017) accentuerar hur begreppet ”Social Proof” har stor betydelse för nutidens 

marknadsföring. Social Proof innebär att influencern har en intjänad tillit från sin 

följarskara. Genom att förknippas med denna individ valideras företagets budskap och 

produkter högre genom hens personal branding, än om det hade förekommit som en 

självständig annons. Connolly (2016) accentuerar hur framförallt Youtubers fått ökat 

förtroende då de ingår i en mer sofistikerad och autentisk marknadsföringsstrategi än 

vad som kunnat erbjudas tidigare. Marknadsföringen går ut på förtjänat innehåll menar 

Connolly (2016), och åsyftar att förtroende och trovärdighet uppstår mellan influencer 

och följare vid ett lyckat samarbete vilket stärker relationen. Då följarna känner att de är 

med och skapar innehåll, genom att dela ett budskap om en kampanj exempelvis, skapas 

incitament för lojalitet. Lundmark (2016) hävdar också att då influencern 

rekommenderar en produkt eller tjänst antar följaren att hen har en bra relation med 

varumärket i fråga. Det här stärker relationen ytterligare, då följaren litar på att 

influencern inte rekommenderar något de inte står för personligen. Weiss (2014) belyser 

att vi som konsumenter speciellt litar på rekommendationer från andra kunder. 

Problematiken som kan uppstå här, är att det kan uppstå en klyfta i relationen då 

Youtubern skiftar från konsumerande privatperson till producent då hen ingår i ett 

samarbete med ett företag. Det upplevs problematiskt om du inte kan skilja på vilka 

åsikter som är köpta, från de som är fullständigt individuella, och därför skapas 

alteration beträffande intentionen med innehållet, menar Konsumentverket (2016). I en 

studie från eMarketer demonstrerar Minsker (2017) en problematik som medföljer vid 
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influencer marketing. Den visar på att förtroendet som är invävt i den idoliseringen av 

en individ som agerar förebild är skört och fort kan ta skada. Studiens deltagare klargör 

hur de önskar autenticitet och uppger att de anser sig kunna genomskåda när ett budskap 

inte är äkta. Dessutom ställer sig många kritiska till innehåll där det inte framgår tydligt 

att det är reklam som förekommer, då det anses oärligt. 

 

Till följd av nya plattformar står vi mitt i ett paradigmskifte där medias inflytande på 

konsumenter har nått nya höjder. Vi finner det intressant hur relationens olika 

dimensioner fungerar mellan influencer och följare, och vad de mynnar ut i för 

handlingar och reaktioner. Fill´s (2011) ”influencer model of communication” bygger 

på Katz och Lazarsfelds tidigare nämnda tvåstegshypotes och visar hur budskapskällan, 

till exempel ett företag, påverkar influencers som i sin tur påverkar sina följares tankar 

och inställning till specifikt meddelande. Uzunoğlu och Misci Kip (2014) har även de 

utvecklat konceptet och applicerat det på en digital miljö. Författarna belyser hur dagens 

influencers fyller samma funktion som opinionsledare, i den aspekten att de har starkt 

inflytande på sina följares åsikter och beteenden. Vi kommer att framförallt utgå från 

Fill´s (2011) influencer model of communication då vi tacklar ämnet i vår studie. 

Problematiseringen har lett oss till ett syfte och två forskningsfrågor som kommer leda 

oss framåt då vi angriper komplexiteten i ämnet.   
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan influencer och följare på den 

sociala plattformen YouTube. Det innefattar hur samspelet mellan kommersiella 

samarbeten och personal branding påverkar relationen mellan följare och influencer. 
 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilka faktorer har inverkan på trovärdigheten i den relation som förekommer mellan 

följaren och influencerns personal brand på YouTube? 
 

2. Vad krävs för att följarnas förtroende för influencern inte ska ta skada vid 

kommersiella samarbeten som sker via influencer marketing på YouTube? 
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1.5 Avgränsningar och definition av termer    

Den avgränsning vi valt att göra är att endast undersöka den svenska marknaden av 

YouTube, med svenska Youtubers och följare på YouTube för att hålla en relevant och 

praktiskt genomförbar studie. Vi avgränsar även studien till att undersöka generation Z. 

Då generation Z är en relativt bred målgrupp avgränsar vi studien till målgruppen 10-17 

år, för att göra studien praktiskt genomförbar.  
 

Vi avgränsar också studien till att inte ta upp den marknadsföring som sker i form av 

banners och annonser på YouTube-plattformen före och under videoklipp som visas. 

Det innebär att de samarbeten och marknadsföring vi ska undersöka är de som 

förekommer i själva video-innehållet och som framhålls av Youtubern.  
 

En influencer är ett generellt begrepp för en inflytelserik person på sociala medier. En 

influencer som är verksam på YouTube benämns därmed som en Youtuber.  
 

Med begreppet följare refererar vi till de individer som aktivt valt att följa en Youtubers 

olika klipp och filmer på YouTube och som upplever sig ha en relation till Youtubern.  
 

Vi har genomgående i studien använt termen personal branding som är det engelska 

begreppet för personligt varumärke, vilket enligt Arruda (2003) syftar på hur en persons 

unika attribut presenteras och särskiljer sig från konkurrenternas. 
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2 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av fyra större delar, med utgångspunkt ur 

modellen tvåstegshypotesen som är applicerbar på referensramen och introduceras 

inledningsvis. Vidare presenteras hur relationer byggs upp på sociala medier, följt av 

hur influencer marketing används och vidare tillämpas på plattformen YouTube. 

Kapitlet avslutas med hur ett starkt personal brand byggs upp och visar på vilken roll 

trovärdigheten spelar i det virtuella relationen som uppstår mellan följare och 

influencer.  

 

2.1 Kommunikationsflödet på sociala medier 

2.1.1 Definition och framväxt av tvåstegshypotesen 

Lazarsfeld, Berelson och Gaudet (1948) avhandlar hur kommunikation ter sig gällande 

massmedia och mottagare i modellen tvåstegshypotesen. Modellen påvisar hur idéer och 

åsikter flödar från massmedia till opinionsledare som i sin tur överför dessa värderingar 

till mindre grupper. En opinionsledare kan vara svår att definiera, menar Chan och 

Misra (1990), då de diskuterar att det inte finns generella egenskaper som preciserar 

karaktärsdrag hos dessa individer. Vidare diskuterar Chan och Misra (1990) att en 

opinionsledare är en inflytelserik individ som kan vara en tillgång vid marknadsföring 

av produkter och åsikter. Weimann, Tustin, van Vuuren och Joubert (2007) framhäver 

dessutom att opinionsledare har en viss tendens att vara tämligen aktiva gällande sociala 

processer, där de också har implicit medvetenhet om att de har inflytande på människor 

i sin krets. Författarna fortsätter med att belysa att opinionsledare ofta besitter 

expertiskunskap inom vissa specifika områden, mer än att de är allmänkunniga. 

 

Katz och Lazarsfeld (1955) utvecklar konceptet vidare varav de fokuserar på 

mellanmänskliga relationer och dess betydelse för massmediala kampanjers påverkan på 

individer. Författarna hävdar att individuella reaktioner till mediala kampanjer inte 

räknas om man inte tar hänsyn till karaktären på hens sociokulturella miljö och de 

relationer som är etablerade. Katz och Lazarsfeld (1955) accentuerar att opinionsledare 

är individer som tenderar att exponeras mer för massmedia än övriga, vilket innebär att 

de samlar på sig information de sedan för vidare i syfte att upplysa andra. Författarna 

menar att opinionsledare fungerar som en kanal mellan massmedia och privatpersoner, 



  
 

9 

då opinionsledare skattas ha en bredare förståelse för informationen och kan därför föra 

den vidare optimalt.  

 

2.1.2 Modern anpassning av tvåstegshypotesen 
 
En modern modell som har rötterna i tvåstegshypotesen är ”the influencer model of 

communication" som är utvecklad av Chris Fill (2011). Modellen visar, likt Katz och 

Lazarsfelds (1955) tvåstegshypotes, hur information flödar från massmediakanaler till 

speciella individer. Dessa individer benämner Fill (2011) som opinion leaders och 

opinion formers. Personer söker sig bort från mediebruset och tyr sig till dessa individer 

för information hävdar Fill (2011) och menar vidare att dessa inte bara kan nå ut med 

budskap till nya åhörare, utan även stärka innebörden för de som redan mottagit 

budskapet. 

 
Figur 1: Kommunikationsförloppet, Fill (2011). 

 

Fill (2011) accentuerar hur medias främsta funktion är att förse publiken med 

information, medan personliga åsikter från inflytelserika influencers är det som direkt 

påverkar målgruppens tankar och åsikter om specifik information och budskap. 

Uzunoğlu och Misci Kip (2014) betonar hur dagens digitala influencers hyser samma 

funktion som opinion leaders, vilka verkar utanför den digitala sfären. Författarna 

vidmakthåller också att dessa influencers kan påverka digitala gemenskaper snabbt då 

meddelanden och budskap sprider sig fort genom elektronisk word-of-mouth, ofta till 

den grad att de blir virala. 

 

Uzunoğlu och Misci Kip (2014) menar att det är av vikt att varumärken samverkar med 

influencers för att upprätthålla en trovärdig närvaro på internet, då influencers har stor 

inverkan på övriga individers konsumtion. Christy och Tuten (2015) framhäver hur ett 
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företag med hjälp av influencers kan ägna sig åt varumärkesbaserade aktiviteter på olika 

sociala medier för att närma sig konsumenterna. Författarna syftar på att 

reklamsamarbeten mellan företag och influencer kan öka aktivitet och försäljning då 

man drar nytta av influencerns förtroendekapital. Dessutom, anser Christy och Tuten 

(2015)  att dessa samarbeten kan öka följarnas engagemang och skapar incitament för 

individer att sprida information om varumärket. 

 

För att få en så exakt kommunikationsmodell som möjligt i vårt vidare arbete har vi valt 

att modifiera Fill´s (2011) influencer model of communication, vilken illustreras i figur 

2. Det här för att skapa en flödesmodell som är skräddarsydd för att enklast beskriva det 

kommunikationsflöde vi undersöker på plattformen YouTube. 

 
Figur 2: Kommunikationsflödet, egen.  

 

I vår modell sänder företag ut budskap till Youtubers/influencers, som i sin tur sprider 

informationen till sina följare. De dubbla pilarna hänvisar till det kommunikationsflödet 

som leder från följare tillbaka till Youtubers, för att visa på interaktionen och relationen 

däremellan. Dessutom interagerar följarna med varandra i de virtuella forumen, som 

exempelvis kommentarsfält, vilket illustreras av pilarna mellan följarna i modellen.  

 

2.2 Virtuella relationer 

2.2.1 Virtuella relationer och gemenskaper 

Fournier (1998) framhåller att en relation förekommer då det uppstår ett ömsesidigt 

beroende mellan individer. Det här fenomenet kan liknas vid den mellanmänskliga 

kontakten Katz och Lazarsfeld (1955) anser vital för kommunikations-processerna i 

tvåstegshypotesen. Behovet av social kontakt är idag större än vad det någonsin har 

varit hävdar Pistelli (2007), och betonar att människor trivs med att ha ett flertal 



  
 

11 

möjligheter till kommunikation än tidigare. Ytterligare framhåller författaren hur 

känslan av samhörighet och vikten av sociala nätverk är dominerande, vilket innebär att 

fokus inte ligger på var man väljer att kommunicera så länge man har möjlighet till det.  

 

Castells (2002) betonar att den nya tekniken banat väg för en kultur som domineras av 

en virtuell verklighet där sociala plattformar och nätverkande står i fokus. 

Haythornthwaite (2005) anför att det unika med dessa plattformar är att människor kan 

komma i kontakt med andra personer som för dem är helt okända. Vidare åsyftar 

Haythornthwaite (2005) att det är intressant hur dessa individer förenas i olika 

samförstånd och nätverk där de interagerar med varandra och knyter an på en personlig 

nivå. Vidare hävdar Castells (2002) att den virtuella världen erbjuder en ny form av 

gemenskap, där det finns forum för likasinnade att integrera och sammanföras via 

gemensamma intressen och åsikter. Frobenius (2011) accentuerar hur följarna integrerar 

med Youtubern men också med varandra. Följarna kan diskutera de olika klippen i 

kommentarsfältet och influencern kan svara, på det här sättet skapas en relation mellan 

samtliga parter. Fournier (1998) framhäver att relationer påverkas i de sammanhang de 

är inneslutna i, vilket enligt Castells (2002) medför att relationer manifesteras i virtuella 

sammanhang på likartat vis med verkliga. Författaren framhäver dock att samvarons 

nya tekniska underlag skiljer sig från de fysiska, men det innebär inte att de automatiskt 

är underordnade tidigare former av umgänge. Gross (2004) menar att ungdomar i 

dagens samhälle brukar internet för att kommunicera likt man använde telefoner förr, 

och syftar på att de umgås genom en virtuell verklighet för att slippa att ha tråkigt.  

 

Gross (2004) betonar att ungdomars aktivitet på internet och de gemenskaperna de 

formar kan ha inverkan på deras välmående och vidare utveckling. Valkenburg och 

Peter (2007) syftar på att vänskap, framförallt i tonåren, är av yttersta vikt för att en 

individ ska kunna utveckla kognitiva, emotionella och sociala dimensioner. Författarna 

accentuerar därför hur ungdomar använder sig av digitala kommunikationskanaler för 

att knyta an och minska distansen till sina vänner då de är ensamma. Gefen (2000) 

framhåller att vi lever i en komplicerad värld där virtuella samfund ska koordineras med 

vår fysiska verklighet. Därför hävdar författaren att tillit är en hörnsten i den nya sociala 

sfären, då förtroende minskar oro och tumult i komplexa situationer. Jones och George 

(1998) stärker påståendet och framhäver att förtroende är en framträdande faktor då 

man ska fastställa hur effektiv relationen är för de inblandade parterna. Handy (1995) 
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understryker att tillit är det som håller relationen samman i virtuella gemenskaper, i och 

med att fysisk kontakt är omöjlig eller uteblir. 

 

2.2.2 Content Communities och User Generated Content 

Liang, Lai och Ku (2006) hävdar att människan alltid har ägnat sig åt att dela med sig 

av upplevelser och information sinsemellan. Författarna menar att internets framkomst 

och de plattformar som vuxit fram ligger till grund för hur individer idag kan påverka 

stora grupper, alltså ha funktion som influencers, på ett digitalt forum som YouTube. I 

början då internet blev en del av vår vardag brukades det främst som ett verktyg för att 

expandera och öka sitt informationsintag, åsyftar Kietzmann, Hermkens, McCarthy och 

Silvestre (2011). Författarna klarlägger att det sedan ett par år tillbaka skett ett skifte, då 

man numera nyttjar plattformarna för att skapa, modifiera och diskutera innehåll. 

Kaplan och Haenlein (2010) påtalar att content communities har som funktion att vara 

en digital arena där användarna kan dela och engagera sig i diverse innehåll. Författarna 

belyser att till följd av dessa virtuella samfunds framfart, har företag kommit till insikt 

att det är där de återfinner sina konsumenter, vilket innebär att de ses som tilltalande 

marknadsföringskanaler. 

 

Kietzmann et al. (2011) framhåller hur företagskommunikationen har demokratiserats 

till följd av det maktskifte som skett mellan konsument och producent. Dagens 

konsumenter är i hög grad i kontroll över den media de konsumerar, åsyftar McQuail 

(2000), och Kietzmann et al. (2011) belyser att individer som deltar i delande av 

information tyr sig till varandra ur en social aspekt, för att de vill kommunicera och dela 

erfarenheter med andra konsumenter. Författarna förklarar att diskussioner om 

varumärken och företag förekommer oavsett om producenterna godkänt aktiviteten, 

vilket sätter press på företagen att vara närvarande på de olika digitala plattformarna. 

Om företagen inte är delaktiga på dessa forum, har de heller ingen kontroll över hur 

uppfattningar och åsikter formas runt deras verksamhet.  

 

Liang et al. (2006) understryker hur de nya medierna domineras av UGC, user 

generated content, snarare än av professionella marknadsförare. Författarna avser att 

UGC är innehåll som skapas av användarna på en plattform, i syfte att dela sina 

erfarenheter gällande en viss produkt eller tjänst. Kietzmann et al. (2011) hävdar 

ytterligare att det här är ett socialt mediefenomen som kan ha stor inverkan på ett 
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företags rykte, försäljning och till och med överlevnad i vissa fall. En risk med de nya 

medierna är att företag har svårigheter med att förstå hur de ska bruka dem på ett 

framgångsrikt sätt menar författarna, och klargör hur ett misslyckat samarbete kan ha 

negativ inverkan på verksamheten. Kaplan och Haenlein (2010) accentuerar hur en stor 

del av problemet ligger i att företag ofta brister i sina kunskaper kring sociala medier 

och inte förstår vilka altituder de kan nå. Berthon, Pitt, McCarthy och Kates (2007) 

understryker hur många företag har svårt för att utveckla sociala mediestrategier och 

finna resurser för att effektivt ägna sig åt marknadsföring på de olika plattformarna. Det 

här leder till att företagen ofta missar möjligheter till stora affärer, alternativt att de inte 

kan hantera sociala medier fördelaktigt och således får problem med negativ kritik. 

 

2.3 Influencer marketing 

2.3.1 Från word-of-mouth till influencer marketing 

Notarantonio och Quigley (2009) betonar word-of-mouth som ett informellt samtal 

mellan två personer om positiva och negativa erfarenheter i samband med produkter, 

tjänster, varumärken eller företag. Weiss (2014) hävdar vidare att word-of-mouth är den 

mest betrodda källan av konsumentinformation och den mest sannolika att påverkas av. 

Sahelices-Pinto och Rodríguez-Santos (2014) understryker att word-of-mouth som ett 

informationsutbyte i ett informellt sammanhang, har vuxit på ett exponentiellt och 

okontrollerat sätt på grund av att den komplexa struktur av sociala nätverk med 

opinionsbildare har expanderat. Rogers (2016) påtalar hur den snabba tillväxten av 

sociala medier har fört med sin en ny typ av kommunikation via influencers som når ut 

till konsumenter på ett mer naturligt sätt, det här är allt viktigare eftersom människor 

blir alltmer avstängda och tar avstånd från påträngande former av reklam. Weiss (2014) 

klargör vidare då skepticism för traditionell marknadsföring ökar, vänder sig 

konsumenter förutom till vänner och familj också till internet och andra sociala medier 

för råd och rekommendationer. 

 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) menar att electronisk word-of-

mouth, e-WOM, avser alla positiva eller negativa uttalanden från en potential, faktiskt, 

eller tidigare kund om en produkt eller ett varumärke, som görs tillgänglig för ett stort 

antal människor och institutioner över internet. Moran och Muzellec (2014) lyfter fram 

att e-WOM erbjuder sanningsenliga bedömningar av varumärken från användarnas 
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perspektiv. Individerna har ett förtroende för de råd andra konsumenter ger och skulle 

inte misstro deras åsikter, då det inte finns några direkta skäl för andra kunder att tala 

osanning kring sina upplevelser. Sahelices-Pinto och Rodríguez-Santos (2014) menar 

att denna kraftfulla e-WoM skiljer sig från traditionell WoM på två viktiga punkter som 

gör flödet av information friare och snabbare. Dels bryter informationen lokala gränser; 

konsumenterna är anslutna med andra konsumenter utanför deras personliga cirkel, 

deras geografiska och sociokulturella gränser. Det medför samspel med konsumenter de 

inte och förmodligen aldrig kommer att känna, men med vilka de har ett gemensamt 

intresse. För det andra innebär de fördelar internet för med sig att informationen är 

omedelbart tillgänglig var som helst och när som helst för individer att ta del av. 

Vitberg (2010) menar att efter explosionen av sociala medier och andra nya digitala 

strategier har marknadsföringsstrategierna utvecklats från en monolog till en dialog, där 

word-of-mouth individer emellan bidrar till en viktig väg för att utveckla personlig 

medvetenhet, skapa trovärdighet, differentiering på personligt plan och bjuda in sin 

omgivning till relationer som kan omvandlas till nya affärsmöjligheter. 

 

2.3.2 Influencer marketing som begrepp 

Pophal (2016) förklarar hur influencer marketing inte skiljer sig nämnvärt från 

begreppet word-of-mouth, som funnits i decennier. Skillnaden mellan begreppen 

handlar snarare om att influencer marketing sker i den digitala världen. Li, Li och Lai 

(2010) menar att influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod som använder 

elektronisk kommunikation för att sprida varumärkesmeddelanden genom ett utbrett 

nätverk av följare. Notarantonio och Quigley (2009) menar att framgången med 

influencer marketing-strategin är kopplad till att det snarare är konsumenten som idag 

ska göra reklam genom att sprida ett budskap till andra. Marknadsförarens strategi 

innebär i huvudsak att glida in i den konversation som pågår mellan konsumenter som 

starkt påverkar sina närmaste. Moran och Muzellec (2014) framhäver hur varumärken 

strävar efter konsumenterna engagemang på sociala medier i hopp om att utnyttja 

influencers vänskapliga och starka band med sina följare. Notarantonio och Quigley 

(2009) påtalar vidare vikten av att marknadsföringsbudskapet istället för att komma 

ifrån en ansiktslöst och misstroget företag istället kommer från den mest kraftfulla 

kommunikatören, en individ du ser upp till och inspireras av.  
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Pophal (2016) lyfter fram hur effektiv influencer marketing inte handlar om att nå den 

större massan, utan snarare att fokusera på ”vem” och inte ”hur många”. Vidare 

förklarar författaren att det fungerar genom att inte fokusera på massmarknadsföringen, 

utan istället tillämpa metoder som är bäst lämpade för nischad direktmarknadsföring. 

Cramer (2017) definierar influencer marketing som en typ av marknadsföring som 

fokuserar på att använda nyckelledare att sprida ett varumärkes budskap till en större 

marknad. Istället för att företagen själva marknadsför sig mot en större grupp av 

konsumenter, används en influencer som istället inspirerar och sprider varumärket till 

sina följare. Det här bekräftas av Maria Sipka, grundare av influencer marketing-byrån 

Linqia som förklarar i artikeln skriven av Cramer (2017) att endast 1 % av målgruppen 

millennials litar på innehåll som varumärken själva skapar.  

 

I forskningsstudier genomförda av Notarantonio och Quigley (2009) och Rogers (2016) 

förklarar författarna att det finns två villkor som påverkar hur effektiv influencer 

marketing är. Det första villkoret berör hur individen uppfattar den information som 

förmedlas eller framgår av individerna i influencer marketing som trovärdig. Det andra 

villkoret behandlar huruvida den situation där produkten och influencern porträtteras, 

uppfattas som äkta och autentiskt. Dessa två villkor, trovärdighet och äkthet är också 

kopplade till varandra. Dessa resultat menar Notarantonio och Quigley (2009) är en 

viktig grundsten i användandet av influencer marketing och tillvägagångsättet beror på 

de individer som väljs ut att demonstrera och förmedla information om produkten. 

Följarna måste kunna identifiera sig med de influencers som valts ut och situationen 

måste vara autentiskt och äkta för följaren. Det är samtidigt av större relevans enligt 

Rogers (2016) att samarbeta med mindre influencers som arbetar på ett engagerande sätt 

och har lojala följare, än större influencers med hundratusentals anonyma följare. 

Följarna kommer genast känna om innehållet inte är naturligt, Notarantonio och 

Quigley (2009) betonar att om situationen upplevs som framtvingad eller onaturlig kan 

följaren uppleva informationen som vilseledande och reagera negativt mot både 

företaget och förmedlaren, influencern. 

 

2.3.3 YouTubes evolution till en marknadsföringskanal 

Kim (2012) framhäver att innan Google köpte upp YouTube, präglades plattformen av 

amatör-producerade videos i en reklamfri miljö. Vidare menar Kim (2012) hur 

YouTube idag snarare kännetecknas av professionellt skapat material i en miljö som 
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snarare fokuserar på kommersiella budskap. Likaså beskriver Van Dijck (2013) 

YouTubes evolution från homecasting till broadcasting, där plattformen utvecklats från 

ett socialt nätverk där individer delar kreativa och underhållande videos, till ett fokus 

där betraktaren och följaren ska tillfredsställas då det är av största vikt för att tjäna 

pengar. Lobato (2016) menar att uppkomsten av ”multichannelnetworks” – MCN-

nätverk, har bidragit till förändringen av YouTubes video-ekosystem. MCN-nätverken 

skapades i avsikt att tjäna pengar på en plattform tidigare avsedd för amatörer att ladda 

upp kreativa filmer, vilket också markerat vändningen där YouTube i allt större grad ses 

som en betydande marknadsföringskanal. Kim (2012) menar att kommersialiseringen av 

YouTube intensifierar YouTubes identitet som en annons-vänlig media plattform. Kim 

(2012) betonar vidare att YouTube fortfarande ger utrymme för alternativa kreativa 

utlopp, men menar dock att amatör-producerade Youtubers är på väg att marginaliseras. 

 

2.3.4 MCN-nätverk på YouTube 

Vid produktsamarbeten med influencers på YouTube, spelar MCN-nätverk en stor roll. 

MCN-nätverk beskrivs av Cunningham et al. (2016) och Vonderau (2016) som en 

mellanhand som länkar samman företagsamma Youtubers som innehar större YouTube-

kanaler, med reklam, marknadsföring och varumärken. Dessa nätverk verkar för att 

tillhandahålla tjänster som bland annat försäljning av reklam, målgruppsutveckling, 

innehållsprogrammering, samarbeten mellan innehållskapare och hantering av digitala 

rättigheter och intäktsgenerering. Cunningham et al. (2016) tydliggör hur MCN-nätverk 

stödjer Youtubern i arbetet att skapa en bra fördelning av samarbeten, reklaminlägg och 

strategier. Samtidigt bidrar nätverken också till att skapa och ompaketera redan 

frambringat innehåll på andra plattformar för att vidareutveckla det personliga 

varumärket. Vidare förklarar författarna att vara en del av nätverket bidrar till att nå en 

bredare publik och ökade intäkter, samtidigt som Youtubern lättare hittar relevanta och 

tillförlitliga samarbetspartners. 

 

Vonderau (2016) understryker att trots att MCN-nätverk endast kanaliserar en liten del 

av trafiken som YouTubes infrastruktur består av, tillhandahåller MCN-nätverken en 

stor del av det innehåll som är mest sedda och prenumererade på. Vonderau (2016) 

framhåller att alla video-kreatörer på YouTube är aktörer på marknaden som accepterat 

YouTubes vinstkrav som kan leda till att tjäna pengar på tillväxten vid varje tidpunkt. 

MCN-nätverk har således inte stört denna relation. De har dock infört former av 
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marknadsinramning som gynnar vissa användare mer än andra. Mer påtagligt, MCN-

nätverk har bidragit till en mer asymmetrisk relation mellan användare och Youtuber´s 

infrastruktur. Lobato (2016) förklarar hur MCN-nätverk tillhandahåller särskilda 

produktionsstudios och fria online-verktyg för sina samarbetspartners och skapare, då 

det är en del av Googles strävan att göra YouTube mer som TV genom att höja de 

estetiska kraven på video och göra hela användarupplevelsen mer enhetlig och behaglig. 

Lobato (2016) påtalar också hur MCN-nätverk inte är engagerade i alla Youtubers; de är 

framför allt intresserade av populära kanaler som interagerar med specifika konsument-

grupper såsom mode, makeup och tech review-kanaler, med sina goda möjligheter för 

samarbeten och produktplacering på grund av den tydliga kopplingen till specifika 

reklammarknader. Producenter av skönhet, matlagning, gaming och mode-videoklipp 

kommer att i allt högre grad utgöra en måltavla för MCN-nätverk på grund av den 

tydliga kopplingen till konsumentmarknaden. 

 

Den typiske Youtubern har enligt Cunningham et al. (2016) lite eller bristfällig 

utbildning och få kvalifikationer, men vid inledandet av samarbete med MCN-nätverk 

måste denne ha någon form av personal branding etablerat och en tydlig relation med 

sina följare. Ytterligare betonar Cunningham et al. (2016) hur de Youtubers som 

kommer i kontakt med MCN-nätverk måste ha byggt upp en populär bas av dedikerade 

prenumeranter. Cunningham et al. (2016) beskriver hur YouTube som plattform har 

bidragit till att skapa och realisera hundratusentals karriärer som innehållsproducenter, 

vilka vissa har utvecklat sina varumärken över flera plattformar både online och offline. 

Vidare lyfter författarna hur MCN-nätverken har underlättat för YouTube som plattform 

att hantera, tjäna pengar och professionalisera amatör-skapare när fenomenet växt 

explosivt och inte kunde hanteras av YouTube ensamt. Den svenske Youtubern 

PewDiePie är i nuläget allra störst, med sina över 55 miljoner prenumeranter 

(YouTube.com, 2017b). 

 

2.4 Personal Branding 

2.4.1 Definition av personal branding 

Arruda (2003) definierar personal branding som ett sätt att tydliggöra och kommunicera 

vad som gör en individ speciell och unik genom att klargöra ens styrkor, kompetens, 

värde och passion, och använda dem för att särskilja sig själv från konkurrenter. 
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Konceptet personal branding introducerades först av Peters (1997) i artikeln ”The Brand 

Called You”, och har blivit allt viktigare i den digitala världen. Vazire och Gosling 

(2004) menar att den personliga webbplatsen dykt upp som en viktig plattform för 

självuttryck och självpresentation, samt ett sätt att lära sig mer om andra individer. 

Enligt Shepherd (2005) betraktades personal branding länge endast som en taktik för 

kända personer och ledare i affärs- och politikvärlden, i den takt den virtuella världen 

har vuxit fram har fenomenet också utvecklats till ett viktigt marknadsföringsverktyg 

för vanliga människor.  

 

Chen (2013) talar om hur utvecklingen att skapa sitt egna personal brand i sociala 

medier är en allt mer expansiv trend, där individen uppmanas att marknadsföra och 

branda sig själva. O’Brien (2011) accentuerar hur internets framväxt har bidragit till 

konsumenters befogenhet att utveckla nya livsstilar och nya marknadsförings-

möjligheter har uppstått via sociala medier, där framför allt YouTube spelar en stor roll. 

Chen (2013) lyfter fram hur möjligheten att dela videoklipp med andra användare 

erbjuder möjlighet till personligt uttryck och en presentation av den egna personen på 

YouTube vilket bidrar till marknadsföring av den egna personen och sitt personal brand. 

Enligt Arruda (2009) finns det tre viktiga egenskaper hos ett starkt varumärke, oavsett 

om det gäller en person eller ett företag: tydlighet, konsekvens och beständighet. I 

samband med personal branding, förklarar han att tydlighet är viktigt eftersom “it is 

critical to be clear and authentic about who you are and who you are not. You also 

must understand your unique promise of value and how this promise enables you to 

influence people who can help you achieve your goals” (Arruda, 2009, s. 409). 

Konsekvens hänvisar till vikten av att vara ihållande i kommunikationen av varumärket. 

Det vill säga, för att skapa ett igenkännbar personal brand, måste individerna se till att 

deras varumärke är konsekvent i vad det kommunicerar. Beständighet hänvisar till 

vikten av att alltid vara synlig för målgruppen. 

 

2.4.2 Utveckling av personal branding på sociala medier 

Chen (2013) framhäver sociala mediers enkelhet i hur amatörer lätt kan bli 

internationellt erkända utan hjälp av någon extern agent. Shepherd (2005) understryker 

hur de flesta förespråkare menar att det personliga varumärkesbyggandet speglar 

processen hur ett företag eller produkt utvecklar ett varumärke. Arruda (2003) 

sammanfattar stegen vid skapandet som “framställa, uttrycka och utstråla”, vilket Chen 
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(2013) applicerat i en studie baserad på hur man bygger ett personal brand på YouTube. 

Individen måste först se till sig själv för att finna de mest väsentliga och unika attribut 

som identifierar denne som person och som kan anspela på det personliga varumärkets 

värde. Enligt Arruda (2003) innebär nästa steg i att skapa ett personal brand att 

individen konstruerar en övertygande uttalandet gällande det personliga varumärket 

utifrån de utvalda attributen. Labrecque, Markos och Milne (2011) påvisar att personlig 

branding innebär att fånga och främja en individs styrkor och unika egenskaper för att 

nå en målgrupp. Slutligen skapas en strategi för att göra ens personal brand synligt för 

omvärlden genom det tredje steget, ”utstråla” (Chen, 2013). Processen sammanfattas av 

Roffer (2002, s. 591) med orden; ”Branding for people is about finding your ‘big idea’, 

the core you, and putting it out in the universe to fulfil itself.” 

 

Vitberg (2010) framhäver vikten av att presentera en känsla av individualitet, det vill 

säga understryka grundvärden, tro och andra personliga attribut som hjälper till att skilja 

och framhålla ett personal brand från en konkurrents. Labrecque et al. (2011) hävdar att 

en viktig skillnad ligger i utmaningen vid segmentering för personligt 

varumärkesbyggande. Medan den digitala tidsåldern främjar friheten att utforska flera 

sidor av ens personligheter menar förespråkare att ens personlig branding måste vara 

tydligt och konsekvent, vilket skapar en känsla av äkthet. Chernatony, McDonald och 

Wallace (2011) påtalar samtidigt hur de flesta deltagare utvecklar en stark personlig 

varumärkesrelation, där både följarna och influencern inbördes känner en känsla av 

engagemang och tillhörighet. Chen (2013) hävdar vidare hur det bidragit till en 

personlig varumärkesrelation mellan influencern (varumärket) och följaren (andra 

konsumenter). Szmigin, Canning och Reppel (2005) påtalar hur YouTube som plattform 

eliminerar den traditionella enkelriktade varumärkesrelationen från företag till kund och 

istället tillåter det personliga varumärket att utveckla starkare band mellan influencer 

och följare. Labrecque et al. (2011) påtalar på samma sätt hur följare med starka känslor 

som upprepade gånger interagerat med influencers på YouTube fick ökat förtroende om 

ömsesidigt åtagande och tillhörighet. 

 

2.4.3 Influencerns förtroendekapital  

Hayes och Carr (2015) aktualiserar hur influencers genom sociala medier har inverkan 

på attityder och beteenden hos sina följare, till följd av att de anses ha större 

trovärdighet än kommersiella medier. Författarna belyser att trovärdighet är grunden till 
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en lyckad relation, då individer tenderar att inte lita på källor de anser oäkta eller 

vinklade. Hulyk (2015) lyfter fram en studie genomförd år 2014 där tonåringar fick 

avgöra vem som rankas högst bland kändisar eller YouTube-stjärnor i en mängd olika 

faktorer, däribland äkthet, synsätt och övergripande inflytande. YouTube-stjärnor 

toppade listan vilket visar på att mediemarknaden förändras, generation Z är 

intresserade av offentliga personer som är mer äkta, trovärdiga och som går att relatera 

till. Li et al. (2010) framhäver hur det finns en förväntan på en persons beteende och att 

det räknas med att det beteendemönstret inte avviker. Författarna syftar på att det är 

dessa mönster som skapar tillit individer emellan. Hayes och Carr (2015) accentuerar att 

en stark relation mellan en influencer och följare har inverkan på följarens attityd 

gentemot varumärken influencern representerar eller gör reklam för. Ett starkt band 

mellan följare och influencer genererar ofta i en positiv syn för följaren gällande de 

varumärken som förekommer på influencerns olika kanaler.  

 

Li et al. (2010) hävdar att förtroendet för en individ beror på tidigare erfarenheter och 

att det är avgörande för alla transaktioner mellan de inblandade parterna. Vidare menar 

Simmel och Frisby (2004) att förtroendet kan användas för att mäta styrkan i en 

relation, och hur fördelaktig den är för samtliga aktörer. Pophal (2016) framhåller hur 

viktigt det är att matcha rätt influencer till passande reklamsamarbete. Om influencern 

är passionerad av ett varumärke som faller naturligt i klang med hens personlighet och 

preferenser, kommer budskapet vävas in i övrigt innehåll och reklamen kommer inte att 

påverka följarna negativt, menar författaren. Waller (2016) klargör att samarbeten med 

influencers är lönsamma för att deras liv är lätta att relatera till för följarna, vilket 

innebär att de varumärken som förekommer i kollaborationer anses genuina och därav 

tas på större allvar.  

 

Pophal (2016) accentuerar hur det kan uppstå friktion och klyftor i förtroendet mellan 

influencer och följare vid betalda samarbeten. Om den generella uppfattningen är att 

influencerns åsikter om en specifik produkt är köpt och därför inte autentisk har det en 

negativ inverkan på förtroendet och relationen. Samtidigt avser Lynn Suderman, 

marknadsförings- och innehållsstrateg, genom Pophal (2016) att majoriteten av följarna 

inte påverkas vidare negativt av reklamsamarbeten då de har en etablerad tillit till 

influencern och litar på att hens ståndpunkter är genuina. Cunningham et al. (2016) 

aktualiserar hur viktigt rätt val av varumärken är vid samarbeten med influencers. 
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Varumärket måste stämma överens med Youtuberns innehåll och kanal, finns inte en 

kongruens mellan varumärke och Youtuberns livsstil bryts förtroendet och äktheten 

mellan influencern och följaren. Författarna hävdar vidare att upprätthålla en stark och 

trovärdig relation med sina följare är det enda långsiktigt hållbara värdet och kan inte 

riskeras mot tillfälligt kortsiktiga vinster.  

 

2.5 Teorins roll och betydelse 

I det teoretiska kapitlet har vi redovisat fyra huvudparter, vilka samtliga har en 

betydande roll då vi utfört vår studie. Vissa delar har större teoretisk betydelse för vår 

analys, medan andra delar har en stödjande funktion för att studien skulle vara möjlig att 

utföra. De mest substantiella delarna för vår studie är "virtuella relationer" och 

influencer marketing", vilka har direkt betydelse gällande syftet med vår uppsats. Första 

delen som behandlar olika kommunikationsmodeller, var nödvändig för att få en stark 

teoretisk förankring. Dessutom klarlägger avsnittet fenomenet om hur kommunikation 

ter sig mellan olika aktörer, vilket är av vikt att förstå då vi undersöker 

informationsdelning. Vidare klargör vi virtuella relationer och influencer marketing, 

begrepp som vår empiri och analys grundas i. Dessa två delar ligger även till grund för 

forskningsfrågorna, vilka syftar på att undersöka relationen mellan influencer och 

följare.  Dessa två delar avhandlar influencerns betydelse för modern marknadsföring, 

den tillit följarna känner för influencern samt hur förtroende påverkas av reklam och 

kommersiella inslag i hens kanaler på plattformen YouTube. Avslutande del redovisar 

hur man skapar ett "personal brand" och vilken roll det har. Det här avsnittet är 

framförallt stödjande, då syftet är att få djupare förståelse för hur, och speciellt varför, 

man blir stor på YouTube. 

 

Teorierna om modellerna var många och olika. I mångt och mycket förekom det en del 

motstridigheter, dock upplevde vi att de nya modellerna vi använde oss av hade starkt 

fäste i originalmodellen. Att sociala medier och influencer marketing är den nya median 

råder det inga tvetydigheter om, vilket förenklade undersökningen. Där vi stötte på 

problem var då vi vill referera till YouTube, då det är ett väldigt nytt fenomen var det 

svårt att hitta tyngre teoretiska källor, som hade en nyanserad utgångspunkt.   
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3 Metod 
Avsikten med metodkapitlet är att redogöra för vad, hur och motivera varför vi valt de 

tillvägagångssätt vi gjort för att genomföra denna studie, samt vilken betydelse det 

medfört för resultatet. Här presenteras, förklaras och motiveras bland annat 

forskningsansats, undersökningsmetod, datainsamling och vetenskapliga kriterier.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

Denna studie är genomförd utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Bryman och Bell 

(2013) förklarar en kvalitativ metod som en forskningsstrategi där fokus vid insamling 

av material och vid analys huvudsakligen ligger på ord än på siffror, vilket en 

kvantitativ forskningsstrategi gör. Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer bidrar till 

att samla in ett rikt och brett underlag med flera olika skeenden, åsikter och mönster, 

målet med en kvalitativ metod är att beskriva särskilda aspekter av ett fenomen. Repstad 

(2007) påtalar vidare att kvalitativa studier ofta används vid undersökningar av 

specifika miljöer, där syftet är att skapa en helhetsbeskrivning av de processer och 

särskiljande drag som pågår i dessa omgivningar. Då vår studie syftar till att skapa en 

djupare förståelse kring hur relationen mellan influencers och följare påverkas av det 

kommersiella skiftet som skett på plattformen YouTube, ger en kvalitativ utgångspunkt 

mer relevant information än det kvantitativa då vi vill gå in på djupet inom fenomenet 

för att se sammanhang. 

 

Yin (2013) lyfter fram olika karaktärsdrag i vilka kvalitativa undersökningsmetoder 

härleds från. Dels beskriver han att huvudsyftet med kvalitativa studier är att återge 

respondenternas olika åsikter och synsätt, vilka täcker in de olika omständigheter och 

sammanhang som människor lever i. Vidare redogör Yin (2013) att fokus ligger på att 

använda många källor och inte bara ett typ av belägg, för att visa på mångfald. En 

kvalitativ studie ger också insikt i rådande och framväxande begrepp som är aktuella i 

nuläget och som kan ge en förklaring till varför människor reagerar och upplever sin 

samtid på ett visst sätt (Yin, 2013). Backman (2016) menar vidare att en kvalitativ 

studie snarare fokuserar på hur individen uppfattar, tolkar och formar omgivningen och 

sin verklighet. Då vi avser att studera ett högst aktuellt och samhälleligt fenomen som 

YouTube i dagens läge faktiskt är, är därför en kvalitativ metod att föredra. 
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3.2 Forskningsansats 

Fejes och Thornberg (2015) redogör för två grundläggande typer av forskningsansatser 

– induktion och deduktion. Yin (2013) framhåller att divergensen mellan de två 

tillvägagångssätten återfinns i växlingen mellan empiri och teori. I en deduktiv ansats är 

utgångsläget en allmän regel eller sanning menar Fejes och Thornberg (2015), utifrån en 

viss teori utvecklar forskaren en hypotes eller påstående och utreder sedan om det 

stämmer i enskilda eller flera fall. Yin (2013) påtalar att den deduktiva ansatsen utgår i 

att de avgränsningar som görs i teorin ligger till grund för vad som ska samlas in i 

empirin, enligt Bryman och Bell (2013) leder det till att ansatsen blir helt objektiv med 

total avsaknad av forskarens egna slutsatser och tolkningar. I en induktiv ansats menar 

Yin (2013) att empirin styr teorin där forskaren drar generella slutsatser utifrån flera 

enskilda fall. Fejes och Thornberg (2015) framhåller hur det empiriska materialet styr 

vilket teoretiskt material som ska tas fram. Slutsatserna dras efter att forskarna har 

fullföljt observationer i samspel med sina egna erfarenheter. Bryman och Bell (2013) 

påtalar därmed att ansatsen är subjektiv, beroende på vem som tolkar observationer kan 

därför tolkningarna skifta.  

 

Fejes och Thornberg (2015) tydliggör att trots att en forskare i sin studie i stor grad 

upprätthåller ena typen av ansats, finner man i de flesta fall större eller mindre inslag av 

båda metoder vid närmare granskning. Vid vår studies inledande fas utgick vi från en 

deduktiv ansats då vi undersökte och studerade redan känd teori för att skapa en god 

grund kring ämnet. Vid sammanställning av empirin blev det dock nödvändigt att 

anpassa delar av teorin genom att lägga till och ta bort teoretiska inslag efter vad som 

framkom i den insamlade datan. Bryman och Bell (2013) menar att trots att 

definitionerna av de båda ansatserna i princip talar för varandras motsatser, kan 

ansatserna ha inslag av varandra. Vår studie inleddes som en deduktiv ansats, men 

skiftade under arbetets gång till en mer induktiv karaktär, vilket slutledes innebär att 

studien innefattar båda typer av deduktion och induktion. 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval 

I denna studie valde vi att ha ett strategiskt urval som utgångspunkt vid val av 

respondenter. Patton (2002) beskriver ett strategiskt urval där forskaren bedömer vilka 
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personer som innehar lämplig kompetens inom ämnet och som kan fungera som 

respondent. Patton (2002) framhåller också att forskaren bör undersöka hur insatta och 

intressanta respondenterna upplevs för att säkerställa att forskningsfrågorna ska kunna 

besvaras. Trost (2010) benämner vidare att för att garantera variation i urvalet bör ett 

antal variabler eller kriterium väljas ut som är av teoretisk betydelse för att finna rätt 

respondenter som kan bidra med mest data som är relevant för studien. Trost (2010) 

menar också att urvalet vid en kvalitativ studie bör vara heterogent inom en rimlig 

gräns, det bör finnas variation men inte på ett extremt sätt. 

 

3.3.1.1 Experter  

Då vår studie är inriktad på den sociala plattformen YouTube ansåg vi det relevant att 

intervjua personer som har en koppling och en djupare kännedom och kompetens kring 

perspektivet YouTube och Youtubers för att erhålla väsentliga svar på våra 

forskningsfrågor. Eftersom vårt syfte med studien innefattar relationen mellan följare 

och Youtuber föll det sig naturligt att ta kontakt med influencers som innehar ett större 

konto med många följare på YouTube, då det innefattar ett av våra kriterium att 

influencern ska ha utformat en relation till sina följare. Ett annat variabel vi utgick ifrån 

var att influencern ska ha utfört eller regelbundet genomför samarbeten med 

varumärken och företag på sin kanal för att de ska inneha erfarenhet och skapat sig en 

åsikt kring det här. Datainsamlingen i form av experter på YouTube och influencers 

marketing utgörs av personer som arbetar med YouTube som marknadsföringskanal 

eller som själva är Youtubers, vilket vår förhoppning var skulle ge olika skildringar av 

fenomenet. Vi genomförde också en intervju med reklamombudsmannen för att 

klargöra exakt hur varumärkessamarbeten ska märkas ut då det också rör sig om reklam 

som påverkar minderåriga. Under YouTube-mässan Tubecon som vi besökte hölls 

också seminarier med profiler och sakkunniga personer inom YouTube som vi tog del 

av och som gav en större förståelse för ämnet. Det här bidrog till sex semistrukturerade 

intervjuer och observation av ett seminarium. 

 

3.3.1.2 Följare 

Vårt fokus i denna studie är relationen mellan influencer och följare vilket gjorde att vi 

också ville få synvinkeln från följaren. Vårt kriterium här innefattade att personerna 

måste följa YouTube-kanaler aktivt och befinna sig i åldersgruppen 10-17 år, då vi vill 

undersöka generation Z. För att säkra urvalet och på ett enkelt sätt nå de som använder 
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YouTube dagligen valde vi att besöka YouTube-mässan Tubecon som genomfördes i 

Malmö 22 april, för att nå ungdomar som verkligen är intresserade av och använder 

YouTube. Tubecon är ett arrangemang som sammanför YouTube-profiler med deras 

följare genom “meet-and-greets”, seminarier och signeringar. Där fick vi en inblick i 

den virtuella värld dessa ungdomar befinner sig i via YouTube.  

 

Vår främsta avsikt med vårt besök var att samla in en större mängd data från dedikerade 

följare till dessa Youtubers och få deras synvinkel på relationen och på vilket sätt 

samarbeten påverkar den, vilket gjorde att vi valde att utforma en enkät för att få en 

större och mer övergripande inblick. Det här bidrog till 72 stycken svar från ungdomar i 

åldern 10- 13 år. Då vi också önskade få djupare och mer utförliga svar till varför 

följaren upplever det hen gör, kompletterade vi den enkla enkäten från Tubecon med en 

mer utförlig enkätintervju för att undersöka följarna på två olika sätt, vilket resulterade i 

sju enkätintervjuer med ungdomar i åldern 10-17 år. De presenteras med förnamn och 

ålder för att skilja på deras åsikter.   

 

Våra respondenter: 

• Axel Palm, VD - Paradime AB, digital konsult - Milton Labs, Google YouTube-

ambassadör, Youtuber “Oklart”. (Personlig intervju 2017-04-22).  

• Carl Déman, Youtuber “Carl Déman”, “JLC”. (Personlig intervju 2017-05-01).  

• Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman - Reklamombudsmannen. (Personlig 

intervju 2017-04-22).  

• Ella Grundel, Partner Manager - United Screens, Youtuber “Ella Grundel”. 

(Skypeintervju 2017-05-02). 

• Felicia Bergström, Youtuber “Felicia Bergström” och Joakim Kvist, Youtuber 

“HejaInternet!”. Tubecon, Malmö. (Seminarium 2017-04-22). 

• Linda Hörnfeldt, VD - influencers of Sweden. (Personlig intervju 2017-04-22).  

• Martin Arvebro, Partner Manager – United Screens, Youtuber “theSwedishLad”. 

(Skypeintervju 2017-05-05).  

• Enkätintervjuer; Sam 10 år, Bo 11 år, Jonna 11 år, Wilma 12 år, Stella 15 år, 

Elsa 16 år, Alexander 17 år. (2017-05-05). 

• Enkätundersökning, 72 stycken ungdomar i ålder 10-13 år, Tubecon Malmö. 

(2017-04-22).  
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3.3.2 Intervjuer 

Repstad (2007) och Trost (2010) påtalar att forskaren i grunden bör utgå från en mall 

för sina frågor som anpassas under intervjuns gång, frågeguiden ska fungera som en 

utgångspunkt för att alla ämnesområden ska täckas och diskuteras. Vidare förklarar 

författaren att utgångspunkten vid semistrukturerade intervjuer styrs av flexibilitet där 

frågorna kan och bör justeras under intervjuns gång för att låta respondenten styra 

samtalet. Holme och Solvang (1997) påtalar också vikten av att inte använda 

standardiserade frågeformulär, framför allt för att intervjun inte ska styras från 

forskarens sida utan behålla så mycket objektivitet som möjligt. De tankar och åsikter 

som genereras ska vara ett resultat från respondentens egna uppfattningar, vilket 

innefattar att denne själv i så stor utsträckning själv ska styra utvecklingen av intervjun. 

Vi utgick från tre större ämnesområden vid intervjuerna; YouTube som 

marknadsföringskanal, relationen mellan influencers och följare, och kommersiella 

samarbeten. Vi utformade underfrågor som vi utgick ifrån om vi upplevde att 

respondenten inte själv diskuterade relevanta begrepp som vi kände att vi ville ha 

respondentens åsikter om. Före intervjutillfället skickades intervjuguiden till 

respondenten, för att hen skulle ha möjlighet att sätta sig in i de områden vi ämnade att 

diskutera.  

 

Holme och Solvang (1997) menar att forskaren bör vara observant och öppen i 

intervjusituationen för att skapa ett spontant och naturligt samtal där respondenten ska 

känna att denne kan ge uttryck för sina åsikter och synpunkter. Vidare betonar Trost 

(2010) att det ur forskarens synhåll kan vara en fördel att vara två vid intervjutillfället, 

om dessa är samspelta genomförs ofta intervjun på ett mer kvalitativt sätt med större 

informationsmängd och förståelse än om endast en utför intervjun. Vi valde att närvara 

båda två vid alla intervjuer, för att finna stöd i varandra men också för att båda skulle ta 

del av respondenternas tankar och åsikter direkt och därmed få möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor. Vid intervjutillfället styrde en av oss intervjun och ställde frågor, 

medan den andra tog en stödjande roll och tog anteckningar och noterade kroppsspråk 

och tonfall, samtidigt som spontana frågor som uppkom under intervjuns gång ställdes 

av oss båda.  

 

Trost (2010) lyfter fram att miljön vid intervjun i största möjliga grad ska vara ostörd, 

det bör inte finns andra åhörare som kan påverka utan respondenten ska känna sig trygg. 
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Vi utförde intervjuer personligen och via Skype-intervjuer. Vi strävade efter att 

genomföra intervjuerna fysiskt då det underlättar diskussionen, men på grund av 

logistiska skäl gick inte det att genomföra vid alla tillfällen. Tre av de intervjuer vi 

genomförde vid personliga möten genomfördes på Tubecon-mässan i Malmö. Alla 

intervjuer genomfördes enskilt i ett rum, där inga yttre faktorer påverkade samtalet utan 

vi kunde prata ostört och obehindrat. Varaktigheten på intervjuerna varierade mellan 

25-40 minuter, vi var noga med att spela in alla intervjuer och transkriberade sedan 

dessa för att ha möjlighet att precist återge vad respondenterna uttryckt. Trost (2010) 

uppmuntrar användandet av bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer, då 

intervjuaren kan koncentrera sig på respondenten och vad denne säger och på vilket sätt 

det sägs.  

 

3.3.3 Enkätintervjuer 

Då vi var införstådda med att ungdomarna på YouTube-mässan Tubecon inte hade tid 

att avsätta en längre stund till att bli intervjuade valde vi att utforma en enkät för att få 

en större och enklare inblick i hur följarna ser på relationen och hur reklam och 

samarbeten påverkar trovärdigheten. Trost och Hultåker (2016) menar att gruppenkäter 

är vanligt förekommande när en större mängd människor är samlade på samma plats. 

Trost (2010) påtalar vidare att ungdomar har svårt att koncentrera sig under en längre 

tid, vilket tenderar att intervjuer med barn och ungdomar blir korta vilket medför att 

man måste göra fler intervjuer. Då målgruppen på mässan var relativt ung, valde vi att 

utforma tio enklare frågor i enkätform. Vi utformade frågorna i en strukturerad, icke-

öppen form, vilket Trost och Hultåker (2016) beskriver som att frågorna har fasta 

svarsalternativ. Respondenten fick genom val av överensstämmande smiley-gubbe 

avgöra hur väl det passade in med hens egna åsikter och tankar. Bell (2007) accentuerar 

att symboler är ett väl beprövat sätt att använda vid undersökning med barn, och 

underlättar för respondenten att välja den känsla som stämmer överens med hens åsikt. 

Avsikten med enkäten var att i större omfattning säkerställa hur följarna ser på sin 

relation med Youtubers och om och på vilket sätt de uppmärksammar och reflekterar 

över reklamsamarbeten.  

 

För att få en djupare inblick i bakgrunden till respondentens åsikt valde vi att utforma 

ett mer ostrukturerat frågeformulär vilket enligt Trost och Hultåker (2016) förklaras 

med att frågorna saknar svarsalternativ, vilket bidrar till en större variation och där 
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respondenten fritt kan uttrycka sina åsikter. Vi utgick från samma frågor som i enkäten, 

men omformulerade dem på ett mer öppet sätt. Genom att ta hjälp av föräldrar via 

Facebook som hade ungdomar i rätt ålder, 10-17 år, genomförde vi sju enkätintervjuer 

där respondenten själv fyllde i svaren med egna ord och meningar. Vi valde att låta 

respondenten själv svara på frågorna med stöd av föräldern. Vi höll dock en dialog med 

föräldern där denna medverkande och kunde hjälpa till att förtydliga och svara på 

frågor. Vi är medvetna att vi på det här sättet inte kan styra intervjun själva och la över 

en del av ansvaret på föräldern, men har förtroende för att de forskningsresultat som 

framkommit ändå bidragit till relevans. Intentionen med genomförande av både 

enkätintervjuer och en stödjande enkätundersökning var att styrka åsikterna som 

framkommit i enkätintervjuer med enkätundersökningen och visa på ett djupare vidd av 

åsikter kring reklamsamarbeten.  

 

3.3.4 Operationalisering 

För att skapa en god struktur i våra intervjuguider och enkät valde vi att genomföra en 

operationalisering före intervjutillfällena, för att de frågor vi ställde skulle vara 

behjälpliga till att ge svar på vårt syfte och forskningsfrågor. Bryman och Bell (2013) 

menar att en operationalisering går ut på att hitta ett tillvägagångssätt för att mäta 

teoretiska begrepp i praktiken. Lynham (2002) framhåller att avsikten med en 

operationalisering är att finna en koppling mellan teori och empiri. Genom att 

genomföra en operationalisering bekräftar vi att den redan kända teori också undersöks 

empiriskt. Då fenomenet YouTube är relativt nytt och outforskat har vi kopplat våra 

frågor till den mest relevanta teori som är känd i nuläget. Vi utgick även från våra 

forskningsfrågor för att säkerställa att frågorna vi ställde var relevanta för att finna svar 

på dessa. Då vi valde att intervjua både influencers och följare har vi också kopplat 

samman frågorna vi ställt till respektive för att visa på sambandet och för att underlätta 

vid tolkningen av empirin. Operationalisering av frågeguiden återfinns i bilaga 3.  

 

3.4 Forskningsprocessen 

3.4.1 Arbetets gång 

Vår uppsatsprocess tog sin början i diskussioner kring potentiella ämnesval, efter flera 

diskussioner föll valet på sociala medier och den allt mer ökade reklam som sker där. 

Då vi båda är intresserade av denna typ av marknadsföring och har studerat under 
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framför allt vårt tredje år på marknadsföringsprogrammet, hur marknadsföring sker 

digitalt och på sociala medier kändes det som ett naturligt val. Vi diskuterade framför 

allt kring hur reklammarkering på sociala medier är ett väldigt nytt begrepp och inte helt 

klarlagt hur det ska gå till, vilket också fick oss att börja fundera över hur det påverkar 

följarna och deras relation och förtroende till dessa influencers.  

 

Det var dock vårt första handledarmöte med MaxMikael som ledde in oss på spåret 

YouTube som medieplattform. Då vi båda var väldigt oerfarna gällande mediet och inte 

direkt använder det kontinuerligt själva blev vi intresserade då det är ett så outforskat 

fenomen för oss, men som också används av en mycket yngre målgrupp än oss själva. 

När vi sedan började undersöka teorier gällande det här insåg vi också bristen på studier 

gjorda specifikt i det här ämnet och som bidrog till att vi insåg att det fanns en 

kunskapslucka att fylla. Då vi fann Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes som sedan har 

modifierats vidare av bland annat Fill, kände vi att vi hade en bra grund att utgå från i 

teorin för att undersöka relationen mellan följare och influencers på YouTube. 

 

Då vi insåg att en YouTube-mässa skulle genomföras i Malmö under vårt 

uppsatsprocess blev det ett naturligt val att besöka den och samla in så mycket empiri 

som möjligt, från både experter och följare. Under mässan hölls också seminarier och 

föreläsningar med profiler och sakkunniga personer inom YouTube som gav en större 

förståelse för ämnet. Avsikten med besöket var att samla in en större mängd data från 

dedikerade följare till dessa Youtubers och få deras synvinkel på relationen och på 

vilket sätt samarbeten påverkar den genom enkätundersökningen. Vi genomförde också 

Skype-intervjuer med experter då vi inte hade en möjlighet att genomföra alla intervjuer 

personligen under YouTube-mässan på grund av respondenternas scheman. För att 

styrka följarens perspektiv utformade vi också bredare enkäter där följare fick svara på 

samma typ av frågor som återfanns i enkäterna, men i mer utvecklade svar för att förstå 

varför de svarade på ett visst sätt.  

Efter att all data var sammanställd återgick vi till vår teoretiska referensram och 

anpassade den efter de resultat vi kommit fram till i empirin. När vi sedan skrev vår 

analys fick det empiriska materialet styra, då vi valde att utgå från ett enhetligt empiri- 

och analyskapitel. Backman (2016) diskuterar att det i vissa fall underlättar att slå 

samman empiri- och analyskapitlet. Vårt empiri består av flera olika insamlingsmetoder 

och vi ville underlätta för läsaren för att dels undvika upprepning, men också i enlighet 
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med Backman (2016) som menar att det kan vara svårt för läsaren att minnas ett antal 

olika utfall, när man sedan kommer till diskussionskapitlet. Efter att analysen var 

färdigställd återgick vi till syfte och forskningsfrågor för att säkerställa att vi funnit svar 

på det vi ämnade att undersöka, innan vi skrev det avslutande slutsatskapitlet.  

 

3.4.2 Tolkning av svar 

Vi genomförde en kvalitativ studie vilket enligt Yin (2013) inbjuder till tolkning, 

därmed förekommer komplexiteten att vi som forskare tolkar respondenternas svar på 

ett annorlunda sätt än en annan forskare skulle göra. Då vi utformade vår intervjuguide 

relativt öppet och lät respondenten styra diskussionen bidrar det också till att svaren 

präglas av respondentens tidigare erfarenheter och kunskaper. Bryman och Bell (2013) 

menar att en kvalitativ studie aldrig kan uppvisa fullständig objektivitet, det här medför 

att vi subjektivt tolkar den insamlade empirin. 

 

Fejes och Thornberg (2015) accentuerar hermeneutiken som ett begrepp som innefattar 

att tolka, förstå och förmedla, vilket är lämpligt när syftet med studien är att 

respondentens egna upplevelser av ett specifikt fenomen ska beskrivas och hen själv ska 

styra vad som ska diskuteras. Vid vårt tolkningsarbete har vi utgått från hermeneutiken 

till viss del. Fejes och Thornberg (2015) lyfter fram att en hermeneutisk tolkning inte 

har en generell arbetsmodell gällande tolkning då varje forskares förförståelse skiljer sig 

från andras, vilket medför att det finns olika angreppssätt för att försöka förstå och tolka 

den empiriska datan. Alvesson och Sköldberg (2008) påtalar att inom hermeneutiken 

utgår man från en del och sätter det i samband med helheten för att successivt skifta 

mellan del och helhet för att nå ny belysning, vilket medför att man når en fördjupad 

förståelse av bådadera. Holme och Solvang (1997) påtalar att forskaren bör sträva efter 

att förstå texten förutsättningslöst, vilket kan uppfyllas genom att försöka försätta sig i 

författarens situation. Vidare åsyftar författarna vikten av att sätta fenomenet i den 

sociala kontext det förekommer i, forskaren bör i möjligaste mån bortse från sin egen 

situation och istället sätta sig in i respondentens position. Backman (2016) menar att 

tolkningsarbetet till stor del består av att söka förklaringar till varför studier skiljer sig 

eller uppvisar likheter mellan varandra, vilket till stor grad kan kopplas till 

respondentens position och bakgrund. I enlighet med den hermeneutiska läran har vi i 

största möjliga mån försökt bortse från våra egna förkunskaper vid tolkning av teori och 

empiri vilket förhoppningsvis ska bidra till en bättre och mer korrekt bild av vad som 
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beskrivs i teori och vad som framkommit vid intervjuerna. Vi är medvetna om att den 

förkunskap vi har gällande universitetsutbildning och intresse gällande sociala medier 

kan ha en påverkan på tolkningen av svaren. Vi har under studiens gång försökt förhålla 

oss objektivt och ständigt bredda och fördjupa vår förståelse kring den teoretiska 

referensramen och det empiriska resultatet, för att kunna analysera helheten. Vi är av 

uppfattningen att helheten av vår studie består och är skapad av olika delar, vilka alla 

ska ha ett samband i vår strävan att finna svar på vårt syfte.  

 

3.5 Vetenskapliga kriterier 

3.5.1 Validitet 

Bryman och Bell (2013) påtalar att studiens validitet mäter kvaliteten och 

noggrannheten på det som avses att mätas i forskningen. Trost (2010) framhåller att 

validitet innebär att man mäter det som är ämnat att mätas, det här uppnås genom att rätt 

frågor ställs för att få svar på det forskaren vill ta reda på. Trost (2010) menar vidare att 

vid kvalitativa intervjuer är syftet att få veta hur respondenten upplever och uppfattar en 

företeelse eller ett fenomen. Holme och Solvang (1997) understryker att validiteten är 

bunden till vad som ska studeras och om det är fastställt i frågeställningen. Före 

intervjutillfällena valde vi att utforma en frågeguide för att säkerställa att vårt syfte och 

forskningsfrågor skulle innefattas vid intervjuerna. Genom att använda oss av våra 

nyckelord säkerställer vi att frågeguiden tog upp alla nödvändiga aspekter för att säkra 

att vi undersökte rätt fenomen. Vi operationaliserade även frågeguiden för att koppla 

syfte och teorier till frågeguiden, vilket på det viset stärker validiteten då vi redan innan 

intervjuerna var säkra på att vi undersökte det som vi avsett att mäta. Då vi valde att 

intervjua både influencers och följare operationaliserade vi även dessa tillsammans för 

att säkerställa att vi undersökte bådas perspektiv på alla områden.  

 

Enligt Yin (2013) ska forskaren se både teoretiskt och empiriskt material ut ett kritiskt 

perspektiv för att uppnå en hög validitet, för att på så sätt söka fler svar på samma fråga. 

Då YouTube som marknadsföringsmetod är ett tämligen outforskat område, är den 

teoretiska ramen relativt begränsad. De flesta studier visar på resultat där sociala medier 

och YouTube ses som enbart positivt ur marknadsföringssynpunkt. Det här är något 

som möjligtvis kan påverka studiens validitet, vilket vi varit medvetna om och 

reflekterat över. Då vi undersökt den svenska YouTube-marknaden är vi också 
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införstådda med att den främsta forskning är genomförd i andra länder som inte har 

samma hårda lagstiftning gällande reklam som i Sverige.   

 

3.5.2 Reliabilitet 

Enligt Trost (2010) är reliabilitet eller tillförlitlighet ett mått på att studien är stabil och 

inte utsatt för slumpmässiga faktorer. Det innebär exempelvis att alla respondenter ska 

intervjuas på samma sätt och intervjutillfällena ska vara så lika som möjlig, då vissa 

menar att en mätning vid en viss tidpunkt ska generera samma resultat vid en andra 

mätning. Trost (2010) menar dock att det kan vara svårt att uppnå reliabilitet eller 

tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer då målet inte är att få samma svar på frågorna, 

utan låta respondenten styra innehållet. 

 

Vid kvalitativa studier framhåller Trost (2010) att trovärdighet utgör ett av de större 

problemen då forskarna måste framhäva trovärdighet gällande data och analys och att 

dessa är insamlade på ett sätt som är relevant och seriöst för de aktuella 

forskningsfrågorna. Holme och Solvang (1997)  betonar vidare vikten av noggrannhet 

vid bearbetning av information. En studie anses ha hög reliabilitet om oberoende studier 

av ett och samma företeelse ger ett ungefärligt svar som vår studie. Vi har under hela 

studien gång försökt ha en objektiv ingångssätt där vi så lite som möjligt försökt 

påverka respondenterna vid intervjutillfällena, genom att låta dessa styra intervjun. Vi 

har utgått från vår frågeguide, men har av naturliga skäl ställt olika följdfrågor beroende 

på vilken riktning respondenten tagit. Vid tolkning av resultat har vi hela tiden fört en 

diskussion kring hur vi ska tolka det empiriska materialet för att stärka studiens 

reliabilitet, samtidigt som vi gjort allt tolkningsarbete tillsammans för att stärka 

tillförlitligheten.  

 

3.5.3 Stabilitet 

Bryman och Bell (2013) påtalar vikten av forskningens stabilitet under en längre tid, det 

vill säga att resultaten inte märkbart förändras under en tidsperiod. I vår studie är inte 

självklart och svårt att uppnå, då sociala medier är i en ständig process och aktuella 

plattformar hela tiden förändras och utvecklas. Det är därmed svårt att säkerställa en 

stabilitet då det är osäkert hur länge denna studie kommer att uppvisa relevans.   
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3.6 Etiska aspekter  

Genomgående i studien har vi arbetat för att ha ett etiskt förhållningssätt. Det här genom 

att sträva efter att återge och använda de teoretiska källorna och empiriska resultat på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt. Yin (2013) accentuerar vikten av forskarens integritet 

gällande den etiska aspekten, att hens ord är sanningsenliga och pålitliga, och 

trovärdighet uppvisas gällande forskarens sätt att samla in och analysera data. Trost 

(2010) påtalar hur etiken även innefattar aspekter kring hur respondenterna behandlas. 

Vi har varit noga med att informera varje respondent före intervjun om studiens syfte 

och hur resultaten kommer användas, att hen kan vara anonym och när som helst 

avbryta intervjun eller avstå att svara på en viss fråga, för att värna om respondentens 

integritet. Då vi också valde att observera seminarium kontaktade vi deltagarna för att 

säkerställa att de accepterade att vi tog del och använde resultatet i vår studie.  

 

3.7 Metodkritik  

Bryman och Bell (2013) menar att den främsta kritik som kan riktas mot en kvalitativ 

studie är bristen på objektivitet. De påtalar att den kvalitativa metoden snarare styrs av 

det forskarna upplever är intressant och på vilket sätt de tolkar informationen. Vi erfar 

att det finns en övervägande risk i och med att vi båda är insatta i ämnet då vi båda har 

en liknande bakgrund gällande utbildning och att vi gjort subjektiva bedömningar av 

vad som är mer eller mindre relevant vid följdfrågor under intervjuer med 

respondenterna. Bryman och Bell (2013) framhåller också att på grund av 

subjektiviteten som föreligger, är det svårt att replikera undersökningar då risken finns 

att vårt resultat är påverkat av våra personliga tolkningar av exempelvis 

intervjutillfällena när vi ställt frågor och sedan tolkar svaren. Det leder till att om andra 

forskares subjektiva bedömningar frånskiljer från våra, leder det också till att det även 

kommer återspeglas i skillnader i resultaten.   
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4 Empirisk och teoretisk analys 
Följande kapitel är en sammanställning av den teori som introducerades i den 

teoretiska referensramen tillsammans med det empiriska material vi har införskaffat oss 

i studien genom intervjuer, observationer och enkäter. För att på enklast och tydligast 

sätt återge resultatet är kapitlet indelad i olika huvudrubriker.  

      

I följande kapitel är det empirin som styr innehållet, vilket innebär att vi går mot ett mer 

induktivt arbetssätt. Efter att all empiri var insamlad upptäckte vi genomgående teman 

som är utgångspunkt i kapitlet och som vi anser vara betydelsefullt att diskutera och 

analysera. För att undvika upprepning och ge en mer intressant och följsam läsning har 

vi valt att väva samman det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen i en 

analys. Vår analys är strukturerad enligt följande avsnitt: 

 

4.1 YouTube som marknadsföringskanal behandlar YouTubes utveckling till en 

kommersiell plattform och problematiken kring reklamhantering på sociala medier.  

 

4.2 Influencers roll diskuterar hur influencers skapar ett starkt varumärke, vilket ansvar 

som ligger på influencers och rollen som förebild.  

 

4.3 Den virtuella relationen utgör vilken interaktion som utspelas mellan Youtubern 

och följarna och tillitsaspekten som utvecklas kring det.   

 

4.4 Samarbeten, i avsnittet diskuteras vikten av transparens och rätt val av samarbeten 

för att behålla en naturlighet i innehållet samt effekten det har på följarens förtroende i 

relationen.  

 

Respondenterna vi har intervjuat arbetar antingen med YouTube som en 

marknadsföringskanal, eller är en aktiv följare av YouTube-kanaler för att ge båda 

perspektiv på relationen som uppstår mellan följare och influencer. Våra respondenter 

och resultatet av enkätundersökning presenteras nedan, 

• Axel Palm, VD - Paradime AB, digital konsult - Milton Labs, Google YouTube-

ambassadör, Youtuber “Oklart”.  

• Carl Déman, Youtuber “Carl Déman” och “JLC”.  
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• Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman - Reklamombudsmannen.  

• Ella Grundel, Partner Manager - United Screens, Youtuber “Ella Grundel”.  

• Felicia Bergström, Youtuber “Felicia Bergström och Joakim Kvist, Youtuber 

“HejaInternet!”. 

• Linda Hörnfeldt, VD - influencers of Sweden.  

• Martin Arvebro, Partner Manager – United Screens, Youtuber “theSwedishLad”.  

• Enkätintervjuer, Sam 10 år, Bo 11 år, Jonna 11 år, Wilma 12 år, Stella 15 år, 

Elsa 16 år, Alexander 17 år.  

• Enkätundersökning, 72 stycken ungdomar i ålder 10-13 år.  

ENKÄT OM YOUTUBE JA Vet ej NEJ 

Ser du någon Youtubern som en förebild?   100 %   

Känner du att du påverkas av det Youtubern säger eller gör i sina klipp?   38 % 62 %  

Litar du på att det Youtubern säger i klippen är hens egna åsikter?  78 % 22 %  

Har du slutat titta på en Youtuber på grund av något hen gjort eller sagt?  11 % 32 % 57 % 

Upplever du att Youtubern gör reklam för saker?  75 % 25 %  

Hur reagerar du när Youtubern gör reklam i Youtube-klippen?  Övervägande neutral/glad 

Ändrar du uppfattning om Youtubern om det förekommer reklam?  21 % 23 % 55 % 

Litar du mindre på Youtubern om hen pratar om reklam?   21 % 67 % 12 % 

Har du velat köpa något en Youtuber gjort reklam för i sina klipp? 67 %  33 % 

 

4.1 YouTube som marknadsföringskanal 

4.1.1 Den kommersiella branschen 

I och med YouTubes framväxt och övergång till en mer kommersiell bransch, avser 

Axel Palm (personlig intervju 2017-04-22) följande, ”det har ju förändrats på grund av 

att det har blivit mer utav en konkurrens eftersom att det finns pengar i det, men så är 

det ju i varje bransch som växer fram, ju mer pengar det börjar finnas i det desto mer 

söktryck mot det kommer det vara, och just nu är det ganska hård konkurrens på 

YouTube-marknaden skulle jag säga”. I sin roll som VD, media konsult och Youtuber 

ser han en tydlig koppling till hur vinstchanser skapar incitament att befinna sig på 

plattformen för många aktörer. Citatet får stöd från Kim (2012) som hävdar att 

YouTube som fenomen skiftat från att domineras av redaktionellt innehåll, till ett ökat 

kommersiellt innehåll. Författaren menar vidare att skiftet medfört att reklam 

förekommer allt mer frekvent på mediet, vilket banat väg för Youtubers att tjäna pengar 

på sina kanaler och etablera sina varumärken. Elisabeth Trotzig (personlig intervju 
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2017-04-22) bekräftar att det här har medfört att många nya aktörer har trätt in och 

skapat en ny marknad, dessa aktörer går under samlingsnamnet influencers, vilka är 

attraktiva för annonsörer att göra reklam genom. O’Brien (2011) lyfter att framväxten 

på YouTube har bidragit till att privatpersoner kan utveckla nya livsstilar och dra fördel 

av sitt personliga varumärke i kommersiellt syfte.   

 

Framförallt på senare tid förekommer det ofta diskussioner kring hur reklam och 

vinstdrivande kanaler uppfattas ur följarnas perspektiv. Enligt Elsa 16 år, (enkätintervju 

2017-05-05) finns det ingen problematik med reklaminnehåll, så länge det inte 

dominerar kanalen. Hon förklarar att hon knappt reagerar då det förekommer reklam, 

främst på grund av att hon litar på att Youtubern står för vad hen säger och gör i sina 

videos. Framförallt essentiellt är det att reklamen är i linje med hens persona, för då 

uppfattas den inte negativ i sammanhanget. Alexander 17 år, (enkätintervju 2017-05-05) 

har en lite annorlunda syn på saken då han framhåller att han förstår att influencers 

måste göra reklam för att kunna försörja sig. Ur den aspekten upplever han att det inte 

är fullständigt nödvändigt att Youtubern står för produkten eller tjänsten fullt ut. 

“Förstår att de flesta gör reklam för att tjäna pengar och inte för man verkligen brinner 

för företaget eller produkten” – Alexander, 17 år. Dessa åsikter stöttas av 

enkätundersökningen (2017-04-22), där inställningen till reklaminlägg var övervägande 

neutral eller glad, och vid frågan om de någonsin ändrat uppfattning om Youtubern då 

hen gjort reklam svarade 55 % nej. Pophal (2016) påtalar att den generella 

uppfattningen är att om en influencern framstår som köpt och därmed inte autentisk 

bidrar det till en negativ inverkan på förtroendet vilket kan skada relationen till 

influencern. Undersökningen signalerar snarare att reklam som koncept inte 

nödvändigtvis är negativ trots att det är en rådande uppfattning hos många, snarare 

handlar det om hur reklamen presenteras och levereras.  

 

Youtubern Carl Déman (personlig intervju 2017-05-01) nämner att för att skapa en 

framgångsrik YouTube-kanal krävs det att man är med i ett MCN-nätverk. De bidrar till 

att Youtubers hittar rätt varumärken att genomföra samarbeten med. Stella 15 år, 

(enkätintervju 2017-05-05) betonar att hennes inställning till reklam i klippen beror på 

vad det är för typ av reklam. Hon påtalar att hon oftast inte reflekterar så mycket över 

reklamen, men om det figurerar samarbeten som inte känns bra i förhållande till 

influencerns kanal reagerar hon. Ovanstående bevisar att en bra match mellan influencer 
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och samarbete smälter samman med övrigt redaktionellt innehåll, vilket inte har en 

negativ inverkan på relationen mellan följare och Youtuber, medan en dålig match syns 

och skapar reaktioner. Strålfors (2016) instämmer med ovanstående då han accentuerar 

vikten av att matcha rätt influencer till rätt samarbete, i syfte att stärka förtroendet i 

relationen mellan Youtuber och följare. Förtroendet är det som skapar, och framförallt 

bevarar, kvalitativa och lönsamma affärer.   

 

Ella Grundel (Skypeintervju 2017-05-02) diskuterar i sin roll som Partner Manager på 

MCN-nätverket United Screens hur Googles försäljning på YouTube i nuläget backar, 

vilket Ella tror beror på att när företag annonserar via Google kan man inte styra vilka 

videoklipp man hamnar före. Nätverkens inkomster ökar däremot eftersom företag då 

vet vad de får, vilket visar på vikten av att hitta rätt samarbetspartner till sitt varumärke 

för att stärka båda parter. Bransch-kollegan Martin Arvebro (Skypeintervju 2017-05-05) 

säger att MCN-nätverken ger en garanti både för företag och influencers och försäkrar 

att alla parter får en kvalitativ respons på det som fastställs vid reklamsamarbeten. 

Nätverkens betydelse finner teoretiska stöd hos Cunningham et al. (2016) som belyser 

hur MCN-nätverken fungerar som stöttepelare för Youtubers i sitt arbete med 

annonsörer. Även Vonderau (2016) accentuerar hur MCN-nätverken fungerar som en 

agent i syfte att sammanföra influencers med varumärken för smidiga och lönsamma 

samarbeten.  

 

MCN-nätverk får uppdrag från företag och kan sedan kontakta de Youtubers som känns 

aktuella beroende på vilket typ av innehåll som efterfrågas. Axel Palm säger att vid 

dessa samarbeten skiljer sig klippen åt beroende på vilket typ av varumärke eller 

produkt som ska synas. Inom exempelvis smink och styling är det väldigt konkret, 

Youtubers testar och visar upp produkterna vilket ger en följsamhet i klippet då 

Youtubern i vanliga fall också använder liknande produkter. Det kan också handla om 

att skapa en varumärkesmedvetenhet, vilket snarare kan skapas med hjälp av humor 

genom att göra roliga och lustiga klipp. Elsa 16 år, håller med och förklarar att 

influencers ofta testar och recenserar kosmetika, och att hon tycker att det är positivt då 

hon får tips om nya saker. Det antyder att produkter är relativt enkla att marknadsföra 

då de är lätta att få med i klippen på ett naturligt sätt. Lobato (2016) framhåller att 

kanaler som har en tydlig koppling till mode och smink är attraktiva marknader att 
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marknadsföra via influencern, på grund av den tydliga och följsamma kopplingen 

mellan varumärke och persona.  

 

4.1.2 Det nya mediets reklamhantering 

Uzunoğlu och Misci Kip (2014) framhåller att varumärken bör samverka med 

influencers för att vidmakthålla en trovärdighet hos konsumenterna i och med att 

influencers kan ha inverkan på individers konsumtionsmönster. Påståendet får medhåll 

från Elsa och Stella, 16 respektive 15 år, som avser att de blivit påverkade av 

influencers i den mån att de velat köpa en produkt som förekommit i något klipp. Det 

har varit produkter som smink eller kläder, då de tittar på kanaler med livsstil-innehåll, 

där det ofta figurerar just produktsamarbeten. Även Jonna 11 år, (enkätintervju 2017-

05-05) förklarar att hon velat köpa en ryggsäck som influencern haft. Det här var inte en 

reklamprodukt, utan en privat vara, vilket indikerar att följare påverkas av samtliga 

intryck de anser är tilltalande i klippen. Det här återfinns i enkätsvaren då 67 % 

(enkätundersökning 2017-04-22) svarade ja på frågan om de velat köpa något en 

Youtuber gjort reklam för. Alexander 17 år, svarar dock nej på frågan om han blivit 

lockad att köpa något. Han tittar främst på humor-kanaler, vilket kan vara ett indicium 

på att konsumtionen skiljer sig beroende på vilken typ av kanal man föredrar. Om vi 

kopplar det här till vad Axel Palm sa om att humor-kanaler är bäst för att skapa en 

varumärkesmedvetenhet, finner vi alltså ytterligare belägg för påståendet genom att se 

till hur Alexander uppfattar reklamen på de kanaler han föredrar. Det indikerar att 

humor-baserade kanaler inte främst arbetar med marknadsföring av enskilda produkter. 

Notarantonio och Quigley (2009) hävdar vikten av hur marknadsföringsbudskapet får 

tyngd, då det istället för att komma ifrån en ansiktslöst och misstroget företag, kommer 

från den mest kraftfulla kommunikatören, en individ du ser upp till och inspireras av. 

Däremot accentuerar Weiss (2014) problematiken när Youtubern som privatperson 

övergår till producent när hen ingår samarbeten med varumärken, vilket kan bidra till 

svårigheter gällande vilka åsikter som är köpta och vilka som är fullständigt 

individuella. Weiss (2014) får medhåll från Alexander, 17 år, som förklarar att han 

tenderar att vara mer misstänksam mot influencers som har många samarbeten, och 

menar att han inte till hundra procent litar på att allt är hens egna åsikter. Alltså, 

oberoende om reklamen är i linje med influencerns personliga varumärke får inte 

reklamen ta över kanalen, då det kommer att påverka trovärdigheten negativt om 

följarna upplever att kanalen och individen är köpt.  
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Carl Déman påtalar vikten av att vara generellt tydlig med reklam. Är det ett sponsrat 

klipp nämner han alltid det i början för att undvika spekulationer om smygreklam. 

Elisabeth Trotzig, klargör i sin roll som reklamombudsman, att ”i lagens mening gör 

man inte reklam om man har fått saker till sig och det inte finns något krav på att man 

ska säga något specifikt om det här”. Reklam rör kommersiella förhållanden där det 

finns ett kommersiellt syfte att avsätta varor och tjänster. Elisabeth Trotzig säger att det 

finns stora problem kring att avgöra vad som är reklam och vad som inte är reklam, 

både för de som möts av budskapen men också för domstolar som tar emot 

anmälningar. Hon nämner vidare den väl använda reklambenämningen “i samarbete 

med” och “sponsrat av” och diskuterar om det är tillräckligt tydligt för att man ska 

förstå att det är reklam vilket inte helt har klarlagts i domstolen, det här visar på 

osäkerheten som förekommer i den relativt nya branschen. Vid frågan om hur följarna 

upplever att reklamen presenteras i klippen, svarar Elsa 16 år, att varorna ofta 

introduceras som pressutskick och sponsrade produkter. Även Stella 15 år, förklarar hur 

Youtubers ofta benämner reklam med ordet sponsring. Wilma 12 år, (enkätintervju 

2017-05-05) hävdar dessutom att hon aldrig hört eller sett att influencers använder ordet 

reklam på de kanaler hon tittar på, utan att de alltid säger att det är ett samarbete. Vidare 

bekräftar ovanstående uttalanden att det finns viss konflikt gällande hur man på bästa 

sätt märker ut reklamen, och vad som är bäst ur ett konsumentperspektiv.  

 

4.1.3 Reklam riktad mot barn 

Martin Arvebro diskuterar att många YouTube-kanaler har en väldigt ung målgrupp, 

han menar att företag vill etablera sig hos unga som sedan blir en köpstark grupp när de 

blir några år äldre. Samtidigt finns lagar och regler om aktsamhet man bör visa 

gentemot en väldigt ung publik. Elisabeth Trotzig säger att vid reklam som når barn 

finns ett aktsamhetskrav då barn inte har samma perceptionsförmåga, vilket gör att man 

måste vara extremt tydlig. Åbyhammar (2016) bekräftar att barn saknar ett utvecklat 

kritiskt tänkande, vilket innebär att de inte ställer sig lika källkritiska till innehåll i 

samma utsträckning som en vuxen gör. Carl Déman menar att han får mycket 

förfrågningar om samarbeten från företag och tror att det beror på att hans kanal riktar 

sig mot en lite äldre målgrupp, då man måste vara väldigt uppmärksam när det gäller 

reklam mot den yngre publiken. Sjöberg (2013) stärker att det råder en tvetydighet och 

viss problematik med samarbeten som förekommer på kanaler där publiken är ung, det 
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här då barn inte besitter en utvecklad kritisk medvetenhet. Elisabeth Trotzig resonerar 

därför att det ska framgå i början av klippet med text, man ska inte behöva vara osäker 

kring det kommersiella budskapet. Vidare menar hon att man bör använda sig av just 

ordet reklam, då barn eventuellt inte förstår innebörden av ”i samarbete med” och dess 

kommersiella underton. Hon menar vidare att det inte är förbjudet att göra reklam mot 

barn, förutom i marksänd TV mot barn under 12 år enligt radio- och TV-lagen. 

Samtidigt får man inte skicka en direkt köp uppmaning enligt marknadsföringslagens 

svarta lista, vilket Åbyhammar (2016) accentuerar att en köp uppmaning från en person 

som ett barn anser som idol kan komma att bli för frestande för att motstå.  

 

Sett till både enkätundersökningen och enkätintervjuerna med respondenterna 

aktualiseras en konflikt om barn och ungdomars perceptionsförmåga. Det framgår att 

det finns en konflikt om den generella attityden gentemot generation Zs förmåga att 

uppfatta reklambudskap vid influencer marketing. I enkätundersökningen svarade en 

majoritet på 75 % ja på frågan om de upplever att Youtubern gör reklam. Elsa, 

Alexander och Stella är tydliga med att de förstår reklam då den presenteras. Dessa 

påståenden antyder att den yngre generationen är mer medvetna om reklam än vad man 

antagit. Däremot syns en skillnad då åldrarna går under 11 år. Sam 10 år, och Bo 11 år, 

påtalar att de inte ser reklam, trots att vi efter egna iakttagelser sett att det visst 

förekommer reklam på de kanalerna de uppgav att de tittar på. Även Wilma 12 år, 

belyser att hon ser när saker och ting är sponsrat, men hon benämner det inte med ordet 

reklam. Stella 15 år, Elsa 16 år, och Alexander 17 år uppfattar samtliga då det 

presenteras reklam, trots att det märks ut som sponsring eller samarbete. Det här 

insinuerar att det borde finnas olika nyanser i hur man bemöter barn och reklam, då alla 

individer under 18 år enligt lagens mening anses som barn, men reaktionerna och 

attityden gentemot sakfrågan har ett brett spektra vilket leder till tvetydighet. Vidare kan 

man argumentera utifrån respondenternas svar att “i samarbete med” och “sponsrat” är 

samtida begrepp för reklam, i och med att de drar direkta paralleller till att det har att 

göra med betalda affärer då orden nämns i samband med ett produkter i ett klipp. Det 

visar på en generationsklyfta då en äldre generation som exempelvis 

reklamombudsmannen snarare vill använda ordet reklam för betalda samarbeten, medan 

generation Z som vuxit upp med internet som en självklar del av sin uppväxt har andra 

kopplingar till reklam och dess innebörd. Chau (2010) diskuterar hur YouTube som 

plattform är ett relativt oreglerat forum där det snarare är influencers som formar det 
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sociala samtida klimatet med fokus på en ung generation. Det här kan vidare bidra till 

de meningsskiljaktigheter som uppstår gällande vedertagna uttryck och begrepp då 

aktörerna på forumet sätter sina egna spelregler.     

  

4.2 Influencers roll 

4.2.1 Att skapa ett hållbart personal brand 

Peters (1997) introducerade begreppet personal branding, ett koncept som på senare tid 

ökat i betydelse, inte minst i den digitala sfären. "Go where no one else can go", menar 

Axel Palm (personlig intervju 2017-04-22) är hörnstenen i ett hållbart personal brand. 

Citatet stärks av Arruda (2003) som menar att ett personal brand ska tydliggöra och 

kommunicera vad det är som gör att en individ är unik och speciell. Vidare förklarar 

författaren hur man klargör sin kompetens och framförallt passion, i syfte att urskilja sig 

från sina konkurrenter. Elsa 16 år, bekräftar det här och påtalar att hon uppskattar då en 

influencer står för något och håller fast vid det, och exemplifierar att Therese Lindgren 

är vegan, vilket fått henne att tänka till. Axel Palm i sin roll som Youtuber förklarar att 

det gäller att verkligen hitta sin nisch, och inrätta den så pass mycket att till och med de 

mest etablerade influencers med de största följarskarorna har svårt att skapa liknande 

innehåll. Vidare belyser han också att ju mer man förfinar och slipar sin nisch, desto 

större områden kan man täcka på YouTube vilket innebär att man skapar ett revir som 

genererar i ett starkt personal brand. Chen (2013) framhäver hur möjligheten att dela 

videoklipp med andra på YouTube skapar förutsättningar för att marknadsföra den egna 

personen och upprätta ett varumärke där man kan visa sig sakkunnig. Alexander 17 år, 

avser att han tycker om humorklipp, och redogör att han tycker om “Random Making 

Movies” då de producerar innehåll som skiljer sig från andra kanaler, och är roligt. Bo 

11 år, Sam 10 år och Wilma 12 år, (enkätintervju 2017-05-05) förklarar att de gillar 

Jocke och Jonnas spökjakt, på grund av just det faktum att ingen annan influencer gör 

något liknande. Det blir därav tydligt att det personliga varumärkets individualitet är 

viktigt för tittarupplevelsen. Linda Hörnfeldt (personlig intervju 2017-04-22) instämmer 

och syftar på att man inte skapar ett hållbart personal brand genom att följa strömmen 

och hänga på vad andra influencers gör, utan menar att din nisch är vad som kommer 

skapa förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt varumärke. Hon avser vidare att 

samtliga sociala medier är varumärkesbyggande plattformar, att följsamheten skapar 

igenkänning. Ella Grundel (Skypeintervju 2017-05-02) belyser att man inte har samma 
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förutsättningar för direkt igenkänning och branding som varumärken har med sina 

loggor och grafiska profiler. Det här innebär att din persona på alla de medier du 

använder måste vara likadan då dina följare knyter starka band till det du publicerar, och 

därmed känner igen dig, vilket genererar varumärkesbyggande. 

 

"Jag tänker att det är väldigt viktigt att man kan se en röd tråd mellan dem och att alla 

medier kan lyfta upp varandra. Så att det inte blir så att en person börjar följa en på 

YouTube och sen finns det ingen anledning alls att följa den här personen på Snapchat 

eller Instagram för att det inte är samma person där" – Ella Grundel (Skypeintervju 

2017-05-02).   

 

Din internettillvaro blir kort och gott ditt varumärke och din igenkänning, menar Ella 

Grundel, och belyser vikten av att det ska synas tydligt. Tesen finner stöd hos Arruda 

(2009) som menar att de tre viktigaste egenskaperna hos ett starkt varumärke oavsett 

vad det gäller är tydlighet, konsekvens och beständighet. Stella, 15 år, håller med och 

förklarar att en anledning till att hon tycker om vloggar är för att man får följa en 

tidslinje för de influencers man tycker om, och att det skapas en kontinuitet i relationen. 

Det är som en serie du följer varje vecka. Carl Déman (personlig intervju 2017-05-01) 

hävdar dessutom att det är viktigt att vara sig själv och köra på sitt. Om innehållet 

upplevs konstlat kommer det att ses igenom. Han förklarar att man bör vara medveten 

om det man sänder ut, att det ska finnas en balans mellan det rent personliga och någon 

form av strategi för vad man tror följarna uppskattar, men att kärnan i din kanal ska utgå 

från din egen person. I enkätundersökningen (2017-04-22) svarade 78 % ja på frågan 

medan övriga svarade vet ej, om hen litar på att det Youtubern säger i klippen är hens 

egna åsikter, vilket visar på att majoriteten av följarna uppfattar influencern som sin 

egen person med sina egna uppfattningar. Arruda (2009) ger det här mer tyngd genom 

att förklara hur det personliga varumärket är ett löfte till din publik, ett unikt löfte som 

hänvisar till vem du är och vad du står för. Chernatony et al. (2011) accentuerar hur 

följare och influencer ofta förenas i en känsla av samband och tillhörighet, vilket leder 

till att de utvecklar en stark personlig relation, där influencerns personlighet är deras 

personal brand. Martin Arvebro (Skypeintervju 2017-05-05) understryker att han skapat 

sitt varumärke genom att vara sig själv. Han betonar att det är essentiellt att göra det 

man brinner för, för då kommer man förmodligen inte tröttna eller riskera att innehållet 

inte känns genuint. Martin hävdar att det är passionen bakom skärmen som följarna 
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uppskattar, vilket innebär att det måste respekteras då du ska lyckas på din kanal. Vi 

finner teoretiskt stöd från Labrecque et al. (2011), som åsyftar att personal branding 

handlar om att fånga, och framförallt främja, en individs styrkor i syfte att tillfredsställa 

tittarna.  

 

4.2.2 Ansvaret som influencer 

Hayes och Carr (2015) betonar att influencers har stort inflytande på attityder och 

beteende hos sina följare genom sociala medier, det här för att de anses besitta större 

trovärdighet än traditionella medier som fokuserar på rent kommersiella budskap. Linda 

Hörnfeldt accentuerar hur det således talas mycket om vilket ansvar en influencer har 

som offentlig person gentemot sin publik. Hon förklarar att många menar på att de inte 

har bett om att bli sedda som förebilder eller påverkare, utan att de bara blivit stora för 

att de lyckats attrahera en publik med sitt innehåll. Linda Hörnfeldt avser att det inte gör 

någon skillnad om individen inte bett om det eller inte, då du automatiskt har ett ansvar 

som offentlig person om du har en stor skara följare som kan påverkas av det du gör och 

säger. Vid enkätundersökningen svarade 57 % nej på frågan om de någonsin slutat titta 

på en Youtuber på grund av något hen sagt eller gjort, 11 % svarade ja och 32 % 

svarade att de inte visste. Siffrorna i enkätundersökningen indikerar att tittarna inte är 

särskilt känsliga för snedsteg, eller att de influencers de föredrar är noggranna med den 

röda tråden i sitt personliga varumärke, och därav inte gett upphov till att provocera 

fram en avföljning. Li et al. (2010) framhäver däremot hur det finns en förväntan på en 

persons beteende och att det räknas med att det beteendemönstret inte avviker. Joakim 

Kvist (seminarium 2017-04-22) hävdar i likhet med Li et al. (2010) att det uppstår 

pressande situationer då influencern fordras att konstant föregå med ett gott exempel. 

Han menar att det inte finns vidare utrymme för snedsteg, och att man som offentlig 

person ofta i relation till händelsen får utstå värre kritik. Det bidrar till en paradox, då 

följarna önskar autenticitet och att få direkt tillgång till privatpersonen bakom kameran, 

men samtidigt är acceptansen låg för mänskliga misstag. Tobak (2014) och Minsker 

(2017) framhäver hur minsta felsteg kan rasera ett personal brand och bidra till att 

följarna aktivt tar avstånd från influencern. Hayes och Carr (2015) aktualiserar 

dessutom att tilliten till influencern är grunden till en lyckad relation, och menar att om 

den tar skada går man miste om den slagkraft som influencern innehar.  Ella Grundel 

ser liknande på saken och menar att hon är noga med det hon säger och gör på sina 

kanaler då hon vill att hennes följare ska lita på henne. Hon vill också att föräldrar 
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känner sig trygga med att deras barn ser på hennes kanal och att hon ger ett 

professionellt intryck för eventuella samarbetspartners. Det här kan kopplas till tidigare 

teori om att följsamheten utgör det personliga varumärket som är grunden till tilliten 

och relationen, då Li et al. (2010) anför att det finns en förväntan på att en individ är 

följsam i sitt utryck, för att inte skapa förvirring och olust vilket uppstår om beteendet 

avviker. Genom att vara medveten om vad du sänder ut stärker du tilliten till din 

persona vilket gynnar din verksamhet.  

 

Linda Hörnfeldt lyfter att det är viktigt att ta hänsyn till åldersspannet på YouTube, och 

att vara medveten om att det finns vissa ämnen som inte är passande för barn och unga 

ungdomar. Ella Grundel instämmer med ovanstående och syftar på att ditt ansvar ökar 

om du har en yngre följarskara. Hon hävdar att en 25-åring exempelvis besitter en högre 

kritisk medvetenhet än en 10-åring, vilket innebär att du som influencer bör anpassa dig 

efter din publiks förmåga att uppfatta innehåll. Enligt egna observationer vid utförandet 

av enkätintervjuerna bekräftas Ellas tes. Det framgår att respondenterna som är 10 och 

11 år gamla saknar den reflektionsförmågan kring reklam som de som är 12-17 år 

innehar. Framförallt är det tydligt att de inte uppfattar då det förekommer reklam, 

medan de äldre respondenterna uppfattar reklam på samma kanal, även om det benämns 

som samarbete. Carl Déman belyser att man som influencer har makten att påverka 

andra människor och lyfta viktiga samhällsfrågor, vilket innebär att du per automatik 

har ett ansvar i det du väljer att förmedla. Han framhäver också att han får mycket 

positiv respons de gånger han pratat om aktuella frågor och privata angelägenheter som 

kan vara av intresse för hans följare. Influencers makt får medhåll från Waller (2016) 

som aktualiserar att individer knyter an till influencers för att deras liv är lätta att 

relatera till för gemene man. 

 

Axel Palm framhäver hur rollen som influencer är en märklig form av självvald 

offentlighet, i och med att man skapar sin egen kanal och medvetet sänder ut innehåll. 

Han anser därför att influencers ansvar är begränsat till att respektera sin givna 

målgrupp, då han talar till dem han avser att skapa innehåll för, och inte varenda person 

som kan råka hamna på hans kanal. Axel Palm menar att han inte ska behöva rätta sig 

efter de som inte aktivt ingår i den sfär han skapat genom sin kanal, samtidigt som han 

framhäver att det går en tydlig gräns då man ägnar sig åt förolämpningar eller förtal och 

rent av olagliga aktiviteter. Axels påstående kan förenas med Castells (2002) som avser 
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att den virtuella världen skapar möjligheter för nya former av gemenskap där man kan 

hitta likasinnade att integrera med genom gemensamma intressen. Den skapas alltså 

olika arenor för olika individer som är skräddarsydda utifrån majoritetens preferenser. 

Jonna 11 år, (enkätintervju 2017-05-05) framhåller att hon gillar att skratta och därför 

tyr sig till YouTube, för att det finns forum där humor är huvudämnet. Vidare förklarar 

Alexander 17 år, att hans främsta incitament för att titta på YouTube också är för att det 

är roligt. Elsa 16 år, avser att hon tycker om Youtubers där man får följa med i deras 

vardag, dessutom uppskattar hon fina redigeringar, smink och andra estetiskt tilltalande 

aspekter. Det här talar för att Castells (2002) och Axel Palm har belägg för sin sak 

gällande ansvarsfrågan, då följare skapar arenor utifrån det innehåll de föredrar, och har 

därav olika förväntningar på Youtubers. Axel Palms YouTube-kanal riktar sig också till 

en äldre målgrupp än exempelvis Ella Grundels vilket kan bidra till respondenternas 

skiftande åsikter kring ansvaret som influencer.  

 

4.2.3 Influencer som förebild 

Chau (2010) accentuerar hur den interaktion som uppstår mellan influencer och följare 

banar väg för en virtuell intimitet. Interaktionen går ofta ut på att influencern delar med 

sig av något, ett tips eller dylikt, vilket skapar en form av informellt mentorskap. 

Författaren menar således att följarna ser upp till influencern på ett sätt som kan liknas 

vid den stjärnstatus som kändisar hade för ett par år sedan. Då alla respondenter i 

enkätundersökningen (2017-04-22) svarade ja på frågan om de såg Youtubern som en 

förebild, alltså 100 %, får tesen starkt medhåll. Alla respondenter från enkätintervjuerna 

(2017-05-05) instämmer och menar att Youtubern är en kändis och en förebild. Jonna 

11 år, förklarar hur hon ser på saken med följande citat, “Förebild, hon är stark som är 

så öppen och berättar om det hon gått igenom. Andra som blir mobbade kan få tips om 

hur man kan göra”, då hon syftar till sin favorit-influencer, Natalie Davidsson. Ella 

Grundel menar att hon vill vara en förebild genom att föregå som ett gott exempel. Hon 

förklarar att hon inte behövt ändra någonting i sitt liv för att passa in i den ramen, då 

hon inte dricker eller röker och kan därmed vara sig själv och samtidigt passa in i 

mallen av vad som förväntas av en förebild. Ella understryker dock att alla inte ska 

behöva känna sig pressade till att agera förebilder, och menar att alla kanaler fyller olika 

funktioner. Vissa kanaler ska bara underhålla och då är inte förebildskravet lika högt. 

Hon påtalar dock att det ska vara en balans och att ge direkt dåligt inflytande inte är 

något att sträva efter, trots att det är humor det handlar om. Det viktiga är att vara tydlig 
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med om man är en förebild eller inte, så att följarna har en klar bild av vad de kan 

förvänta sig av influencern. Det går att relatera det här till Gefen (2000) som åsyftar att 

tydlighet och tillit är hörnstenen i den komplexa värld vi lever i, där virtuella samfund 

ska samordnas med verkligheten. Tillit och förtroende utgör en stadig grund vid tumult i 

den digitala sfären, således är tydlighet av yttersta vikt för att inte förmedla missvisande 

förväntningar, som kan komma att ha negativ inverkan på influencerns roll i 

kombination med relationen.  

 

Gällande tillitsaspekten är respondenterna något oense. Jonna 11 år, och Elsa 16 år, 

syftar på att de litar på Youtubern fullt ut. De upplever att influencern är genuin och 

därmed trovärdig, vilket borde innebära att det hen säger är något hen kan stå bakom. 

Alexander 17 år, avser dock att han inte litar fullständigt på Youtubern, och refererar till 

de samarbeten som förekommer. Samtidigt är Axel Palm tveksam till hur starkt 

förebildsansvaret faktiskt är, och belyser vikten av att lära unga individer källkritik. Det 

är också viktigt att lära sig urskilja påhittade karaktärer från riktiga personer. Axel Palm 

syftar vidare på att det i mångt och mycket är de vuxnas ansvar att ge barn och 

ungdomar perspektiv på den media de konsumerar, vilket indirekt innebär att vuxna bör 

engagera sig i att lära sig jargongen på de olika plattformarna.  

 

Carl Déman avser att influencers har mycket utrymme att agera förebilder då de har en 

arena att lyfta ämnen som kan vara svåra att beröra i andra vardagliga sammanhang. 

Påståendet får medhåll från Felicia Bergström (seminarium 2017-04-22) som talar om 

hur hon pratar mycket om mobbning i sin kanal då det är något hon har erfarenhet av 

och dessutom ett stort samhällsproblem. Joakim Kvist (seminarium 2017-04-22) 

stämmer in och berättar hur han pratar mycket om sina svårigheter med ångest, och hur 

det öppnar upp en dialog som många av hans följare uppskattar och kan relatera till. 

Teorierna får medhåll från Jonna 11 år, som tidigare förklarade hur hon ser på 

influencern Natalie Danielsson, då hon pratar om mobbning i sin kanal. Jonna talar 

vidare om hur Natalie verkar snäll, cool och stark, då hon kämpat mot trakasserier hela 

sitt liv. Fill (2011) lyfter att personliga åsikter från influencers är det som direkt 

påverkar följarnas tankar och åsikter om specifik information och budskap.  

 

Både Felicia och Joakim accentuerar hur deras kanaler skapar forum för individer där de 

kan dela med sig och få stöd, såväl från dem som influencers men också andra följare i 
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kommentarsfältet. Martin Arvebro framhäver också han hur Youtubers ärlighet 

angående deras psykiska och fysiska hälsa öppnar upp för en debatt som traditionell 

media inte kan göra. Martin hävdar också att dessa ämnen nu direkt når ut till den yngre 

generationen, vilket de inte gjort tidigare med traditionell media. Felicias, Joakims och 

Martins åsikter stärks av Hulyk (2015) som påtalar att generation Z är intresserade av 

offentliga personer som är mer äkta, trovärdiga och som går att relatera till. Hayes och 

Carr (2015) aktualiserar hur influencers genom sociala medier har inverkan på attityder 

och beteenden hos sina följare, då de anses ha större trovärdighet än traditionell media, 

vilket då kan påvisas genom att influencern visar en äkthet och ett djup som bidrar till 

en lojalitet.  

 

4.3 Den virtuella relationen 

4.3.1 Interaktion mellan influencer och följare 

Axel Palm (personlig intervju 2017-04-22) säger att han i största möjliga mån försöker 

interagera med sina tittare för att konkretisera det stora antalet följare han har och inte 

bara se den abstrakta summan människor. Castells (2002) avser att den nya tekniken 

öppnat upp för en samtidskultur som karaktäriseras av virtuella gemenskaper, då 

nätverkande på sociala plattformar står i fokus. Felicia Bergström diskuterar hur 

YouTube för människor samman, genom möjligheten att utveckla en virtuell relation 

med andra människor man i vanliga fall inte skulle ha träffat. Joakim Kvist instämmer 

och menar att intressen förenar och för samman människor i alla åldrar, då de har något 

gemensamt som de kan bygga en relation på. Pistelli (2007) framhåller känslan av 

samhörighet och människors ökade behov av att ha flera olika möjligheter till 

kommunikation och social kontakt där nätverk som YouTube är dominerande. Stella 15 

år, (enkätintervju 2017-05-05) hävdar att hon gillar YouTube då hon finner kanaler som 

skapar innehåll med det hon gillar. Hon poängterar att hon gillar Therese Lindgren då 

hon lägger upp blandade klipp och gör bra vloggar. Stella belyser att hon tycker om att 

följa med henne i vardagen, och dessutom har hon fina kläder som är tilltalande. Elsa 16 

år, avser att även hon gillar vloggar för att man får följa influencern i vardagen med 

motiveringen att det är roligt. Hennes favorit-Youtuber är Thomas Sekelius, och hon 

uppskattar att han sminkar sig fint och redigerar sina videos bra. Följarnas argument till 

varför de gillar YouTube pekar på att generation Z ser på YouTube som den äldre 

generationen ser på TV, ett underhållningsvärde som också bidrar till ett socialt utbyte. 



  
 

48 

På samma sätt som det finns olika kanaler med olika program på TV, finns det olika 

forum för olika intressen på YouTube där också utbytet av tankar, åsikter och idéer i 

kommentarsfälten blir en del av upplevelsen. Carl Déman (personlig intervju 2017-05-

01) menar att hans sätt att använda plattformen har förändrats med tiden, då han från 

början i sin roll som kreatör till stor del använt sig av Instagram och Facebook för att 

dela sina klipp och bilder upplevde han att han missade en stor målgrupp, den yngre 

publiken som inte använder Facebook. Barn och ungdomar idag använder YouTube 

som sin huvudsakliga plattform och för att nå ut till dessa upplevde han att han var 

tvungen att starta en kanal.  

 

Enligt Ella Grundel (Skypeintervju 2017-05-02) ligger mycket av YouTubes framgång i 

att människor finner stöd i andra människor, att de upplever att de inte är ensamma i 

sina tankar och åsikter. Det här bekräftas av Kietzmann et al. (2011) då de menar att 

informationsdelning på sociala medier är ett fenomen som vuxit fram ur en social 

aspekt, då individer tenderar att knyta an till varandra för att dela erfarenheter och 

budskap. Ella menar att kommentarsfälten fungerar som en kommunikationskanal där 

man kan prata och diskutera innehållet direkt med den som skapat klippet, men också 

med andra tittare. Frobenius (2011) verifierar hur följare integrerar inte bara med 

Youtubern, utan också med varandra, genom att förklara hur de diskuterar de olika 

klippen och dess innehåll i kommentarsfunktionen. Haythornthwaite (2005) menar 

vidare att olika nätverk förenar individer genom interaktion och medför att 

relationsbanden skapas på en mer personlig nivå.  Axel Palm beskriver sättet han 

interagerar med sina tittare genom att chatta, skriva och svara på kommentarer från sina 

tittare. Vid skapandet av innehåll tar han ofta hjälp av sina tittare genom att exempelvis 

ta upp på frågor för att i största möjliga mån visa uppskattning för de engagerade 

tittarna. Axels filosofi om delaktighet stärks av Connolly (2016) som påtalar att 

förtroende och lojalitet uppstår då följarna känner sig inblandade i skapandeprocessen. 

Relationsbanden stärks ytterligare av att tillsammans skapa värde. Ella Grundel 

förklarar sin personliga syn på företeelsen i följande citat ”Jag brukar ofta beskriva min 

YouTube-kanal som att det är mina tittare som är innehållet”. Vidare påtalar hon att de 

mest populära klippen utgörs av innehåll som är skapat via hennes följare, och det är 

också på det sättet hon interagerar med följarna genom att göra innehåll baserat på deras 

frågor och önskemål. Fournier (1998) hävdar att en relation förekommer då det uppstår 

ett gemensamt behov av interaktion individer sinsemellan, vilket bekräftar Ellas 
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påstående om att det är interaktionen mellan henne och följarna som gör kanalen 

populär.  

 

4.3.2 Tillitsaspekten  

Ella Grundel förklarar att hon upplever att de flesta av hennes följare hör av sig till 

henne som att hon är ett storasyskon. Hon erfar inte att det finns en maktklyfta mellan 

dem där hon har högre status för att hon är en influencer, utan de hör av sig i avsikt att 

sträcka ut en hand för att de känner sig ensamma eller vill ha råd om något. Handy 

(1995) betonar att tillit är det som håller relationen samman i virtuella gemenskaper, i 

och med att fysisk kontakt är omöjlig eller uteblir. Ella menar att tilliten som skapats via 

en lång virtuell relation skapar incitament att be om hjälp vid behov. Ellas teori gällande 

maktklyftan skapar dock viss konflikt om man ser till den idolstatus respondenterna 

tilldelat Youtubers. Som vi nämnde tidigare såg samtliga följare-respondenter 

influencers som kändisar, vilket innebär att det per automatik uppstår en maktklyfta då 

en kändis tenderar att ha inflytande på de som ser upp till hen. Wilma 12 år, anser att 

Youtubern är en kändis då hen har många prenumeranter och många vet vem hen är, 

vilket innebär att influencern har stjärnstatus. Vi finner även belägg för det här från 

egna observationer på YouTube-mässan Tubecon den 22 april 2017, där det var tydligt 

att alla Youtubers uppfattades som stora kändisar. Det var långa köer för att få ta en bild 

och att få byta ett par ord, dessutom var det vissa som hade t-shirts på sig med en 

influencers namn, på samma sätt som vissa har band eller artistnamn på sina kläder. 

 

Axel Palm tydliggör hur han arbetar med tilliten, och förklarar att de mest engagerade 

tittarna har befogenhet att moderera hans kommentarer och ta bort det som anses 

stötande, vilket inkluderar följarna i medskapandet kring kanalen. Ella Grundel menar 

att hon blir en del av sina följares liv, där de kan öppna upp sig och ställa frågor och 

kommentera upplevda händelser, vilket gör att också andra kan finna stöd i det, det här 

är tydliga tecken på den starka relation som utvecklas. Gross (2004) intygar hur dagens 

ungdomar använder internet för att kommunicera och syftar på att många vänder sig till 

virtuella verkligheter för att finna stöd. Således bekräftar han Ellas teori om att hon vill 

agera stöttande för sina följare. Starek (2017) påtalar också att denna intjänade tillit 

influencern har från sin följarskara har bidragit till att företag vill kapitalisera på den 

relation som skapas mellan influencer och följare och som bygger på tillit och 

förtroende.   
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4.4 Samarbeten 

4.4.1 Transparens 

Elisabeth Trotzig (personlig intervju 2017-04-22) menar att den generella uppfattningen 

ofta är att det är fult att göra reklam och att många är reklamtrötta, vilket medför att 

företag vill bädda in budskapen i innehållet utan att det ska se ut som medveten 

marknadsföring. Elisabeth menar vidare att i och med att influencers varvar 

redaktionellt och kommersiellt innehåll, är det av vikt att följarna förstår vad som är vad 

så att det inte uppstår förvirring och misstänksamhet mot samtligt innehåll. Berthon et 

al. (2007) aktualiserar hur företag har viss problematik gällande att utveckla sociala 

mediestrategier, och att de inte förstår sig på arenorna eller målgrupperna. Således kan 

de få problem vid marknadsföring på sociala medier då de inte kan optimera innehållet, 

vilket leder till kritik eller olönsamma affärer.  

 

Enligt enkätundersökningen (2017-04-22) svarade 75% ja på frågan om de upplever att 

influencern gör reklam, medan 25 % svarade nej. Den övervägande majoriteten antyder 

att följarna är relativt medvetna om när det förekommer reklam och inte. Wilma 12 år, 

förklarar att det oftast nämns i videon att det är ett samarbete, och ibland står det till och 

med i titeln på klippet att det är ett samarbete. Elsa 16 år, framhåller dessutom att hon 

inte reagerar särskilt när det förekommer reklam, men att hon är medveten om den då 

den ofta märks ut som spons eller samarbete. Det strider i enlighet med Notarantonio 

och Quigley (2009) som snarare menar att om följarna upplever innehållet konstlat som 

reklam kan göra, reagerar följarna direkt negativt och tar avstånd. Respondenterna i 

undersökningen var snarare oberörda vilket visar på en viss typ av likgiltighet kring 

reklam. Axel Palm (personlig intervju 2017-04-22) hävdar att influencern har ett 

grundansvar att hålla sig så transparent som möjligt utan att bryta avtal i någon ände. 

Han tydliggör att information om reklam ska förekomma tidigt i klippet och man bör 

dessutom informera om det i video-beskrivningen. Det är helt enkelt viktigt att vara 

ärlig mot följarna i alla kommersiella sammanhang, vilket också kan bidra till den 

uteblivna reaktionen respondenterna känner kring reklam, då den i de fallen presenteras 

tydligt och blir en naturlig del av innehållet. 
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Linda Hörnfeldt (personlig intervju 2017-04-22) framhäver vidare att det måste vara 

reklam som faller naturligt in i kanalen och som influencern kan stå för. Hon belyser det 

faktum att följarna känner Youtubern som person och karaktär, och kan därför syna då 

något inte följer samma linje som hens värderingar. Att bara göra samarbeten för 

pengarnas skull är något Linda inte anser håller i längden, då samarbetet är beroende av 

tillit. Hedrar man inte förtroendet i influencer-följare relationen kommer du tappa 

affärer. Notarantonio och Quigley (2009) stämmer in och betonar att följarna 

omedelbart kommer att känna av om innehållet känns forcerat. Influencern måste 

uppfattas som genuin, påtalar författarna, och menar vidare att trovärdighet och äkthet 

är två parametrar som går hand i hand. Om situationen upplevs som vilseledande eller 

oäkta kommer följaren att få en negativ bild av både företag och influencer. Av att 

bedöma utifrån respondenternas inställning till reklam utifrån den Youtuber de föredrar 

klargörs det att reklamen som oftast verkar vara väl matchad med influencern då 

respondenterna inte upplevde det störande. Stella, 15 år, gillar Therese Lindgren, en 

influencer som gör reklam för smink, kläder och övriga estetiskt tilltalande detaljer, och 

har inte reagerat på reklam eller ändrat sin uppfattning om Therese då reklam har 

förekommit. Vid enkätundersökningen svarade 55 % nej på frågan om de ändrar 

uppfattning om influencern vid reklamsamarbeten, 23 % svarade att de inte visste och 

21 % svarade ja. Siffrorna indikerar att de flesta följer influencers där reklamen bäddas 

in bra i resterande innehåll.  

 

Carl Déman (personlig intervju 2017-05-01 accentuerar att han är noggrann med att 

märka ut reklam av hänsyn till sina följare. Smygreklam genererar inte några positiva 

känslor, vilket har negativ inverkan på relationen i sin helhet. Han förklarar att det 

ibland kan förekomma ett antal mer kritiska kommentarer då det förekommer reklam, 

men att det ofta handlar om att följarna vill se ett roligt klipp och att de tycker att det är 

tråkigt med reklam som koncept. Carl får medhåll från Wilma, 12 år, (enkätintervju 

2017-05-05) som framhåller att det är tråkigt med reklam, men att det är upp till 

influencern hur mycket reklam som förekommer och att man får respektera det. Att 

Wilma anser reklam som tråkigt antyder dock på att hon inte hade följt en kanal där 

reklam dominerade det redaktionella innehållet. Linda Hörnfeldt betonar att bara för att 

reklamen ska gå i linje med resterande redaktionellt innehåll betyder inte det att 

reklamen ska döljas. Hon anser att det handlar om att finna balans mellan betalda och 

organiska inlägg. Reklamsamarbeten ska vara ett tillägg, och inte utgöra kanalen. 
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Samtidigt betonar Kietzmann et al. (2011) hur företagen måste vara närvarande på 

sociala medier i och med att det är där målgruppen återfinns. Om de inte är delaktiga i 

de nya medierna har de heller ingen kontroll över attityden gentemot sin verksamhet. 

Vikten ligger i att finna en balans och en strategi gällande distributionen av innehåll så 

att den är fördelaktig för samtliga parter.  

 

4.4.2 Vikten av rätt samarbeten 

Linda Hörnfeldt påpekar att det är viktigt att ta i beaktning att titeln influencer är en 

befattning du inte fått någon utbildning i. Det startar ofta som en hobby för att sedan 

övergå i någon form av karriär då samarbetspartners erbjuder pengar för diverse 

kollaborationer. I början kan det vara svårt att veta vad som gäller och vilket ansvar 

man faktiskt har då man är för ung för att greppa situationen fullt ut. Det är viktigt att 

understryka att alla har ett ansvar, även företagen, för att allt ska gå rätt till. Påståendet 

får medhåll från Cunningham et al. (2016) som åsyftar att den typiska Youtubern inte 

har någon utbildning, och tekniskt sett inga kvalifikationer, då det inte är en etablerad 

profession man får undervisning i. Vidare avser författaren att MCN-nätverken därför 

kan verka stöttande, men tesen problematiseras då MCN-nätverk vill ingå samarbeten 

med stora influencers som redan varit verksamma ett tag. Liang et al. (2006) bekräftar 

Lindas uttalande ytterligare genom att lyfta fram hur sociala medieplattformar 

domineras av user generated content, snarare än professionell marknadsföring.  

 

Axel Palm framhäver hur han resonerar att alla samarbeten ska gå i linje med hans 

kanal. Han syftar på hur reklaminnehållet i princip ska vara något han hade kunnat 

komma på helt själv och kontaktat ett företag på eget bevåg. Han förklarar också att han 

är mycket mer restriktiv än många andra influencers gällande samarbeten. Ella Grundel 

(Skypeintervju 2017-05-01) har samma inställning som Axel och menar att hon är 

noggrann med vad för samarbeten hon ingår, och att de alltid ska innehålla budskap hon 

kan stå för och hade kunnat komma på själv. Hon betonar också vikten av att hålla sig 

trogen sitt personal brand. Chernatony et al. (2011) accentuerar hur det personliga 

varumärket utgör länken mellan influencer och följare, och syftar på dess betydelse då 

det skapar en känsla av tillhörighet som skapar incitament för engagemang. Genom att 

hålla sig trogen sitt personal brand etableras en starkare relation som verkar gynnsam 

för alla inblandade aktörer. Carl Déman klargör att han får otroligt mycket förfrågningar 

om samarbeten, men bara tackar ja till det som känns naturligt för honom i hans kanal. 



  
 

53 

Han menar att det inte får se ut som att man bara vill sälja saker, utan det ska vara ett 

extra tillägg i kanalen som kan uppfattas som positiv. Om det är ett bra varumärke med 

en bra influencer upplevs samarbetet också positivt för följarna, då de uppfattar att deras 

idol använder sig av produkter eller tjänster från ett företag de också hade kunnat vända 

sig till. Stella 15 år, accentuerade tidigare i texten att hon inte reagerar på reklam, men 

att det beror på vad det är för typ av reklam. Om det är reklam som känns illa anpassad 

till den kanal hon ser på reagerar hon, men upplever att de flesta kanaler hon ser på har 

samarbeten som inte stör tittarupplevelsen. Det här indikerar att du som följare reagerar 

på det som inte känns bra, men reagerar knappt på samarbeten som känns följsamma 

med kanalen av den anledningen att de flyter ihop med det redaktionella innehållet. 

Vidare förklarar Stella att hon tycker att reklamen är tråkig och ointressant, snarare än 

att den känns påträngande och säljande, vilket är samma reaktion som många får då det 

blir reklamavbrott på TV. Alexander 17 år, ser på det lite annorlunda och menar att det 

inte är fullständigt nödvändigt att reklamen är helt och hållet matchad med kanalen, 

men avser också att han inte litar på Youtubers till hundra procent då det förekommer 

reklam. Det här skapar en paradox, då följare förstår och respekterar att influencers 

måste göra reklam för att livnära sig, men att det ändå skapar en klyfta i förtroendet när 

de faktiskt gör illa vald reklam. Det här indikerar att reklamen bör vara i linje med 

influencers personal brand för att den inte ska påverka upplevelsen negativt.  

 

Linda Hörnfeldt accentuerar vikten av att samtliga parter i ett samarbete måste ha en 

gemensam värdegrund för att processen ska bli optimal. Hon framhäver att 

kommunikation är hörnstenen i den här typen av marknadsföring, då det handlar om 

förtroendebaserad marknadsföring måste samarbetet vara kvalitativa så att man inte 

skadar tilliten man byggt upp med sina följare. Ella Grundel lyfter att man inte ska ha 

visionen att jobba heltid med YouTube innan man vet att man kan överleva på de 

samarbeten som känns hundra procent bra. Om man hamnar i en spiral av att samarbeta 

med företag bara för pengarnas skull, kommer det framgå till sina följare vilket skadar 

relationen. Hon anser att en stor del i varför Youtubers börjar må dåligt är för att de tar 

sig an samarbeten som inte känns helt bra i syfte att kunna försörja sig. Man ska inte 

kompromissa med sig själv när din person är varumärket.  

 

"Så hittar man då någon som är i ens nisch som företagare, då går man rakt på den 

personen, då har man ju liksom en content-byrå och en skribent, en hel byrå i en 
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person. Det är ju väldigt kostnadseffektiv om man jobbar med den typen av kreatör". – 

Linda Hörnfeldt (personlig intervju 2017-04-22). 

 

Citatet ovan beskriver kärnan av varför influencer marketing är populärt. Linda menar 

att influencers är multitalanger, och betonar att om du kan finna rätt influencer till rätt 

samarbete kommer det gynna företag, influencer och följare. Weiss (2014) betonar 

också att influencer marketing är så populärt då det är en form av word-of-mouth, vilket 

är den mest betrodde informationskällan vid konsumtion. Vitberg (2010) framhåller 

dessutom att utvecklingen av sociala medier lett till att marknadsföring skiftat från en 

monolog till en dialog, vilket expanderar möjligheterna till att skapa gemenskap och 

förtroende. Författaren hävdar att man genom plattformarna kan omvandla relationer till 

affärer, då man kan differentiera sig på personliga plan.  

 

4.4.3 Följarens upplevelse av kommersiella samarbeten 

Waller (2016) förklarar att influencer-samarbeten är lönsamma då de kan kapitalisera på 

den etablerade tilliten som finns mellan Youtuber och följare. Starek (2017) betonar 

innebörden av “social proof”, och framhåller att begreppet syftar till att förklara hur 

företag kan validera sitt budskap genom att kopplas samman med en influencer. Axel 

Palm understryker att så länge alla samarbeten hanteras på rätt sätt och att han är tydlig 

när det förekommer tar inte förtroendekapitalet skada. Han menar att genom att 

adressera det i början av klippet uppfattas det mer som en tv-reklam, för att sedan 

presentera ett redaktionellt innehåll. Det här får medhåll från Wilma, 12 år, 

(enkätintervju 2017-05-05) som påtalar att reklamen är tråkig men att den inte 

nödvändigtvis påverkar henne så pass att hon inte vill titta på innehållet. Hon menar 

också att det viktigaste är att själva klippet är roligt och underhållande, då det kan väga 

upp för eventuella reklaminslag. Det ska inte ta över videon, förklarar Axel. Martin 

Arvebro (Skypeintervju 2017-05-05) framhäver att det ska vara en "win-win-win", 

vilket innebär att influencern ska få ut något av samarbetet, företaget ska få ut något av 

samarbetet men att även följarna ska få något av samarbetet. Han klargör att om det här 

begreppet följs så kommer förtroendet snarare stärkas än att det tar skada. Linda 

Hörnfeldt stärker ovanstående koncept och accentuerar att värdebaserade transaktioner 

innefattar att alla ska må bra för att de ska få effekt. Lobato (2016) påtalar hur nätverk 

och större företag har tillgång till påkostade produktionsmöjligheter som möjliggör en 

förhöjd estetisk upplevelse. Genom att satsa på produktionerna ökas kvaliteten för 
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samtliga aktörer i samarbetet. Det här får medhåll från Axel Palm som understryker att 

företagen vinner i förtroendekapital då de visar på självdistans och möjliggör för 

Youtubern att kunna producera ett klipp hen inte hade haft möjlighet till på egen hand. 

Genom att aktivt samarbeta med Youtubern för att optimera följarnas tittarupplevelse, 

vinner de dels på rätt matchat samarbete och de visar sitt varumärke från sin bästa sida 

direkt. Det här stärks av Jonna, 11 år, som hävdar att hon tycker om avancerade klipp 

som inte finns på varje kanal. Alexander, 17 år, avser också att han tycker om pranks 

och andra humorklipp som kräver rekvisita. Genom att företag tillgodoser influencers 

med diverse attribut som förenklar inspelningen och optimerar tittarupplevelsen kan de 

stärka banden med följarna så att de blir trogna kanalen. Genom att ha en trogen 

tittarskala simplifierar du din marknadsföring då du skapar igenkänning för följarna. 

Lobato (2016) menar att MCN-nätverken haft inflytande i att öka kvaliteten på videos 

då de etablerades för att kunna tjäna pengar på YouTube, vilket banar väg för krav om 

högre kvalitet på innehållet. Kim (2012) belyser därmed att amatörmässiga klipp och 

videos kommer att minskas avsevärt framöver i samma takt som YouTubes framfart.  

 

Ella Grundel belyser hur företag är relativt dåliga på att värdera följarna. Många företag 

ser bara följarna som siffror på ett papper och går efter de som har störst publik. Hon 

menar att de influencers med absolut mest tittare nödvändigtvis inte påverkar fler ur den 

aspekten att de inte har en lika nära relation till sina följare som en mindre kanal har. 

Hon betonar att hon har en relation byggd på tillit med alla sina följare, vilket innebär 

att de lyssnar på henne och har förtroende för det hon säger. Notarantonio och Quigley 

(2009) avser att en väl utarbetad marknadsföringsstrategi innebär att man för in sitt 

budskap i den pågående dialogen mellan konsumenter, då de i hög grad påverkar 

varandra. Moran och Muzellec (2014) accentuerar dessutom hur varumärken eftertraktar 

engagemang bland följarna på sociala medier då de vill kapitalisera på de vänskapliga 

band som återfinns mellan influencer och följare. Ella avser, att genom att hitta mindre 

kanaler med en mer etablerad följare-bas kan företagen minska sitt spill, och 

effektivisera sin marknadsföring och lönsamhet. En stor bas genererar ju mycket reklam 

till en bred massa, men det betyder inte att det ger utdelning om följarna inte upplever 

att bandet är starkt mellan sig själva och influencern. Det är inte bara annonsplats 

företagen köper, det är tre års tillit förklarar hon och framhäver att företagen måste bli 

bättre på att hitta rätt samarbeten och utbilda sig i frågan. I likhet med Ella framhåller 

Jones och George (1998) att förtroende är den främsta faktorn för att fastställa hur 
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effektiv en relation är för alla inblandade parter, vilket visar på vikten av rätt influencer 

vid rätt samarbete för att dra fördel av förtroendekapitalet.  

 

Martin Arvebro lyfter fram att företagens kontakt med MCN nätverk har ökat då de ser 

att de kan få bättre kontroll på marknadsföringen genom att matcha rätt med en 

influencer. Ovanstående bekräftas av egna iakttagelser vid utförandet av intervjuer 

(2017-05-05), då de som är trogen en eller två influencers påverkas mer än de som 

strötittar på YouTube. Till exempel Jonna, 11 år, påverkas av det Natalie Danielsson 

säger i relativt stor utsträckning, då hon ser upp till henne. Alexander, 17 år, tittar 

framförallt på Random Making Movies, och påstår att han aldrig skulle påverkas av det 

en influencer eller Youtuber säger. Det här kan bero på att han inte har särskilt starka 

band till någon influencer, då han inte ser influencer-följare sambandet som en relation. 

På så sätt borde innehåll i Natalie Danielssons kanal ha större slagkraft trots att hennes 

kanal har cirka 70 000 prenumeranter, då hon har trogna följare som hon påverkar, 

medan Random Making Movies har över 400 000 prenumeranter som kanske ser på 

dem ur ett rent underhållningssyfte. Pophal (2016) accentuerar hur effektiv influencer 

marketing inte ska ha kvantitet som huvudfokus, utan istället fokusera på kvalitet och se 

vem man kan nå ut till, och inte hur många. Författaren förklarar att kvalitativa och 

genomtänkta samarbeten har större effekt. Även Rogers (2016) betonar vikten i att 

arbeta med mindre influencers som har ett etablerat förtroendekapital hos lojala följare, 

än större influencers med tusentals anonyma relativt passiva följare.  

 

Carl Déman förklarar att han upplever en liten procentuell ökning i "ogilla" markeringar 

då inlägget är sponsrat. Förutom det hävdar han att majoriteten av följarna förstår att de 

måste göra reklam för att kunna fortsätta generera klipp på heltid. Martin Arvebro 

accentuerar också hur det skett en förändring i frågan de senare åren, och att attityderna 

om sponsrade klipp och skiftat till att bli mer positiva. Det här antyder att den generella 

uppfattningen om YouTube som media har förändrats, vilket stärks av den övervägande 

majoriteten i enkätundersökningen (2017-04-22) som ställde sig positiva eller neutrala 

till reklaminslag. Även Elsa, 16 år, avser att hon förstår varför det förekommer reklam 

och att hon inte uppfattar det som negativ så länge den märks ut och fungerar i 

sammanhanget. Således påverkar inte reklam relationen och förtroendet negativt så 

länge den är motiverad och väl synlig.   
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5 Slutsats 
I det avslutande kapitlet besvaras våra forskningsfrågor med hjälp av vad det teoretiska 

och empiriska analysen genererat. Därefter presenteras praktisk relevans och förslag 

på vidare forskning inom ämnet.   

 

5.1 Svar på våra forskningsfrågor 

Syftet med studien, att undersöka hur relationen mellan följare och influencer ser ut på 

den sociala plattformen YouTube och hur samspelet mellan kommersiella samarbeten 

och personal branding påverkar relationen, har varit vår utgångspunkt under uppsatsens 

gång. För att finna svar utformades två forskningsfrågor som besvaras nedan.  

 

1. Vilka faktorer har inverkan på trovärdigheten i den relation som förekommer mellan 

följaren och influencerns personal brand på YouTube? 

Då vi studerat trovärdigheten i relationen som föreligger mellan influencer och följare 

på YouTube, har vi kommit fram till tre huvudsakliga element som konkretiserar de 

virtuella förbindelserna. De är följande: 

• Vikten av kontinuitet i det personliga varumärket 

• Reklamens funktion i kontexten 

• Emotionell närhet till influencern 

 

Undersökningens resultat har presenterat en väldigt tydlig och enfaldig bild av att 

influencern måste vara konsekvent i sitt varumärke och uppvisa genuinitet och 

följsamhet i sin roll, det här för att relationen ska uppvisa trovärdighet. Simmel och 

Frisby (2004) och Labrecque et al. (2011) stärker det här genom att trycka på begreppen 

tydlighet och konsekvens vilket skapar en känsla av äkthet.  För att följarna ska vilja 

vara en del av influencerns liv i en beständig relation, finns inte plats för volatila 

utsvängningar utan influencern måste uppvisa en kontinuitet i sina kanaler och i sitt 

varumärke. Likt en nära relation med en fysisk vän eller familjemedlem, krävs det att 

influencern håller sig sann sin personlighet, då igenkänning är en förutsättning för 

anknytning och trygghet. I och med att du som följare fattar tycke för olika influencers 

utifrån personliga preferenser, innebär en förändring i influencers personliga varumärke 

att följarna måste omvärdera relationen då förutsättningarna har förändrats. Tvingas 

följarna att ompröva relationen allt för ofta tar tilliten skada och därmed elimineras 
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tryggheten ur relationen, vilket innebär att den blir svår att upprätthålla. Respondenterna 

i likhet med Li et al. (2010) menar att följare har förväntningar på influencers som i 

vilken relation som helst, utmanar man dessa för mycket skadas relationen, vilket leder 

till minskat förtroendekapital som skadar influencerns verksamhet. Vi vill betona att en 

kontinuerlig uppdatering av vissa aspekter i ett personligt varumärke är naturligt då 

influencer, med sina följare, växer upp och utvecklas. Dock understryker vi att 

influencers bör reflektera kring varför de fick uppskattning för sina verk från första 

början. Man bör vara medveten att en re-branding kan innebära att man klipper banden 

med en stor del av sina trogna följare, vilket också innebär att man påverkar eventuella 

samarbeten och inkomster.  

 

I dagens läge är det i princip omöjligt att diskutera relationen mellan influencers och 

följare utan att diskutera reklamens parti i situationen. Rogers (2016) betonar att 

människor blir alltmer avstängda och tar avstånd från reklam. Vidare menar 

reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig, (personlig intervju 2017-04-22) att den 

allmänna inställningen till reklam är negativ, och avser vidare att det råder en 

generaliserad trötthet gentemot reklam, en trötthet som påverkar relationen negativt och 

leder till att följarna tar avstånd. Pophal (2016) och Notarantonio och Quigley (2009) 

framhåller att om influencers åsikter om en specifik produkt verkar köpt och därför inte 

autentisk bidrar det till en negativ inverkan på förtroendet och relationen. Vi insåg 

snabbt i vår undersökning att det här argumentet inte håller fullt ut, med hänsyn till den 

generation vi granskat. Man måste se till det faktum att generation Z vuxit upp i ett 

medieklimat som inte liknar något vi sett innan. Reklam är inte längre annonser om 

produkter styrda av mediejättar, utan den presenteras av tillförlitliga källor som besitter 

ett stort förtroendekapital. Vidare är reklam naturliga inslag i samtliga sociala kanaler 

barn och ungdomar använder, vilket lett till en naturlig avtrubbning gentemot intryck. 

Då man kan välja de kanaler man verkar på, välja vilka influencer man vill se på och 

följa, kan man också styra den reklam man utsätts för. Respondenterna visade inga 

tecken på att de är negativa till reklam, så länge den presenteras trovärdigt och är i linje 

med Youtuberns övriga innehåll. Om det är tydligt att det är reklam och att det är bra 

matchad reklam i förhållande till influencerns personliga varumärke, uppfattas den 

knappt, enligt våra observationer.  
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Vidare är det av vikt att diskutera misstron om barn och ungdomars kritiska 

medvetenhet. Weiss (2014) betonar att det uppstår förvirring angående vem den 

verkliga avsändaren är i vissa kommersiella budskap, då influencern ställer sig bakom 

en produkt eller tjänst. Det här kan leda till att det uppstår friktion i influencer-följare 

relationen, då följarna är tveksamma till om åsikterna är direkt köpta eller personliga.  

Vår undersökning påvisat att den verkar mer utvecklad än vad man har trott. Vi får inte 

glömma att generation Z har vuxit upp i det rådande reklamklimatet, vilket också 

innebär att de lärt sig spelreglerna. Samtliga respondenter, förutom de absolut yngsta på 

10 år, visade väl medvetenhet om den reklam som förekom, och uppgav också att de 

inte påverkas särskilt mycket av den. Man kan diskutera om reklamen påverkas i det 

dolda så pass att de inte är medvetna om dess effekter, men respondenterna avsåg också 

att de inte köper något på direkt uppmaning. Snarare kan man diskutera hur det skapar 

en varumärkesmedvetenhet, som leder till att följarna förknippar goda känslor till ett 

företag för att de i sin tur förknippas med en influencer följarna ser upp till. Således 

valideras företagets budskap, influencern behåller sin integritet och följarna påverkas 

inte negativt, så länge mantrat lyder: kontinuitet och ömsesidig respekt för tilliten, i den 

trefaldiga relationen som etableras i och med ett samarbete.  

 

Samtiden karaktäriseras av virtuella relationer, dels med nära vänner och familj, men 

också distansrelationer man etablerat på sociala medier. Fournier (1998) anför att en 

relation uppstår då det finns ett ömsesidigt behov av socialt utbyte. Sett till 

respondenternas uppfattning om gemenskaperna de tar del i på internet, stämmer de 

överens med denna tes. Relationen till en influencer verkar vara grundat i ett behov av 

social kontakt och vägledning i många fall. Det framgick tydligt i vår studie hur 

influencers skapar band till sina följare genom att dela med sig av erfarenheter och 

diskutera relativt tabubelagda ämnen, som till exempel mobbning eller ångest. De här 

diskussionerna banar väg för en öppen och ärlig kommunikation man inte sett tidigare 

med den grad av seriositet som vi ser idag, där barn och ungdomars känslor tas på stort 

allvar. Vi avser att influencers enorma genombrott framförallt beror på att relationen ter 

sig dynamisk i den aspekten att influencern är förebild-kändis-privatperson integrerat. 

Hulyk (2015) bekräftar vårt påstående genom att belysa det faktum att ungdomar 

föredrar Youtubers framför kändisar då de besitter en äkthet de anser att kändisar 

saknar. Det man måste ta hänsyn till i det här argumentet är att Youtubers, till följd av 

deras popularitet, till slut får stjärnstatus, och övergår till att vara kändisar. Således, för 
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att influencers ska behålla den trovärdighetsstämpeln som gjort att de blivit stora, bör de 

vara extra noga med att vara sanna sina värdegrunder de förmedlade från start, och 

dessutom ödmjuka inför det faktum att de är uppskattade ur en personlig aspekt. Vidare 

belyser vi därför förebildsaspekten som en viktig och bidragande orsak till 

påverkansgraden influencern har på sina följare gällande etablering av relationen. 

Respondenternas bild av varför virtuella relationer skapas, i enighet med Castells 

(2002), Haythornthwaite (2005) och Frobenius (2011) resonemang om att den virtuella 

världen bidrar till en ny form av gemenskap och kontakt där deltagarna interagerar och 

sammanförs på en mer personlig nivå, ger ett klargörande till varför relationen mellan 

influencer och följare i förlängningen ges en djupare mening. 

 

Det vi fann intressant vid studiens resultat var hur relationen och förtroendets styrka 

verkade bero på vilken typ av kanal influencern har, och dessutom storleken på 

influencerns följare-bas. I de flesta fall var känslan av närhet till influencern den 

viktigaste parametern vid förtroende- och tillitsaspekten, då följarna snarare såg de 

större kanalerna som otillgängliga kändisar. Följarna verkar vända sig till de mindre, 

mer genuina influencers för att finna råd och ta till sig av hens åsikter, då de upplever en 

närhet och en mer personlig kontakt, vilket finner stöd i respondenternas vilja att 

engagera sig i sina följare. Rogers (2016) menar i likhet med det här att mindre 

influencers som arbetar på ett mer engagerande vis och har lojala följare snarare kan 

påverka sina följare på ett djupare sätt. Därav är den emotionella närheten mellan följare 

och influencer vital i optimerandet av samarbeten, då företag kan dra nytta av den vid 

sin marknadsföring.    

 

2. Vad krävs för att följarnas förtroende inte ska ta skada vid kommersiella samarbeten 

som sker via influencer marketing på YouTube? 

För att klargöra och fastställa hur följarna upplever att tilliten påverkas av de 

kommersiella samarbeten som sker på YouTube-kanalerna, fann vi olika tendenser som 

utmärker sig för att inte påverka relationen negativt: 

• Transparens och tydlighet med hänsyn till generation Z 

• Väl matchade samarbeten 

• MCN-nätverkens betydelse 
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Med avseende och hänsyn till den målgrupp vi behandlar i uppsatsen, 10-17 år, ställs 

transparens i fokus. Det beror till stor del på att det finns särskilda bestämmelser om 

reklam gentemot barn och hur tydlig den bör vara, och dessutom med respekt och 

förståelse för barn och ungdomars perceptionsförmåga och källkritiska medvetenhet. 

Chau (2010) framhåller att den breda deltagarkulturen öppnat upp för att vem som helst 

på ett enkelt sätt kan sprida sitt budskap relativt oreglerat och utan kontroll på YouTube. 

Barn ser på YouTube idag som den äldre generationen ser på TV, vilket innebär att det 

skapats en ny arena och ett nytt klimat för reklam. Vi vill betona att influencer 

marketing framställs i andra skepnader än klassisk reklam, då den är främjad av 

inflytelserika individer. Många gånger ses det här som ett problem, då argumentet är att 

barn påverkas till den grad att de tappar kontrollen över sin konsumtionsuppfattning. Vi 

vill dock påpeka att vår undersökning redovisat att dessa impulser är mindre 

framträdande än vad man kan tro. Det finns en paradox i att barn och ungdomar förstår 

att det är reklam, men kanske inte förstår att de faktiskt påverkas. Respondenterna 

klargjorde att de inte påverkas av reklamen, men trots det har några stycken velat köpa 

något de sett i ett klipp. De förklarar vidare att de ställer sig mer negativa till att testa 

något som upptäcks är smygreklam, än produkter som presenteras ärligt från start. Om 

det är ett företag influencern kan ställa sig bakom och produkten verkar bra, hindrar inte 

reklamen relationen. Alltså påverkar inte reklamen relationen i ett statiskt tillstånd, men 

kan fortfarande påverka konsumtionen. Kim (2012) accentuerar att YouTube är ett 

oreglerat forum, på grund av det faktum att det länge dominerats av klipp från 

privatpersoner som oftast inte har någon utbildning i publicering. Det här medför att det 

återfinns en del reklam som uppfattas tveksam i sin redogörelse på diverse kanaler. Alla 

respondenter framhöll att reklam alltid bör vara tydlig och synlig, och får aldrig 

uppfattas som eller döljas av redaktionellt innehåll. Vidare avser 

Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig att det finns speciella påbud gällande reklam 

och barn, som konstaterar att de kommersiella inslagen måste vara extra tydliga om 

målgruppen är ung. Sjöbergs (2013) anförande om hur barn saknar en kritisk 

medvetenhet som krävs för att särskilja uppmaningar av diverse slag fastställs till viss 

del då vi ser till åldersspannet av den målgrupp vi undersökt. Genom observationer 

kunde vi tydligt utläsa att barn under 11 år har svårare att uppfatta kommersiellt 

innehåll, medan barn och ungdomar över 11 år har lättare att identifiera reklam och 

konsumtionsuppmaningar. Till följd av det här avser vi att transparensen bör vara extra 

tydlig när det kommer till barn under tonåren, då de inte ställer sig lika kritiska till 
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innehållet. Ansvaret faller på influencer och företag att utföra en analys gällande vilka 

åldersspann som återfinns i följare-basen, för att på bästa möjliga sätt kunna formatera 

reklamen. Här bör man dessutom diskutera att det finns en dimension av olika 

tillvägagångsätt gällande reklam mot barn, då barn per lagens definition är samtliga 

individer under 18 år, vilket blir missvisande då perceptionsförmågan är avsevärt 

annorlunda hos en 10-åring kontra en 16-åring. Transparens och tydlighet påvisar 

dessutom en respekt för följaren, genom att de får ta del av den stora bilden och inte 

vilseledas genom dolda budskap. Det här bekräftas av Hayes och Carr (2015) som 

betonar hur oärliga budskap och tillvägagångssätt sällan uppskattas eller tas emot 

positivt. 

 

Förutom transparens, är det av yttersta vikt att reklamen är väl matchad med 

influencerns personliga varumärke och det innehåll hen skapar i övrigt i sin kanal. 

Samtliga respondenter framhöll att de inte lägger märke till reklamen anmärkningsvärt, 

så länge den inte sticker ut alltför mycket från det redaktionella innehållet. Det här beror 

på att det förtroendet som följaren känner för influencern är tillräckligt starkt för att 

skugga eventuell skepticism gentemot reklaminnehåll. Strålfors (2016) betonar hur ett 

väl matchat samarbete mellan varumärke och influencer stärker förtroendet mellan 

följare och influencer, och manifesterar implikationen av hur förtroende genererar och 

bevarar lönsamma samarbeten. Respondenterna var noggranna med att belysa hur de 

känner, och känner igen, de influencers de följer. Det här betyder att avvikande 

beteende märks tydligt, vilket skapar friktion i relationen då förväntningar om en person 

inte levs upp till. Ett bra matchat samarbete grundas i influencerns personal brand. 

Således, menar Arruda (2009) att ett personligt varumärke blir synonymt med innehållet 

och kommunikationen i kanalen, vilket sedan ska interagera med de samarbeten som 

influencern tar sig an. Kontinuiteten i det personliga varumärket som vi behandlade i 

forskningsfråga ett, har sålunda stor betydelse för relationen vid samarbeten och reklam.  

 

Respondenternas uppfattning om hur det personliga varumärket ska vara förenligt med 

samarbeten, stämmer väl överens med de resonemang framförda av Hayes och Carr 

(2015) och Li et al. (2010), som redogör för hur influencers har makt att påverka 

attityder och inställning hos sina följare. Fortsatt menar de att trovärdigheten och tilliten 

mellan de båda parterna är det som härdar relationen, vilket vi stärker och hävdar utifrån 

resultatet i vår undersökning, där det framgick tydligt att följarnas tillit till influencern 
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är det som ger tyngd till influencerns yrkesroll. Om influencern avviker från de 

förväntningar följarna har tilldelat dem utifrån den persona de förmedlat, skadas 

förtroendet då det skapas en klyfta i förväntan kontra faktiskt beteende. Om 

trovärdigheten tar skada, skapas en distans mellan influencern och följare, vilket leder 

till att influencern förlorar i förtroendekapital och kan således inte påverka följarna i 

samma utsträckning som tidigare. Följaren förlorar på det här då hen inte får samma 

sociala utbyte som innan då tilliten tagit skada, influencern förlorar på det i både affärer 

och socialt följare-kapital och företaget förlorar på det då deras varumärke förknippas 

med olust i konsumenternas ögon. Det blir med andra ord allt annat än en "win-win-

win", som respondenterna förespråkar.  

 

För att befästa win-win-win konceptet, träder MCN-nätverkens betydelse fram. Berthon 

et al. (2007) framhåller hur företag tampas med att skapa produktiva 

marknadsföringsstrategier på sociala medier. Många företag har svårt för att utföra 

korrekta lägesanalyser, vilket innebär att de går miste om stora möjligheter och 

inkomster. Respondenterna, i sina roller som följare, understryker vädjan om värdefulla 

och matchande samarbeten, något som MCN-nätverken aktivt kan arbeta med. MCN-

nätverken har makten att sammanlänka företag med influencers som har en kanal i linje 

med sitt ändamål. Respondenterna framhöll att företag är relativt svaga i att värdera 

kanaler och följare samt deras verkningsgrad.  I och med att marknadsföringsföretag är 

vana vid mycket spill, som ligger till följd av den massmarknadsföringen som varit 

aktuell innan influencer marketing etablerades, resonerar de på samma sätt i den nya 

marknadsföringsrealiteten. Genom att samarbeta aktivt med ett MCN-nätverk, kan 

företag minska sitt spill, effektivisera sin verksamhet och därmed öka sin lönsamhet. Vi 

står därmed inför en omorganisering som sätter ett "win-win-win-win" begrepp i fokus. 

Företagen vinner på det genom att de effektiviserar sina affärer, MCN-nätverken vinner 

på det i intäkter, influencern vinner på det då hen får direkt effektiva och trovärdiga 

samarbeten och följarna i sin tur vinner på det då trovärdigheten och relationen hålls 

intakt, och dessutom utsätts de inte för onödigt provocerande reklam. Företag kan också 

optimera influencers kanaler med att finansiera klipp i en högre kvalitet än den 

influencern själv kan tillhandahålla. Genom att samarbeta för ett kvalitativt innehåll kan 

företagen främja sitt rykte då de aktivt förhöjer upplevelsen för tittarna. Lobato (2016) 

accentuerar hur MCN-nätverken kan ha liknande funktion, genom att tillhandahålla 

goda produktionsförutsättningar. Genom att främja influencerns kanal påverkas övriga 
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aktörer indirekt positiv, då influencern är ansiktet utåt för företag och nätverk vid ett 

samarbete.  

 

Nätverkens utmaning är att identifiera mindre influencers med stort förtroendekapital 

och inse att de är betydande aktörer, istället för att bara fokusera på de med störst 

följare-bas. Då influencers är stora just av den aspekten att de är vanliga människor, får 

inte det konceptet gå förlorat i jakten på största spridningsmöjlighet. Ofta leder önskan 

om genomslagskraft till att man väljer att arbeta med influencers som blivit mer som 

kändisar, och därmed distanserat sig från sina följare. Stora influencers är bra ur en viral 

spridningsaspekt, men mindre, mer intima kanaler har makten att påverka individer på 

en djupare nivå, vilket innebär att de har stor verkningsfullhet tills faktiska köpbeslut. 

Teorierna går i linje med Cunningham et al. (2016) och Vonderau (2016), vilka betonar 

vikten av MCN-nätverkens roll som ombud mellan Youtubers och företag. De bekräftar 

tesen om hur nätverken ökar företagens effektivitet och samtidigt utvecklar influencerns 

kanal, i och med att samarbetena blir mer skräddarsydda och kanalvänliga. Det här leder 

till en dominoeffekt då följarna vinner på det ur en kvalitativ tittarupplevelsesynpunkt 

och nätverken vinner på det ur en lönsam konsultaspekt. Således, har vi ett win-win-

win-win.  

 

5.2 Praktisk och teoretisk betydelse och förslag på vidare forskning 

Efter genomförd studie är vår förhoppning att resultatet ska bidra med praktisk 

betydelse för företag och marknadsförare gällande användandet av influencer marketing 

på plattformen YouTube. Studien ger en djupare insikt i relationsbyggandet på 

YouTube och visar på hur generation Z är vana vid den reklam som återfinns i sociala 

medier då de befinner sig i ett reklamsamhälle som format deras uppväxt och därmed 

inte är generellt negativa till reklam. Snarare kräver de att reklamen bidrar till något 

extra i klippen då generationen ser reklam som något tråkigt vilket ställer krav på väl 

matchade och innovativa samarbeten, då företag vill validera sitt budskap genom 

influencers. Den teoretiska betydelsen för studien är att vi uppfattar att barn har ett mer 

utvecklat kritiskt tänkande än man tidigare antagit. Studien påvisade att generation Z 

har en god perceptionsförmåga trots sin låga ålder, vilket indikerar att diskussionen om 

reklam gentemot barn bör modifieras för att passa det rådande mediesamhället.  
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En intressant aspekt som dels berördes i studien men som vore intressant att studera 

vidare är en jämförelse mellan mindre och större kanaler gällande ett budskaps 

genomslagskraft, för att klargöra vilka skillnader som återfinns och för att stärka 

influencerns roll i att stärka ett företags budskap. Vidare är det också väsentligt med 

vidare forskning kring hur företag ska utbildas gällande användandet av sociala medier 

som en marknadsföringskanal, då studien visat på företags okunskap kring ämnet.    
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide influencer 
 

YouTube 

1. Hur skulle du beskriva användandet av YouTube som mediekanal? 

2. Hur används Youtube som marknadsföringskanal? Kommersiellt/personligt 

varumärke 

3. Hur tror du att Youtube som plattform kommer utvecklas i framtiden?  

 

Influencer-relationen 

4. Hur ser du på din roll som influencer? 

5. Ser du på dig själv som en förebild? På vilket sätt? 

6. Är du noga med den persona du förmedlar, eller är du dig själv på vinst och förlust? 

7. Hur skapar man en framgångsrik personal brand på sociala medier? 

8. Hur har du utvecklat en relation till dina följare? Vad har ni för relation? 

9. Hur kan du påverka de som följer dig? 

 

Samarbeten 

10. På vilket sätt upplever du att relationen påverkas av samarbeten och reklam som blir 

allt vanligare? 

11. Hur kan man dra nytta av förtroendekapitalet vid samarbeten? 

12. Hur resonerar du kring betalda reklamsamarbeten? 

13. Vad är det viktigaste att tänka på när man ingår ett samarbete? 

14. Tänker du på hur följare uppfattar olika samarbeten?  



  
 

II 

Bilaga 2 Enkätguide följare 
 

 

Ålder:______________  Favorit-Youtuber: _______________  

     
Håller med   Vet ej  Håller inte med  
 

1. Ser du Youtubern som en (ringa in):     KOMPIS    eller    KÄNDIS      

 

2. Ser du någon Youtubern som en förebild?  
 

3. Känner du att du påverkas av det Youtubern säger eller gör i 

sina klipp?   

 

4. Litar du på att det Youtubern säger i klippen är hens egna 

åsikter?  
 

5. Har du slutat titta på en Youtuber på grund av något hen gjort 

eller sagt?  
 

6. Upplever du att Youtubern gör reklam för saker?  
 

7. Hur reagerar du när Youtubern gör reklam i Youtube-

klippen? Ringa in känslan: 
 

8. Ändrar du uppfattning om Youtubern om det förekommer 

reklam i klippen?  
 

9. Litar du mindre på Youtubern om hen pratar om reklam?   
 

10. Har du velat köpa något en Youtuber gjort reklam för eller 

använt i sina klipp?  

 

 
 

 .              

 .              

 .              

 .              

 .              

 .         

 .              

 .              

 .              



  
 

III 

Bilaga 3 Operationalisering  
 

1. Vilka faktorer har inverkan på trovärdigheten i den relation som förekommer 
mellan följaren och influencerns personal brand på YouTube? 

Influencer Följare Frågans syfte Teori Referens 

Hur ser du på rollen 
som influencer? 

Hur ser du på 
Youtubern? 
Kändis/kompis/före
bild/ varför? 

Klargöra hur 
Youtubern 
definieras ur båda 
synvinklar 

Influencer  
marketing 

Hayes & Carr, 
2015; 
Haythornthwai
te, 2005. 

Ser du influencern 
som en förebild? På 
vilket sätt? 

Ser du någon 
Youtuber som en 
förebild? 

Undersöka vilken 
roll och betydelse 
Youtubern har 

Influencer 
marketing 

Frobenius, 
2011; Castells, 
2002. 

Hur skapar man en 
framgångsrik 
personal brand på 
sociala medier? 

Hur upplever du att 
du påverkas av det 
Youtubern säger 
eller gör i sina 
klipp? 

Skapandet av ett 
hållbart personal 
brand på sociala 
medier 

Personal 
branding 

Peters, 1997; 
Vazire & 
Gosling, 2004; 
Chen, 2013. 

Är du noga med den 
persona du 
förmedlar, eller är 
du dig själv på vinst 
och förlust? 

Litar du på att det 
Youtubern säger i 
klippen är hens 
egna åsikter? 
Varför? 

Definiera vikten 
av att skapa ett 
trovärdigt 
personal brand 

Förtroende 
och 
trovärdighet 

Arruda, 2009; 
O’Brien, 2011. 
 

Hur har du utvecklat 
en relation till dina 
följare? 
Hur kan du påverka 
de som följer dig? 

Har du slutat titta 
på en Youtuber på 
grund av något hen 
gjort eller sagt? 

Utveckling av 
relationer på 
sociala medier 

Virtuella 
relationer 

Gefen, 2000; 
Handy, 1995; 
Pistelli, 2007; 
Haythornthwai
te, 2005. 

Tabell 1: Operationalisering av intervjufrågor, egen. 

 

2. Vad krävs för att följarnas förtroende inte ska ta skada vid kommersiella 
samarbeten som sker via influencer marketing på YouTube? 

Influencer Följare Frågans syfte Teori Referens 

Hur resonerar du 
kring betalda 
reklamsamarbeten? 

På vilket sätt 
upplever du att 
Youtubern gör 
reklam för 
saker/samarbeten 

Klargöra hur 
kommersiella 
budskap används 
och når 
mottagaren 

Influencer 
marketing 

Waller, 2016; 
Suderman, 
2016. 

På vilket sätt 
upplever du att 
relationen påverkas 
av samarbeten och 
reklam som blir allt 
vanligare? 

Hur reagerar du 
när Youtubern gör 
reklam i YouTube-
klippen? 

Hur påverkas 
följaren och 
relationen till 
Youtubern av 
kommersiella 
budskap 

Virtuella 
relationer & 
Förtroende 
och 
trovärdighet 

Gefen, 2000; 
Handy, 1995; 
Kietzmann et 
al. 2011; 
Pophal, 2016. 



  
 

IV 

Hur kan man dra 
nytta av förtroende-
kapitalet vid 
samarbeten? 

Upplever du att du 
ändrar uppfattning 
om Youtubern om 
det förekommer 
reklam? 

Hur starkt 
förtroende 
relationen innehar 

Virtuella 
relationer & 
Förtroende 
och 
trovärdighet 
 

Jones & 
George, 1998; 
Suderman, 
2016. 

Vad är det viktigaste 
att tänka på när man 
ingår ett samarbete? 
Tänker du på hur 
följare uppfattar 
samarbeten? 

Litar du mindre på 
Youtubern om hen 
pratar om reklam? 
Varför? 

Klarlägga hur 
starkt förtroende 
den virtuella 
relationen har 

Virtuella 
relationer & 
Förtroende 
och 
trovärdighet 
 

Gefen, 2000; 
Jones & 
George, 1998. 
 

Hur ser du på 
YouTube som 
marknadsförings-
kanal i framtiden- 

Har du velat köpa 
något en Youtuber 
gjort reklam för 
eller använt i sina 
klipp? Vad och 
varför? 

Definiera hur det 
kommersiella 
budskapet når 
mottagaren 

Influencer 
marketing 

Pophal, 2016; 
Berthon et al. 
2007. 

Tabell 2: Operationalisering av intervjufrågor, egen.  

 


