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Abstrakt 
Det har länge talats om den mytomspunna entreprenören men i dagens samhälle har det 

utvecklats ett nytt fenomen; influencern. Vem är denna person och kan det finnas en 

koppling gentemot den väl omtalade entreprenören? Genom en kvalitativ studie vill vi öka 

förståelsen kring influencern såväl som entreprenören. Med hjälp av teori och empiri har 

material samlats in som kan leda oss framåt i sökningen efter eventuella kopplingar mellan 

begreppen. Vid undersökning av de tre olika ämnesområdena definition, funktion och 

effekt kan likheter urskiljas som därmed stödjer vår idé om en möjlig koppling mellan 

influencern och entreprenören.  
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1. Inledning 
 

 
I uppsatsens inledningskapitel kommer det att presenteras en intresseväckande bakgrund om 

influencern och entreprenören. Vilka är dessa individer? Vi vill i denna inledning ta med läsaren 

 på en resa på Instagram där dessa begrepp undersöks med hjälp av inspirerande exempel. 

 När influencern beskrivs dyker tecken av entreprenörskap upp. Därmed ställer vi oss frågan:  

Går influencern och entreprenören hand i hand? 

 
1.1 Problembakgrund 
”Tidigare har makt nästan setts på som lite fult. Men att jag började som fjortonåring med 

noll makt och under de senaste tolv åren har byggt upp en plattform där jag kan vara med 

och påverka gör mig otroligt stolt" - Isabella Löwengrip i Veckans Affärer (Skarin, 2018).  
 

Sociala medier har utvecklats i hög fart under de senaste åren och nästan alla har idag 

tillgång till en smartphone. Detta medför att de flesta även kan ladda ner populära 

applikationer, såsom dessa sociala medier. (Karlsson, 2018) I och med att internet har 

vuxit och utvecklats så mycket som det gjort har det även bidragit till att fler yrken har 

tillkommit. Isabella Löwengrip, som idag är 29 år, började sin karriär redan vid 14 års 

ålder på nätet där hon drev en blogg vid namn “Blondinbella”. Där skrev hon dagligen om 

sitt liv och om andra intressen hon inspirerades av. Bloggen växte snabbt och blev på några 

år Nordens största blogg. (Andersson, Syrén & Malmgren, 2018) Det var inte enbart 

hennes blogg som växte, utan även andra sociala medier. Genom sociala mediers framväxt 

kunde Löwengrips bloggföljare även följa henne på ytterligare plattformar.  

 

En plattform som hennes bloggföljare kunde följa med henne till var Instagram. Genom 

ett besök till hennes Instagramprofil kan man idag se att hon har över 450 tusen följare 

(Löwengrip, 2019). Instagram är ett nätverk där användare kan publicera videor och bilder 

och enligt De Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) är plattformen ett av de mest 

populära sociala medier med över 500 miljoner aktiva användare. Detta har öppnat upp 

möjligheten för att skapa en karriär genom nätverket. Instagram har därmed utvecklats 
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från att ha varit en plats för nöje till att även ha blivit en plats för arbete, bland annat för 

Löwengrip. Varje vecka når Löwengrip ut till 1,5 miljoner skandinaver via sina 

mediekanaler (Skarin, 2018). Det yrke som utvecklats grundar sig huvudsakligen i att ta 

betalt för att marknadsföra och visa upp företags produkter och tjänster. De som har tagit 

detta tillfälle i akt och skapat sig en karriär på detta sätt kallar sig många gånger för 

influencers. (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017:799) 

 

Användandet av influencers har visat sig vara en resultatrik marknadsföringstaktik för 

företag som vill nå ut till många nya kunder, vilket i sin tur gör att yrket fortsätter att 

utvecklas och bli större. (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017:799) Ytterligare ett 

exempel på sociala mediers framgång är när artisten Beyoncé år 2013 marknadsförde sitt 

nya album via ett Instagraminlägg till sina följare. Resultatet av inlägget blev slående. På 

12 timmar hade nyheten över en miljon delningar och efter tre dagar hade över 800 tusen 

kopior av albumet sålts. (Weiss 2014:16)  

 

I takt med att yrket som influencer utvecklades fick Löwengrip därmed möjligheten till att 

expandera och bli synligare för ännu fler människor. Sociala medier hjälpte henne att starta 

och sprida sitt budskap om sina företag och deras produkter. Idag driver Löwengrip fyra 

egna bolag med en total omsättning på 75 miljoner kronor år 2017, samt är delägare i ett 

flertal andra bolag (Ekman, 2018). Under 2018 blev hon även utnämnd till näringslivets 

mäktigaste kvinna (Andersson, Syrén & Malmgren, 2018). Rauch och Frese (2007) 

beskriver entreprenören som en innovativ individ som är relaterad till skapande och 

framgång inom företagande (Rauch & Frese, 2007:353). Med hänsyn till tidigare 

redogörelse om hennes goda framgång inom sitt företagande anser vi att Löwengrip visar 

tecken på entreprenörskap. Att influencers och Instagram har blivit det moderna sättet att 

marknadsföra produkter råder det ingen tvekan om. Företag använder sig av stora konton 

på sociala medier för att nå ut till en större skala potentiella köpare. De väljer även varsamt 

ut vilka influencers som ska associeras med deras produkter som sedan ska marknadsföras 

ut till följarna. (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017:798–799) Till exempel 

sportprodukter kanske bäst marknadsförs via personer som själva utövar sport.  
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Isabella Löwengrips resa är en spännande, entreprenöriell utveckling som kan skapa 

intresse och nyfikenhet. En fråga som har dykt upp hos oss när vi har utforskat Löwengrips 

resa är hur andra stora personer på sociala medier, framförallt på Instagram, utnyttjar sina 

följare för att ta vara på den möjlighet som ges. Stora konton med många följare på 

Instagram associeras ofta med att man är en så kallad “influencer” och därmed har 

möjligheten att påverka en stor följarskara (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 

2017:801). Vi har i denna uppsats valt att låta undersökningsområdet kretsa kring 

Instagram då vi anser att det är det sociala medie som är mest aktuellt för influencers.  

 

Isabella Löwengrip må ha många följare och kan enligt vissa definitioner beskrivas som 

en entreprenör, men det betyder inte att alla som har många följare på Instagram 

automatiskt blir en entreprenör. Vi personligen ser likheter i de handlingar en influencer 

och en entreprenör utför och anser att det finns orsak till att tro att det kan finnas en 

koppling mellan de två begreppen. Det finns däremot en begränsad mängd av tidigare 

forskning som har utforskat denna specifika koppling. Den fråga vi därmed tycker är 

intressant att utforska och lära oss mer om är ifall det finns någon faktiskt koppling mellan 

yrkena influencer och entreprenör, eller ifall detta är något som ska klassas som två 

separata fenomen?  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det nya fenomenet influencer är ett relativt nytt och outforskat ämne, likaväl som den 

sociala plattformen Instagram. Detta medför att de tidigare kunskaper och 

forskningsmaterial som existerar är begränsade men högst relevanta sett från ett 

tidsperspektiv. De källor som har används i denna uppsats blir därmed relativt 

nypublicerade och anses därför vara aktuella. Trots att begreppen influencer och 

entreprenör är väl diskuterade, saknas det en djupare analys och diskussion kring deras 

samband. Det är högst relevant för företag att se och förstå hur yrkesrollen som influencer 

fungerar och hur den tar plats i vårt samhälle. Eftersom det är företag som till största grad 

använder sig utav influencers är det ytterst viktigt att de förstår vilka möjligheter som 

influencern kan bidra med. 
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I och med att influencers kan betraktas som experter med stora kunskaper om Instagram, 

kan de hjälpa andra med mindre kunskaper att marknadsföra sig på plattformen. I takt med 

att plattformen Instagram har växt så snabbt som den har gjort, har även fenomenet 

influencer vuxit fram i samma takt. Utvecklingen har dock inte skett problemfritt. Ett 

kriterium som många företag arbetar utifrån när de väljer influencer för ett uppdrag är att 

granska deras antal följare. Ifall en influencer har många följare är detta en indikation på 

att personen är populär och har stor möjlighet till att påverka andra. (De Vierman, 

Cauberghe & Hudders, 2017:799) Dock anser De Vierman, Cauberghe och Hudders att 

antal följare inte bör vara det enda kriteriet för att avgöra en influencers påverkan på sina 

följare. Företaget bör även se över ifall influencern i fråga är trovärdig, omtyckt och anses 

ha goda värderingar av sina följare. Frågan som följer är då ifall en person automatiskt blir 

en influencer av att ha många följare på Instagram, eller om det faktiskt krävs att följarna 

anser att personen är autentisk och genuin? (De Vierman, Cauberghe & Hudders, 

2017:800) 

 

Entreprenörskap är till skillnad från det nya fenomenet influencer ett begrepp som har 

använts sedan 1700-talet. Begreppet har sedan utvecklats med tiden och är än idag ett 

aktuellt diskussionsämne. Entreprenörskap som definition fick däremot en ny vändning i 

början på 1900-talet då Joseph Schumpeter framställde en entreprenör som en innovatör 

där en kreativ förstörelse sker. (Casson & Casson, 2014:1225) En entreprenör anses ofta 

besitta en rad olika personlighetsdrag som anses vara entreprenöriella. Beroende på vilken 

forskning som studeras och under vilken tid som forskaren varit verksam definieras dessa 

karaktärsdrag olika. 

 

Gill (2011) beskriver entreprenören som en möjlighetssökande individ som skapar och 

förmedlar en ny vision på ett inspirerande sätt. Entreprenören genomför denna vision 

genom att tilldela andra människor förtroende vilket medför att entreprenören ofta 

uppfattas som en karismatisk ledare som inte väjer sig för risker. Enligt Gill innehåller en 

bra vision en entreprenöriell idé med en förklarande strategi som kan föra idén från 

drömmar till verklighet. Han argumenterar även för att en entreprenör måste vara en 
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effektiv ledare för att kunna bli framgångsrik. (Gill, 2011:117) Johnson, Scoles och 

Wittington (2008) menar istället på att entreprenörskap handlar om självständighet då 

entreprenören många gånger arbetar ensam. De trycker på att denna typ av självständighet 

förstärks av den stereotypiska bilden av entreprenören som en hjälte. Trots det 

självständiga arbetet i uppstartandet av nya företag handlar entreprenörskap även om att 

ha nära relationer och samarbeten med andra större företag som är betydande för 

marknaden (Johnson, Scoles & Wittington, 2008:343-345).  

 

Vissa forskare väljer att definiera entreprenörens handlingar, medan andra presenterar 

deras karaktärsdrag. Däremot är inte alla definitioner av entreprenörskap från tidigare 

forskning synonymer med varandra. Detta beror på att forskarna ser på begreppet från 

olika perspektiv vilket leder till att de presenterar olika resultat. En forskare som tydligt 

påpekar dessa skillnader är Gartner (1988) som menar att entreprenörskap kan ses ur två 

olika synsätt; egenskapsförfarandet med fokus på individens karaktärsdrag eller 

beteendeförfarandet med fokus på handlingar och beteenden hos entreprenören (Gartner, 

1988:12). I och med att entreprenören kan agera i så pass många olika miljöer kommer 

även entreprenörens handlingar att differera. En annan orsak till de många olika 

definitioner som finns är att de har presenterats under olika tidsaspekter. Likt många andra 

yrken har entreprenören utvecklats i takt med samhället, och gör än idag. Detta medför att 

även definitionen av begreppet kommer att utvecklas allt eftersom. 

 

Förhoppningarna med denna uppsats är att bistå med ett teoretiskt bidrag genom att 

influencers, företag och andra intressenter kan dra nytta av den nya information som 

presenteras. Genom att studera tidigare forskning och empiri ur ett nytt teoretiskt 

perspektiv kommer ny kunskap att utvecklas. Vi finner det teoretiskt viktigt att studera en 

jämförelse mellan de två begreppen, influencers och entreprenörer, då det kommer att 

generera kunskap som blir till förmån för samhällets olika aktörer. För att tydliggöra vikten 

av vår studie återkopplar vi till Löwengrips resa med hjälp av ett exempel: Enligt viss 

tidigare forskning kan Löwengrip ses som en entreprenör. Genom att betrakta hennes 

Instagramprofil kopplar vi henne även till att vara en influerande person, som dels startar 



 
 

10 (73) 

bolag, men även har samarbeten med andra företag via sina sociala kanaler (Löwengrip, 

2019).  Vad är Löwengrip? En entreprenör, en influencer eller möjligtvis både och? En 

jämförelse mellan dessa begrepp kan ge oss en förståelse för vem som faktiskt klassas som 

en entreprenör. Det kommer även att generera kunskap om vad skillnaden eller likheten är 

gentemot influencern. Denna jämförelse har ett teoretiskt bidrag då det tidigare inte gjorts 

en djupare koppling mellan de två nämnda ämnena.  

 

Genom det teoretiska bidraget kan intressenter därmed få kunskap om huruvida det finns 

en koppling mellan influencern och entreprenören för att sedan kunna använda 

informationen vidare i förslagsvis arbetsrelaterade situationer. Då vi själva använder 

sociala medier frekvent har vi märkt av en förutfattad mening om vad en influencer är och 

hur den framställs i media. Somliga anser att influencern är en icke-företagsam person som 

enbart vill få uppmärksamhet och bekräftelse via sina kanaler. Med vår uppsats vill vi 

spräcka hål på dessa förutfattade meningar och istället framställa en verklig bild av hur en 

influencer fungerar och ifall deras beteenden går att koppla till entreprenöriella insatser. 

Vidare vill vi tillföra en djupare diskussion och jämförelse mellan influencern och 

entreprenören för att på så vis kunna försöka ge en rättvis bild av hur de ska bemötas i 

arbetsrelaterade situationer. Förhoppningen är att genom belysning av skillnader och 

likheter hos de begreppen kunna ge aktörer en större teoretisk förståelse för vem denna 

mytomspunna influencern är och tillföra ett nytt sätt att se på det högst aktuella fenomenet.  

 

Kopplingen mellan influencern och entreprenören kan även bistå med praktiskt bidrag 

genom att underlätta förståelsen för hur influencern fungerar i en arbetsrelaterad miljö och 

hur denna individ ska hanteras och bemötas. Eftersom konceptet bakom entreprenören är 

så pass väletablerat och förstått i många företag anser vi att en påvisad koppling mellan de 

två begreppen kommer att klargöra hur man som exempelvis företag ska hantera en 

influencer. Influencers spelar en allt större roll för företags marknadsföring i dagens 

samhälle och det kan anses ha skett ett skifte där en större del av dagens marknadsföring 

är koncentrerad till sociala medier (De Vierman, Cauberghe & Hudders 2017:799). Detta 

påvisar ytterligare angelägenhet till att studera ämnet.  
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En förståelse för hur influencers fungerar och hur marknadsförda produkter framställs via 

sociala medier, i synnerlighet Instagram, kan vara avgörande för företagens utveckling. 

Jämförelsen som kommer att framställas mellan entreprenören och influencern kan inte 

enbart underlätta för företag, men även hjälpa nuvarande och kommande influencers att 

inse deras potentiella styrkor på sociala medier. Ett större och växande konto kan leda till 

företagsamma möjligheter, vilket kan mer konkret identifieras i Löwengrips resa. Andra 

intressenter såsom privatpersoner på sociala medier kan även förhoppningsvis dra nytta av 

denna uppsats vad gäller en större förståelse för hur influencers fungerar och deras 

marknadsföringstekniker. Sammanfattningsvis kan denna problembakgrund och 

diskussion mynna ut i en övergripande forskningsfråga: 

 

Finns det någon koppling mellan en influencer och en entreprenör, eller är detta något 

som ska klassas som två separata fenomen? 

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring en möjlig koppling mellan 

influencern på sociala medier och entreprenören. Vi vill även undersöka varför denna 

potentiella koppling finns och hur vi kan förstå den.  

 

1.4 Disposition  
 
1.4.1 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer utvalda teorier att presenteras. Kapitlet består utav 

tre olika delkapitel med tillhörande avsnitt. De tre delkapitlen berör med hjälp av tidigare 

forskning uppsatsens huvudämnen; sociala medier med fokus på Instagram, influencern 

och entreprenören. Entreprenörsskapsteori är en äldre teori som funnits under en lång tid 

vilket har lett till möjligheter att studera ämnet på en djupare nivå och finna mycket 

material. Influencers är å andra sidan ett nytt begrepp där det inte finns lika mycket 

material att inhämta. För att komplettera bristen av såväl tidigare forskning av ämnet som 
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den empiriska insamlingen sker även en netnografisk analys i form av inhämtning av 

material från specifika Instagramprofiler.  

 

1.4.2 Metod  

I kapitlet gällande uppsatsens metod presenteras våra ontologiska och epistemologiska 

antaganden och ställningstaganden. Följaktligen presenteras även studiens upplägg, urval 

av delaktiga i uppsatsen och en beskrivning av intervjuerna. Kapitlet avslutas med att 

diskutera den materialinhämtning som skett, våra etiska överväganden och en utvärdering 

av studiens kvalitet där olika kvalitetsmått presenteras. För att förstå analysen som sedan 

förs beskrivs även utvecklingen av vår analysmodell där tre ämnesområden definition, 

funktion och effekt presenteras. Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod där en 

fallstudie i form av djupintervjuer samt intervjuer via mail tillämpas. Denna metod har 

valts på grund av att uppsatsens syfte är att öka vår förståelse kring ämnet, det vill säga att 

fokusera på det kvalitativa och inte det kvantitativa. Förutom detta har vi tillämpat ett 

abduktivt synsätt där teori och empiri varvas om vartannat.  

 

1.4.3 Empiri, diskussion och analys 

I uppsatsens fjärde kapitel kommer det att presenteras material från de sex intervjuer som 

ägt rum. Vi kommer därmed att beskriva de intervjuades åsikter och tankar om våra tre 

huvudämnen, samt presentera material från deras Instagramprofiler. Intervjuerna kommer 

inte att presenteras åtskilda utan snarare i en struktur av de ämnen och teman vi valt att 

fokusera intervjufrågor på. Därmed kommer en förståelse för det mer generella resultatet 

lättare nås, istället för ett mer personligt svar vilket vi i denna uppsats inte är intresserade 

av. Till följd av presentationen av våra resultat kommer en djupare diskussion framföras. 

Diskussionen ses utifrån ett bredare perspektiv för att kunna besvara den frågeställning 

som tas upp i denna uppsats. För att besvara denna frågeställning och uppfylla uppsatsens 

syfte kommer de personer som intervjuats inte enbart att jämföras sinsemellan, men även 

mot den teori som inhämtats. Därmed kommer en koppling ske mellan insamlad empiri i 

form av intervjuer, netnografiska studier och inhämtad teori för att en välgrundad slutsats 

sedan ska kunna dras. 
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1.4.4 Slutsats 
Med grund i inhämtat material, diskussion och analys kan välgrundade slutsatser dras 

gällande vår frågeställning. Vår slutsats kommer besvara uppsatsens frågeställning och 

därmed även uppfylla uppsatsens syfte. Vi kommer i detta kapitel att besvara huruvida vi 

har funnit en koppling mellan influencern och entreprenören eller inte. Vi vill även försöka 

förstå hur denna möjliga koppling fungerar och hur den i så fall kommer att påverka synen 

på influencern. Kan vi spräcka hål på de förutfattade meningar som finns?  
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2. Teoretisk referensram 

En klasskamrat berättar för oss om applikationen Instagram. Där ska ta det tydligen finnas 

någon som han beskriver som en ”influencer”. Vem är detta? 

Vi blir nyfikna och väljer att starta en profil på Instagram för att kunna följa denna individ.  

Till vår förvåning finns det inte enbart en influencer att följa, utan en uppsjö av dessa personer.  

Vi fortsätter sökningen efter vilka dessa influencers är och stöter på begreppet entreprenör.  

Vi blir fundersamma. Är individen vi studerar en influencer eller en entreprenör? 

 

Vem är influencern? Vem är entreprenören? Vår resa efter svaren på dessa frågor har börjat. 

Genom att undersöka tidigare forskning vill vi se ifall dessa mytomspunna individer har en 

koppling sinsemellan. För att ta med läsaren på vår resa presenteras även influencerns 

arbetsplats; sociala medier.  

 
2.1 Val av teori 
I följande teorikapitel kommer diverse teorier att presenteras. Den teori som valts ut anses 

vara relevant och nödvändig för att uppfylla vårt syfte av denna uppsats. För att uppsatsen 

ska upprätthålla en hög standard tillämpas kritiskt tänkande vid inhämtning av 

information. (Bazeley, 2018:299) Vi har bland annat tagit hänsyn till att varje författare 

har ett unikt sätt att skriva på, där vi som läsare tolkar texten utifrån våra egna synsätt. 

Detta kan medföra att informationen som hämtas tolkas olika från person till person, något 

vi har tagit hänsyn till. Då syftet är att undersöka om det finns en koppling mellan 

influencers på sociala medier och entreprenören, inleds teorikapitlet med att förklara vad 

sociala medier är och hur det har utvecklats genom åren. Den presenterade teorin om 

sociala medier är nödvändig för uppsatsen då den skapar en förförståelse för influencerns 

arbetsplats, Instagram, som vi därmed har valt att fokusera på. Detta val kommer enligt 

oss inte att påverka vårt resultat då vi anser att övriga plattformar på sociala medier inte 

har samma möjlighet till att uppfylla vårt syfte. Vi har dock valt att benämna vissa övriga 

plattformar i teoriavsnittet så att begreppet ”sociala medier” som helhet kan förklaras till 

sin fulla definition. Teorikapitlet fortsätter med en beskrivning av fenomenet influencer 
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vilket inkluderar deras arbetssätt, påverkan och nackdelar. Samtliga delar presenteras för 

att få djupare insikt i vem en influencer är, vad de gör och hur de fungerar.  

 

Begreppet entreprenörskap samt personen bakom entreprenören kommer även att 

definieras och presenteras från olika synvinklar. Detta görs då vi vill belysa entreprenören 

ur olika synsätt och samtidigt visa hur begreppet har förändrats med tiden. En beskrivning 

av de båda begreppen skapar en teoretisk förståelse som är viktig för att kunna föra en 

vidare diskussion gällande ifall det finns en koppling mellan dem eller inte. 

Konsekvenserna för uppsatsen kan däremot bli att det teoretiska materialet om influencern 

inte väger upp mot teorin gällande entreprenören. Vår förhoppning är dock att vårt 

arbetssätt ska ge en kompletterande syn på begreppen genom materialinhämtning från 

äldre teori, nyare teori samt intervjuer och analyser av profiler på Instagram.  
 

2.2 Sociala medier  
De så kallade 90-talisterna har vuxit upp i takt med att sociala medier utvecklats. De har 

upplevt en tid utan nätverken men sociala medier har kommit att ta en större del av deras 

nuvarande liv. Sociala medier har blivit en del av vardagen och livet utan nätverken kan 

vara svårt att föreställa sig för många. För att kunna undersöka kopplingen mellan 

influencern på sociala medier och entreprenören krävs en grundläggande kunskap om vad 

sociala medier faktiskt är och hur det fungerar. Forskningen i detta område kommer 

därmed att användas och fungera som en informationsbas för att lättare kunna förstå hur 

yrket som influencer rör sig på nätverket.  

 

Sociala medier kan hittas på internetsidor och på applikationer som kan laddas ner på 

mobiltelefoner. En del av sociala medier är att lägga ut en bild eller en video på nätet som 

andra kan se, vilket kallas för virtuell nätverkning. Sociala medier kan även fungera som 

ett kontaktnät där människor över hela världen kan förmedla åsikter och få kontakt med 

andra. Tack vare mobiltelefoner finns det en lätt åtkomst till dessa nätverk, när som helst 

och vart som helst. International Telecommunications Union har presenterat att sex 

miljarder människor använde det sociala nätverket med hjälp av sin mobiltelefon under 
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2011. (Ström et al i Ahmadinejad & Asli, 2017:81) Revolutionen för sociala medier har 

enligt Forbes utvecklats på grund av att man i dagsläget många gånger delar bilder istället 

för text (DeMers i Ahmadinejad & Asli, 2017:81). Varför nätverket har blivit så 

revolutionerande är för att bilder inte begär någon extra vetskap om andra språk eftersom 

en bild kan förstås av alla, oavsett språk (Walter i Ahmadinejad & Asli, 2017:81).  

 

De sex mest använda sociala medierna är Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google+ 

och Instagram. Det som är speciellt med sociala medier är hur man delar med sig av 

information, tar emot information och kommunicerar med andra människor över nätet. 

(Dahl i Mehmet & Clarke, 2016:92) Kommunikationen avser hur hantering av 

meddelanden sker, hur de formuleras, hur de vidarebefordras samt hur informationen 

används (Sida, Barton, Unger & Zappavigna se Ahmadinejad & Asli, 2017:81). 

Kommunikationen kan vara i form av bilder, symboler, videor samt språk och ljud (Page 

et al. i Ahmadinejad & Asli, 2017:81). Tidigare forskning menar att betydelsen i diverse 

sociala nätverk är hur språket ändras beroende på vilken teknik som används (Page et al. i 

Ahmadinejad & Asli, 2017:81). Språket förändras på det sätt att det blir mindre formellt 

vilket beror på att språket på sociala medier blir personligare (Crystal i Ahmadinejad & 

Asli, 2017:81). Marknadsförare på sociala medier använder sig utav en mer personlig 

touch på sin kommunikation för att komma sina följare närmare och ge dem en rättvis bild 

som i sin tur skapar igenkänning (Lefebvre i Ahmadinejad & Asli, 2017:81).  

 

På de flesta sociala medier kan en personlig profil skapas som sedan kan följas av andra 

profiler. På vissa nätverk finns även en funktion där profilen kan göras offentlig eller 

privat. Personen som äger profilen kan då välja vilka som får följa den personliga profilen. 

De som följer ens profil kommer att identifieras på olika sätt beroende på vilket nätverk 

som används. På Facebook kallas dessa “vänner” medan de på Instagram benämns som 

”följare”. Karaktärsdragen för sociala medier som helhet är att de handlingar som sker på 

nätverken bevaras. Det finns dessutom stora möjligheter att se tidigare publicerat material 

på nätverken som är tillgängligt för allmänheten. Det sista karaktärsdraget för sociala 
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medier är att en individ ska kunna använda en sökfunktion på plattformen. (Boyd i 

Zappavigna, 2016:273) 

 

2.2.1 Utveckling av sociala medier 

Den värld vi människor lever i just nu kallas för uppkopplingens värld där olika algoritmer 

kan läsa av varje enskild människas nätverksamhet. Människor använder idag tekniken 

som ett medel för att kunna ta kontakt med andra människor, vilket inte var lika möjligt 

för en tid sedan. (Van Dijk i Carviou, 2014:266) Sociala medier är en ny teknik där 

information kan delas och kommuniceras med andra människor över internet (Etter, 

Ravasi & Colleoni i Blevin & Ragozzino 2019:221). I och med att denna nya teknik har 

tillkommit, kan människan uttrycka sig och förmedla åsikter på ett helt nytt sätt och även 

nå ut till fler personer världen över (Kaplan & Haenlein i Blevin & Ragozzino 2019:222). 

På så sätt kan sociala medier ses som ett medel att uttrycka sig och ta kontakt med andra. 

 

Tidigare var det television, tidningar och radio som stod för majoriteten av 

informationsspridningen som ägde rum (Deephouse i Blevin & Ragozzino 2019:222). Idag 

finns en förändring i hur information sprids och fler människor använder sig av sociala 

medier på grund av detta. Därmed har samhällsstrukturen ändrats och även människors 

sätt att samla information på. Pew Research menar att under 2005 var det enbart omkring 

7% av det amerikanska folket som använde sociala medier, men att det under 2017 var två 

tredjedelar av hela befolkningen som använde minst en social plattform (Perrin i Bannacer 

Seghouani, Jipmo & Quercini 2017:129). Detta visar hur stor utvecklingen av sociala 

medier har varit under en kort period. I och med denna utveckling som skett har människan 

fått en allt större auktoritet. Med det menas att individer på sociala medier inte enbart tar 

emot information, utan även är med och skapar och ger ut informationen. (Kadam och 

Ayarekar, 2014:3) De nya nätverken gynnade även företag i den mån att de som tidigare 

inte haft någon större marknadsföringsbudget kunde nu utnyttja sociala medier i 

marknadsföringssyfte, antingen gratis eller för en betydligt billigare kostnad. Sociala 

medier gjorde inte enbart att företag kunde marknadsföra sig utan gav även en mer 

personlig känsla gentemot kunderna. (Kadam och Ayarekar, 2014:4) Sociala medier kan 
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därmed anses ha gett entreprenörer möjligheten att lättare samarbeta och kommunicera när 

det gäller exempelvis information. 

 

2.2.2 Instagram 

Instagram lanserades år 2010 och är till för att dela bilder på internet med följare. Sex år 

efter lanseringen fanns det 20 miljarder bilder uppladdade och delade via Instagrams 

applikation. En lätt förklaring till Instagram är att beskriva det som en social 

fotoapplikation där olika profiler kan besökas. Tidigare forskning skriver att meningen 

med Instagram är att användarna kan genom applikationen redigera bilder och videos för 

att sedan dela dem med sina följare. Genom enkelheten i att kunna publicera personliga 

bilder och texter blir Instagram en del av det vardagliga livet och följarna blir en del av det 

sociala sammanhangets förbindelse. (Zappavigna, 2016:271–273) Följarna kan dessutom 

bli en del av profilens vardag i och med att de bilder som finns i en profil går att 

gillamarkera och kommentera (Alper i Zappavigna, 2016:273–275). 

 

Instagrams egna vision när de startade upp sitt företag beskrivs som en vilja att kombinera 

funktionen av snabba bilder med ett litet meddelande (Instagram i Zappavigna, 2016:273). 

Instagram klassas som ett socialt medie på grund av att det består av personliga konton där 

andra personliga profiler finns. Relationerna på Instagram blir asymmetriska då det skapas 

följarrelationer med andra användare på nätverket. Ifall en profil får en följare behöver 

personen däremot inte följa tillbaka profilen i fråga. Detta eftersom användarna fritt väljer 

vilka konton som följs. (Zappavigna, 2016:273) För att ge den delade bilden en djupare 

mening kan bildtexter förekomma och det är även möjligt att applicera filter på sin bild 

för att förbättra den. (Alper i Zappavigna, 2016:285) Uppfattningen av bilden som 

publiceras på Instagram påverkas av vad den har för relation till samhället. Detta beror på 

vem som har delat bilden, vem som ser bilden och hur bilden framställs. (Kress and Van 

Leeuwen i Zappavigna, 2016:275) Som tidigare nämnt är Instagram en plats i den virtuella 

världen där det skapas en relation mellan personen bakom applikationen och personen som 

ser den publicerade bilden. Idag är de sociala fotona en del i mångas vardag där det finns 

möjlighet att möta andra personer med samma intresse. (Zappavigna, 2016:289) 
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2.3 Influencer 
De senaste fem åren har fenomenet influencer utformats och fått stor exponentiell tillväxt 

i samband den snabba utveckling av sociala medier (Senft i Abidin 2016:86). Att vara en 

influencer går ut på att marknadsföra produkter åt olika företag (De Veirman, Cauberghe 

& Hudders, 2017:798–799) och samtidigt influera och påverka sina följare på sociala 

medier via inlägg. Många influencers resa började via olika bloggplattformar under 2005, 

men övergick senare till andra plattformar i takt med att populariteten kring dessa ökade. 

Exempelvis växte Facebook, Twitter, Youtube och Instagram fram i hög fart under denna 

tid. Abidin (2016) menar att termen influencer är inspirerad av Katz och Lazarsfelds 

koncept om “personligt inflytande” som myntades innan sociala mediers genombrott. I 

dagens samhälle har begreppet fått en annan betydelse där influencers har blivit förnyandet 

av begreppet “bloggare”. Genom sina kanaler kan influencers påverka andra och framställs 

många gånger som välkända i samhället och bland följare. (Katz & Lazarsfeld i Abidin 

2016:87)  
 
I och med Instagrams genombrott kan influencers väva in marknadsföring och samarbeten 

i deras uppdateringar om vardagslivet (cf. Kozinets et al., 2010; McQuarrie et al. i Abidin 

2016:87). Influencers påverkar sina följare via de bilder, texter och videos som de 

publicerar till en möjligtvis stor publik. Genom en presentation av fenomenet influencers 

är förhoppningen att ge läsaren en större förståelse för vad en influencer är och hur de 

arbetar. Informationen kan senare appliceras i en jämförande diskussion mot begreppet 

entreprenör, där empiriskt inhämtat material kan styrka våra slutsatser.  
 

2.3.1 Användningen av influencern  

Influencers med fokus på livsstil domineras av tjejer mellan 15 och 35 år. Eftersom yrket 

har fått stor uppmärksamhet och har en konstant tillväxt, har även åldersspannet vidgats. 

(Abidin 2016:87) Instagramföljare har börjat efterlikna dessa influencers och inspireras av 

deras image och produkterna som influencerna marknadsför (Banet-Weiser i Abidin 

2016:86). Detta har medfört att olika företag gärna använder sig av influencers och deras 
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kändisskap i ett marknadsföringssyfte för att säkra att deras produkter blir synliga på 

marknaden (Kulmala et al. i Abidin 2016:87).  

 

Företag och influencers får många gånger en stark ömsesidig och fördelaktig relation via 

Instagram. Valet av influencer hos företag bygger på att hitta en person som är inriktad på 

samma område som företaget och således kan nå ut till en önskad målgrupp. Influencers 

får i sin tur möjlighet att lägga ut betalda och exponerade inlägg till deras följare. 

(MediaKix i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:139) Exempelvis används betalda annonser, 

sponsrade inlägg samt “electronic word of mouth”, förkortat EWOM, för att locka en 

större kundkrets via sociala medier. EWOM är ett uttalande om en produkt som görs 

tillgänglig via olika plattformar (Hennig-Thurau et al. i Evans, Phua, Lim & Jun 

2017:138). Det typiska för EWOM är att personer frivilligt, utan ersättning, sprider 

företagets budskap (Scott i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:13). Detta kan leda till att 

varumärken propageras av influencers som vill dela varumärket med andra i deras nätverk 

(Chu & Kim; Phua & Ahn i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:138). Den delade informationen 

förs vidare från följare till följare i det sociala nätverket och på så vis kan en stor massa 

nås (Rogers i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:138).  

 

Numera använder företag sig ofta utav betald electronic word of mouth för att sprida sitt 

budskap via frontfigurer. Denna process kallas för “influencer marketing”. (Scott i Evans, 

Phua, Lim & Jun 2017:138) Genom att företag identifierar specifika nyckelpersoner, som 

har ett inflytande över potentiella köpare, kan information om produkter spridas till 

kundkretsen genom marknadsföringsaktiviteter av varumärket (Brown & Hayes i Evans, 

Phua, Lim & Jun 2017:138). Därmed blir influencer marketing en väldigt kraftfull 

mekanism där influencers kändisskap många gånger används för att förbättra 

konsumenternas attityd gentemot varumärket och öka deras konsumtion (e.g., Djafarova 

& Rushworth; Jin and Phua i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:138). Under 2016 spenderade 

olika varumärken ungefär 1,5 biljoner dollar på influencer marketing. Detta är en siffra 

som förväntas stiga mer än 10 gånger fram till år 2020. (MediaKix i Evans, Phua, Lim & 

Jun 2017:139)  
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Den plattform som är mest populär för influencer marketing är Instagram. Plattformen har 

även lett fram till utvecklingen av en ny term, “Instafamous”. Begreppet har slagit igenom 

och syftar till influencers kändisskap på det sociala nätverket (Dewey i Evans, Phua, Lim 

& Jun 2017:139). Marknadsföring av influencers på Instagram är ett snabbväxande 

fenomen som har en låg kostnad gentemot traditionella marknadsföringskampanjer. 

Företag kan därmed nå en stor kundkrets inom en relativ kort tidsperiod. (Evans, Phua, 

Lim & Jun 2017:146) Tidigare forskningsstudier som har genomförts visar att influencers 

med många följare på Instagram ofta är tilltalande för andra, framförallt på grund av att de 

anses vara populära. Studier påvisar även att i vissa fall ökade influencers ledarskap i takt 

med att följarantalet och populariteten förhöjdes. (De Veirman, Cauberghe & Hudders 

2017:798)  

 
2.3.2 Influencers påverkan 

En teori som beskriver människans påverkan är den sociala inlärningsteorin av Bandura 

och Walters (1966). De föreslår att beteenden lärs från miljön genom en observerande 

inlärningsprocess (Bandura & Walters i Miller, 1966:128–129). Detta kan kopplas till vår 

uppsats genom att influencers lägger ut bilder och videos som andra observerar, vilket i 

sin tur leder till att beteenden och påverkan formas av de utlagda bilderna. Influencers har, 

genom deras kanaler på sociala medier, ett övertag om konsumenternas tankar och 

beteenden. På plattformarna har de möjlighet till att påverka många, men framförallt unga, 

mottagare som är snabba på att snappa upp de senaste trenderna. Tidigare forskning visar 

att dessa otraditionella online-kändisar, såsom influencers på Instagram, är större ikoner 

för följare än traditionella kändisar. Studien påvisar att den främsta orsaken till detta är att 

influencers anses vara mer trovärdiga och är en individ som en följare lättare kan relatera 

till. (Djafarova & Rushworth, 2017:25) 

 

Forskning visar även att en betald annons som en influencer publicerar har en positiv 

påverkan av varumärkets igenkänning, informationsminnet och bidrar till en attityd 

gentemot varumärket och influencern (Evans, Phua, Lim & Jun 2017:138). Attityden 

behöver dock inte alltid vara positiv. Det faktum att influencers inlägg ibland är i 
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marknadsföringssyfte kan påverka attityder och beteenden negativt hos följarna (Evans, 

Phua, Lim & Jun 2017:146).  En annan forskning visar även att det finns en positiv relation 

mellan konsumenternas köpintention och attityd. Attityden hos följaren har påvisats vara 

av stor betydelse för relationen och passformen mellan influencers attraktivitet, “product 

match-up” samt hur syftet med inläggen tas emot och överförs. En ökning av influencers 

attraktivitet kan bidra till en gynnsam attityd bland följare som då resulterar i en ökad 

köpintention. Vid negativ attityd hos mottagaren kan däremot det motsatta ske. (Lim, 

Mohd Radzol, Cheah & Wong 2017:29–30)  

 

Ytterligare studier visar att om fördelningen mellan antalet följare och influencers följda 

konton är ojämn kan det leda till en sämre status. Detta kan bero på att följarna kan tvivla 

på kontots trovärdighet. (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017:798) Tidigare 

forskning har även bevisat att det inte enbart är kontot följarna kan tvivla på, utan även 

produkterna influencerna marknadsför. Detta beror främst på att influencers har 

otillräckliga kunskaper om produkten. (Lim, Mohd Radzol, Cheah & Wong 2017:29) Det 

är med andra ord av stor vikt hur en influencer väljer att framställa sina bilder, vilka 

samarbeten de använder sig av och hur Instagramprofilen framställs i sin helhet för 

följarna. Detta leder i sin tur till en uppfattad image om personen ifråga som kan komma 

att bli en ikon och förebild för många följare via sociala medier.  

 

2.4 Entreprenören 
 
2.4.1 Definitionsbakgrund 

Entreprenörskap är ett begrepp och koncept som har kommit att ta en allt större del utav 

vårt samhälle. Entreprenörskap kan ses som ett agerande, medan en entreprenör kan ses 

som en individ som utövar entreprenörskap. Begreppet i sig har fått mycket 

uppmärksamhet och publicitet, men även status genom den stora mängd forskning som 

skett utav detta ämne (Vesper i Stevenson & Jarillo, 1990:17). I och med att det har 

genomförts mycket forskning om entreprenörskap har det även kunnat tas fram olika 

definitioner för hur entreprenören som individ allt som ofta fungerar. Några karaktärsdrag 
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som genom tidigare forskning har blivit förknippade med entreprenören är bland annat 

tillväxt (Drucker i Stevenson & Jarillo, 1990:17), innovation (Backman i Stevenson & 

Jarillo, 1990:17) och flexibilitet (Birch i Stevenson & Jarillo, 1990:17). En forskare som 

har kommit fram till en mer specificerad och även välkänd definition av entreprenören är 

Joseph Schumpeter. Han menar på att det inte enbart är de självständiga affärsmännen som 

bör kallas entreprenörer utan även alla de som faller inom konceptets definition. 

Schumpeter identifierar en entreprenör som en person som får ekonomin att utvecklas och 

som kan kombinera tidigare resurser till något nytt. Likt Backman, anser Schumpeter att 

nyckelordet för entreprenörskap är innovation. (Schumpeter i Stevenson & Jarillo, 

1990:18) Trots att Schumpeter ansåg att innovation var ett viktigt begrepp inom 

entreprenörskap, ansåg han även att entreprenören inte enbart uppfann något nytt, men 

även kommersialiserade sin idé för att kunna introducera den till marknaden (Casson & 

Casson, 2014:1225).  

 

Eftersom Schumpeter var en av de första att definiera entreprenören redan på 1930-talet, 

har det tillkommit flera definitioner under senare år. Det har även uppstått konflikter 

mellan forskare huruvida man ska identifiera en entreprenör. Vem ska få kalla sig en 

entreprenör? Stevenson och Jarillo (1990) kritiserar tanken om att det enbart är de personer 

som startar ett företag som får identifiera sig som entreprenörer. De anser istället att det 

finns tre konkreta punkter som borde grunda om vare sig en individ är en entreprenör eller 

inte. Dessa punkter konstaterar att en entreprenör kan vara en individ, utan närmare 

definition, som utför entreprenöriella handlingar. Även att individernas bakgrund, 

personlighet och kunskaper har en påverkan på deras agerande. Stevenson och Jarillo 

påstår också till slut att miljön runt om individen kommer att påverka dess 

entreprenörskap. (Stevenson & Jarillo, 1990:21–22) Ytterligare forskning visar att många 

entreprenörer besitter en hög personenergi och ett driv som för dem framåt. Även att 

entreprenörer är högpresterande individer och då även måna över sina prestationer. De 

söker därmed efter återkoppling som kan indikera hur väl de sköter sina arbetsuppgifter, 

även kallade prestationer, men även hur de kan förbättra dem. (Timmons, 1978:9)  
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2.4.2 Individen bakom entreprenören 

Det är nu konstaterat att det finns flera olika definitioner av entreprenören. Det är även 

framställt att det finns flera faktorer som påverkar huruvida en individ är eller kan 

utvecklas till en entreprenör. Timmons (1978) menar på att vissa entreprenöriella 

karaktärsdrag kan utvecklas under tiden, medan det finns andra som individen bör lära sig. 

Exempelvis kan en tydlig målsättning utvecklas, medan företagsrelaterad kunskap 

möjligtvis behöver läras ut. Timmons anser även att ifall en individ lyckas tidigt i sin 

entreprenöriella karriär leder det till ett värdefullt lärande som i framtiden kan vara 

betydande för utvecklandet av ett större och mer komplex verksamhet. (Timmons, 1978:6) 

 

Gartner (1988), ytterligare en forskare, menar att en entreprenör kan ses ur två olika 

synsätt; egenskapsförfaranden och beteendeförfaranden. Om entreprenören ses ur 

egenskapsförfarandet definieras den som någon med en uppsättning karaktärsdrag och 

personliga egenskaper. En entreprenör anses här vara en personlighetstyp som man är och 

inte kan bli. Det är inte heller möjligt att ändra det faktum att man är en entreprenör. En 

gång en entreprenör, alltid en entreprenör. Personlighetsdragen och karaktärsdragen 

används för att förklara entreprenörskap som ett fenomen eftersom entreprenören skapar 

entreprenörskap. (Gartner, 1988:12) Då tidigare studier inte heller pekar på samma typer 

av definitioner eller karaktärsuppsättningar finns det en beskrivning om entreprenören vars 

lista kan göras lång. Gartner försöker i sin forskning bena ut entreprenören som person 

och menar att detta synsätt ser entreprenören som en individ som etablerar och förvaltar 

företag med vinst och tillväxt som främsta syfte. Entreprenören kännetecknas främst av 

ett innovativt beteende och använder en strategisk ledningspraxis i verksamheten. 

(Gartner, 1988:21) De karaktärsdrag som nämns av flertalet olika författare är att de är 

risktagare, optimistiska, självständiga, har självdisciplin och en drivkraft att lyckas. De är 

även målmedvetna, energiska, vill nå framgång samt påverkar andra och har makt. 

(Gartner, 1988: Tabell 1 s.13–20)  

 

Det andra synsättet, beteendeförfarandet, talar mer för att en entreprenör skapar 

organisationer där entreprenörskap ses som en uppsättning av aktiviteter som är 
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involverade i organisationsskapandet. Här ses entreprenörskap mer som en komplex 

process där nya organisationer skapas och startas upp. (Gartner, 1988:21) Entreprenören 

är en del av processen och entreprenörskapet är själva skapandet av nya organisationer. 

Fokuset ligger därmed på organisationen där individen ses i termer av aktiviteter som görs 

för att organisationen ska kunna uppstå. Entreprenörens personlighetsdrag är knutna till 

deras beteenden med fokus på vad en entreprenör gör, och inte vem personen är. Vid 

avslutandet av organisationsskapandet försvinner dessa beteenden som klassar personen 

som en entreprenör. Att vara en entreprenör är således inte bestående utan en roll man tar. 

(Gartner, 1988:26)  

 

Något som ytterligare kan påverka entreprenören i sitt utvecklande och agerande är sin 

tidigare utbildning. Viss tidigare forskning visar att entreprenörer med högre utbildning 

anses ha bättre förutsättningar för att hantera komplexa, affärsrelaterade problem. Det 

visar även att de har lättare för att identifiera och utnyttja affärsmöjligheter. (Ucbasaran, 

Westhead, and Wright, 2007:156) Dock finns det även forskning som visar på det 

motsatta. Storey (2007) har genomfört studier som har påvisat att det finns en motsatt 

relation mellan utbildning och företagsstartande (Storey i Ucbasaran, Westhead, and 

Wright, 2007:156). Det finns därmed forskning som talar för de båda sidorna av 

förhållandet mellan utbildning och entreprenörskap. Vissa menar på att det är fördelaktigt 

för en entreprenör, medan andra påstår att förhållandet mer eller mindre inte existerar. 

Enligt Koellinger (2016) är det mest förekommande att innovativa individer specialiserar 

sig i fler än ett arbetsområde. Med hög kunskap inom flera olika områden ökar 

sannolikheten för individen att bli en entreprenör. Det är även högst fördelaktigt för dessa 

då det tillåter dem att arbeta med ett brett perspektiv, vilket kan ha en positiv påverkan på 

deras arbetsplatsframgångar. (Koellinger i Laguir & Den Besten, 2016:4185)  

 

2.4.3 Entreprenörskapsprocessen  

Tidigare forskning har enligt Per Davidsson (2005) lagt mycket fokus på personen bakom 

entreprenören och dess beteenden eller karaktärsdrag. Davidsson menar dock att den 

typiska entreprenören inte går att definiera då entreprenöriella tendenser inte är medfödda, 



 
 

26 (73) 

utan något som varje individ kan lära sig. Han menar, likt Gartners tanke om 

beteendeförfarande, att entreprenörskap innebär olika beteenden som entreprenören måste 

utföra över tid i skapandet av en ny ekonomisk verksamhet. Davidsson har med andra ord 

en processuell syn på entreprenörskap. (Davidsson, 2005:1) Davidsson menar även att den 

entreprenöriella processen innefattar samtliga kognitiva och beteendemässiga steg från 

den ursprungliga idéen, till dess att den komplexa processen avslutas och blir en fullt 

fungerande organisation. Han delar in entreprenörsförfarandet i två i delprocesser: 

upptäckt och exploatering. Upptäckten i sig är inget som kommer till en entreprenör från 

klar himmel, utan här handlar det såväl om generering av en idé som 

möjlighetsidentifiering, möjlighetsskapande, möjlighetsutvecklande och 

möjlighetsförfining. Det är en process som innefattar idéer om värdeskapande, 

värdetilldelning, utveckling av engagemang och identifiering av nyckelaktörer. Processen 

innefattar även aktiviteter såsom planering, insamling och analys av information. 

(Davidsson, 2005:4) 

 

Exploatering handlar istället om själva agerandet då man som entreprenör måste agera på 

möjligheter som ges. Exploatering argumenterar för försök att förverkliga eller genomföra 

idéer som i sin tur kan leda till att vinst eller andra mål uppnås. Det kräver att man 

legitimerar uppstarten och skapar en juridisk enhet där man kan utveckla tillförlitliga 

relationer med olika intressenter. Davidsson påpekar även att entreprenören bör värva 

olika resurser som exempelvis tillför kunskap eller finansiellt kapital. Förutom detta måste 

entreprenören även kombinera och samordna resurser under hela processen och 

kontinuerligt skapa efterfrågan hos potentiella kunder genom marknadsföring eller kontakt 

med målgruppen. För att bli slagkraftig på marknaden behöver entreprenören få resurser 

och resurskombinationer som är värdefulla, sällsynta och som inte går att imitera av 

konkurrenter. (Davidsson, 2005:5)  

 

Johnson, Scoles och Wittington (2008) menar även dem att en stor del av entreprenörskap 

handlar om det sociala som involverar kontaktnät med individer och grupper som skapar 

oberoende organisationer där idéer och resurser kan mobiliseras. Entreprenören ses som 
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en frontfigur som anställer andra personer för att komplettera deras egna kunskaper och 

samordnar de olika resurser som krävs för att skapa deras idé. Detta kan även leda till en 

minskning av de sociala problemen som kan uppkomma i form av exempelvis ökade 

intäkter utan vinstsyfte. (Johnson, Scoles & Wittington, 2008: 346) 

 

Genom att använda Davidssons processuella syn på entreprenörskap är förhoppningen att 

kunna jämföra entreprenörskapsförfarandets upptäckt och exploatering med teori och 

empiri som hämtats kring influencern. Modellen som presenteras nedan i figur 1 

förtydligar denna koppling och har valts på grund av att dess utformning och innehåll 

stämmer överens med vårt undersökningsområde inom entreprenörskap. Modellen och 

teorin som presenteras gör att vi får ytterligare kunskaper som kan leda oss vidare i 

sökandet efter likheter och olikheter mellan entreprenören och influencern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: How the Components of Entrepreneurship Fit Together (Davidsson, 2005:13) 

 

Modellen ”How the Components of Entrepreneurship Fit Together” visar att 

entreprenörskap beror på fyra olika komponenter - individer, idéer, miljö och process. 

Dessa lever i ett ständigt samspel och skapar tillsammans den entreprenöriella 

prestationen. Davidssons modell visar att själva processen i sig inte påverkar utförandet 

av entreprenörskap. Framgångar med en viss processinriktning beror istället på de övriga 

komponenter där individens karaktär, idéer som utformats och miljön ständigt interagerar 

med varandra. Idéerna som utformas kan antingen ses som vilket risktagande 
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entreprenören har, eller hur entreprenören tar vara på möjligheterna som ges. (Davidsson, 

2005:13) De dubbelriktade pilarna visar att det finns en rad olika samband som binder ihop 

modellen till en helhet.  

 

Det föreslås att det finns ett samband mellan personen och idéen. Då entreprenören inte 

specificeras av typiska karaktärsdrag, utan istället av handlingar och beteenden, kan en 

skillnad mellan nya och erfarna entreprenörer upptäckas. En ny entreprenör måste först 

hitta olika möjligheter där både tillgångar och efterfrågan är kända vilket kräver att idéerna 

har hög säkerhet. Entreprenören har följaktligen redan innan uppstarten en uppfattning om 

slagkraften av idén. Enligt Davidsson bör nybörjare satsa på säkra idéer och implementera 

dessa i planerade och välkända marknader. Om entreprenören har mer erfarenhet kan 

möjlighetsskapande göras där potentiella genombrottsidéer utformas. Här är varken 

tillgångarna eller efterfrågan kända varav en chansning tas där utfallet inte kan beräknas. 

De radikala och innovativa idéerna bör således tas av entreprenörer med mer erfarenhet. 

(Davidsson, 2005:14) 

 

Även idéen och processen i sig är sammankopplande. Om idén kräver stora investeringar 

för att startas lämpar den sig inte för en flexibel process. Här krävs det istället samordning 

av resurser i fråga där struktur är av betydelse. Om säljaren är okänd och liten på 

marknaden finns det en osäkerhet där kunder inte vågar ta några risker. Därmed kan det 

till en början för nystartade och okända entreprenörer vara svårt att applicera en 

inkrementell strategi där processen sker stegvis. Är entreprenören välkänd kan däremot 

denna strategi vara lämplig då förtroendet hos kunder redan existerar medan en 

revolutionerande strategi behövs för att göra sig slagfärdig på marknaden som nybörjare. 

Ett annat samspel som äger rum är mellan miljön och idén. Miljön utformar hur idéen kan 

formas till en riktig verksamhet. Finns inte efterfrågan av affären på platsen kan det vara 

svårt att slå igenom. (Davidsson, 2005:15) Ett ishotell hade exempelvis varit svårt att starta 

i Växjö då kylan inte är lika bitande som i Kiruna. Miljön påverkar även processen då en 

mer dynamisk miljö kräver inkrementella och flexibla processer.  
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Individen, idéen, miljön och processen förhåller sig således till varandra på en rad olika 

sätt enligt Davidssons modell. En hög grad av miljödynamik leder till en hög grad av 

förändring och improvisation av den ursprungliga affärsidéen med fördelar på prestanda, 

intäkter och tillväxt. Enligt Davidsson är det matchningen mellan egenskaperna hos idén, 

miljön och individen som är det viktigaste för att en verksamhet ska kunna slå igenom och 

för att entreprenörskapet ska lyckas. (Davidsson, 2005:16) 

 

2.5 Reflektion 
Efter en presentation av diverse teorier och tidigare forskning kring influencern och 

entreprenören kan en reflektion framföras redan i detta avsnitt, innan inhämtning av 

empiri. En reflektion kan tydliggöra vissa punkter från tidigare forskning som vi anser 

påvisar likheter och skillnader mellan begreppen. Enligt Timmons beskrivs entreprenören 

som en drivande person som sköter sina arbetsuppgifter och är angelägen om sina 

prestationer (Timmons, 1978:9). Även influencern är mån om sina prestationer då de 

mottager återkoppling för deras prestationer på Instagram i form av gillamarkeringar och 

kommentarer (Alper i Zappavigna, 2016:273–275). Denna återkoppling kan indikera ifall 

bilden eller videon som publicerats uppskattas av influencerns följare. Därmed kan en 

likhet identifieras mellan begreppen då de båda är måna över sina prestationer och behöver 

ett driv för att öka prestationen.  

 

Forskaren Schumpeter indikerar att entreprenörskapens nyckelord är innovation 

(Schumpeter i Stevenson & Jarillo, 1990:18), men innovation behöver inte nödvändigtvis 

betyda nyskapande utan kan även innefatta förbättringar eller kommersialisering (Casson 

& Casson, 2014:1225). Just denna definition av entreprenören kan anses vara väl 

förknippad med influencern. Influencern i fråga må inte ha uppfunnit något nytt, men bör 

i högsta grad anses kommersialisera en produkt. Denna nämnda produkt kan i detta fall 

exempelvis vara en bild som introduceras på Instagram via ett inlägg, som i sin tur 

genererar inkomst till influencern. För att få ett bra flöde måste influencern anpassa sina 

inlägg till följarna. (Birch i Stevenson & Jarillo, 1990:17) Detta visar på en flexibilitet hos 

influencern vilket även en entreprenör ofta beskrivs ha som egenskap.  
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Som tidigare nämnt presenteras även entreprenören bland annat som en individ som 

samordnar olika resurser för att skapa något nytt (Davidsson, 2005:5). Även denna 

definition kan tillämpas på influencern och dess yrke. En del av influencers arbetsuppgifter 

är att publicera samarbeten på deras Instagramprofiler i form av bild eller video (MediaKix 

i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:139). Här kan samordningen av resurser ses i form av att 

ta fram rätt kulisser, fotografering, redigering, publicering med mera.  

 

Förutom dessa nämnda likheter kunde vi även finna forskning som kopplar både 

entreprenören och influencern till beteenden av olika slag. Davidsson menar att 

entreprenörskap handlar om olika beteenden som entreprenören måste utföra över tid i 

skapandet av en ny ekonomisk verksamhet (Davidsson, 2005:1). Entreprenören kan med 

andra ord tolkas som en person som anpassar sitt beteende utifrån processens gång. 

Bandura och Walters föreslår till skillnad mot detta att beteenden lärs från miljön genom 

en observerande inlärningsprocess. Detta kan kopplas till hur influencers påverkar 

beteenden hos deras följare (Bandura & Walters i Miller, 1966:128–129).  

 

Sammanfattningsvis kan fem teoretiska samband presenteras mellan influencern och 

entreprenören: drivkraft, innovation, flexibilitet, samordning av resurser samt beteende. 

Dessa kan i sin tur omvandlas till tre ämnesområden som kommer att genomsyra 

uppsatsen, vilka vi valt att benämna som definition, funktion och effekt. Förutom att se 

samband har vi även observerat större skillnader mellan entreprenören och influencern. 

Influencern är mer bunden till marknadsföring jämfört med entreprenören. Influencers 

miljö är sociala medier, medan entreprenören inte har någon begränsning gällande 

arbetsmiljö. Det finns även forskning som konstaterar att man föds som en entreprenör. 

Detta tankesätt finner vi ingen forskning kring gällande influencern vilket kan tolkas som 

att influencern istället ses som någon man utvecklas till över tid.  



 
 

31 (73) 

3. Metod 
 

Vi fortsätter att scrolla i flödet på Instagram. Hur ska vi ställa oss till all den nya 

information vi har upptäckt? Hur ska vi hantera den? 

 

I detta kapitel tar vi ett stopp på vägen för att se över vårt tillvägagångsätt. 

Tillvägagångssättet innehåller dels metodologiska antaganden och ställningstaganden, 

men även en redogörelse för hur uppsatsen är upplagd och vilka individer som varit 

delaktiga i processen. Slutligen presenteras även etiska överväganden, en utvärdering av 

uppsatsens kvalitet och analysmodell. 

 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

För att lättare kunna förklara våra ontologiska antaganden vill vi måla upp en bild av hur 

teorin om ontologi fungerar. Föreställ dig att du står på månen och tittar ner på jorden. 

Runt om jorden finns en atmosfär som vi i detta fall väljer att benämna som den sociala 

verkligheten. Innanför denna atmosfär, nere på jorden, finns det sociala entiteter som i 

detta fall identifieras som människor. Antingen kommer människorna att påverkas av 

atmosfären eller inte. Det vill säga att människorna kan komma att inte märka av 

atmosfären, utan leva och existera utan någon yttre påverkan av den. De handlingar som 

dessa människor utför kommer i sin tur inte heller att ha någon effekt på atmosfären. Här 

finns det därmed inte någon relation mellan atmosfären och människorna, det vill säga den 

sociala verkligheten och de sociala entiteterna. Detta perspektiv benämns som 

objektivism. Det objektivistiska perspektivet menar att sociala företeelser och deras 

betydelser existerar oberoende av de sociala aktörer som de berör. Med detta menas att 

människan inte kan påverka de sociala företeelserna utan detta är något som ligger utanför 

vårt handlingsutrymme. (Bryman & Bell, 2017:52)  

 

Likväl som att människorna inte påverkas av atmosfären, kan det vara så att de blir 

påverkade. Dessa människors handlingar kommer då även att influera atmosfären på 

samma sätt som atmosfären påverkar de själva. Därmed finns det i detta fall ett samspel 
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mellan jordens människor och den atmosfär som omger dem. Detta perspektiv menar på 

att det finns ett samspel mellan atmosfären och människorna och det benämns som 

konstruktionism. Enligt Bryman och Bell (2017) utgår det konstruktionistiska perspektivet 

istället från att de sociala entiterna och den sociala verkligheten lever i samspel. Det vill 

säga att atmosfären och dess betydelse är något som människorna kontinuerligt skapar och 

påverkar. Denna atmosfär skapas genom interaktioner mellan olika aktörer på jorden. 

Genom dessa interaktioner sker därmed även en ständig revidering av verkligheten, 

nämligen atmosfären. (Bryman & Bell, 2017:53)  

 

Människorna på jorden kan i sin tur betrakta uppsatsens huvudämnen; entreprenören, 

sociala medier och influencern. Dessa tre ämnen må skilja sig åt i vad de berör, men 

samtidigt är det inte helt ovanligt att de benämns i liknande sammanhang. Dessa begrepp 

är samtliga aktuella i dagens samhälle. I takt med att tekniken utvecklas, utvecklas även 

ämnena i samma takt. Speciellt sociala medier och influencer som är tekniskt bundna. 

Även entreprenörens vardag underlättas av samhällets tekniska utveckling. Begreppen 

utvecklas därmed dagligen genom samhällets framsteg och en fortsatt forskning kring 

ämnena leder även till att begreppen är under ständig rörelse. Därmed finns det anledning 

till att tro att det finns en relation mellan ämnena och den så kallade atmosfären, närmare 

bestämt den sociala verkligheten. Ett antagande vi gör i vår uppsats är att om ett ämne är 

aktuellt och väcker intresse kommer forskningen kring ämnet att fortsätta. Likaså att ifall 

ett ämne har tappat sin aktualitet finns det en risk att forskningen för ämnet kommer att 

minska och även dess relation med atmosfären. Vi antar att begreppens aktualitet bidrar 

till en ständig utveckling delvis på grund av att de är i konstant rörelse, samt på grund av 

att forskningen kring begreppen ständigt uppdateras.  

 

Under uppsatsens gång har vi tagit ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

som har påverkat vårt sätt att se på verkligheten och på den kunskap som samlats in. Vi 

anser att vårt ontologiska ställningstagande finner sig i en konstruktionistisk ståndpunkt. 

Detta på grund av att samtliga av uppsatsens nyckelämnen är i ständig rörelse och 

utveckling, samt att de sociala aktörerna inte enbart påverkar varandra, men även andra 
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aktörer genom ständig interaktion. Förutom att påverkas av den sociala verklighetens 

infrastruktur och framväxt påverkar de även varandra. Exempelvis påverkar och påverkas 

en influencer av sina följare på sociala medier. En entreprenör som arbetar med en 

influencer, som i sin tur utför sitt arbete på sociala medier, kommer även att påverkas utav 

de interaktioner som utförs. Det kan därmed konstateras ett socialt samspel mellan den 

sociala verkligheten och de sociala entiteterna, eller som vi benämner det som; atmosfären 

och jordens människor.  

 

Vi har även tagit hänsyn till epistemologi som Bryman och Bell beskriver som ett 

antagande om hur kunskap blir till och vad som ska accepteras som kunskap. Inom 

epistemologin finns det två huvudsakliga kunskapsteorier som benämns som positivism 

och tolkningsperspektiv. Positivismen förespråkar en naturvetenskaplig metodik med ett 

fokus på förklaring och där tänkandet grundas på fakta. (Bryman & Bell, 2017:47) 

Tolkningsperspektiv, som även benämns interpretativism, har å andra sidan ett 

humanistiskt ideal med ett fokus på att se saker ur aktörens synvinkel. Här grundar sig 

uppfattningen om att det behövs en strategi för att fånga den personliga innebörden av 

sociala handlingar. (Bryman & Bell, 2017:49) 

 

Människor skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt och här måste fokus istället 

ligga på att spegla det som är speciellt för individen. Till skillnad mot positivismen, som 

fokuserar på att förklara det mänskliga beteendet, ligger det här ett fokus på att förstå 

individens beteenden. (Bryman & Bell, 2017:49) Med hänsyn till att vår uppsats bygger 

på en förståelse kring en möjlig koppling mellan influencern och entreprenören är 

uppsatsen uppbyggd kring ett interpretivistiskt synsätt. Genom att studera och intervjua 

utvalda individer är vår förhoppning att en djupare förståelse om dessa begrepp ska kunna 

inhämtas. Denna förståelsen ska uppnås genom intervjuer där vi kan analysera hur de 

intervjuade själva definierar sig. En stor del av uppsatsen handlar således om tolkning, 

förståelse och insikt för influencers arbetssätt och deras möjliga likheter med 

entreprenören vilket landar i ett tolkande synsätt. 
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3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där ett tolkande synsätt 

förespråkas (Bryman & Bell, 2017:58). Enligt Bryman och Bell bör forskningsmetod 

väljas med hänsyn till ontologi, epistemologi, teori, värdering och praktisk hänsyn 

(Bryman & Bell, 2017:60). Därmed grundar sig valet i att denna forskningsmetod är, enligt 

oss, bäst lämpad för vår uppsats med hänsyn till dessa faktorer. Vid insamling och analys 

av data har en kvalitativ studie sitt fokus på individernas uppfattningar och tolkningar av 

verkligheten. Genom att undersöka, intervjua och tolka specifika personer kommer en mer 

rättvis bild presenteras av deras verklighet. (Bryman & Bell, 2017:58) Vårt val av metod 

har fallit på ett abduktivt synsätt där induktion och deduktion blandas med varandra, något 

som förklaras tydligare i avsnitt 3.2.1.  

 

Eftersom vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod väljer vi därmed att inte 

använda oss utav en kvantitativ forskningsmetod. Denna strategi fokuserar istället på 

naturvetenskapen med betoning på kvantifiering av insamling och analys av data (Bryman 

& Bell, 2017:58) Vi finner att den kvantitativa metoden fokuserar på aspekter som inte är 

relevanta för vår uppsats. Därmed påvisar vi än en gång att en kvalitativ metod är bäst 

lämpad för vår uppsats då syftet ligger i att få fram ett tolkat resultat än ett kvantitativt 

värde.   

 

3.1.2 Det abduktiva synsättet 

Forskning visar att det finns olika synsätt och strategier som används för att utveckla 

diverse teorier. Bryman och Bell presenterar två av dessa synsätt som deduktiv och 

induktiv teori (Bryman och Bell, 2017:42). Inom den kvantitativa forskningsstrategin 

dominerar ett deduktivt synsätt vad gällande förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning (Bryman och Bell, 2017:58). Detta syftar till att individen som använder sig utav 

arbetssättet först vänder sig till existerande teori kring området som vill undersökas. 

Utifrån denna teori fastställs sedan en hypotes som undersöks med hjälp av ytterligare 

datainsamling varifrån ett resultat kan genereras där hypoteserna accepteras eller förkastas. 

(Bryman och Bell, 2017:43)  
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Här styr teorin och hypoteserna den insamlade data och man utgår således från tidigare 

teori för att i slutändan komma fram till observationer och resultat (Bryman och Bell, 

2017:45). Den induktiva processen, som är den huvudsakliga inriktningen inom en 

kvalitativ studie, fungerar å andra sidan tvärtom. Den induktiva processen börjar med 

observationer där generella slutsatser kan dras utifrån valet av dessa observationer. Teorin 

som presenteras blir här ett resultat av dessa observationer och även ett resultat som fås 

fram utifrån forskningen. (Bryman och Bell, 2017:43) I vår uppsats har vi valt att ta en 

annan väg än dessa två perspektiv; det abduktiva synsättet. Genom att applicera ett 

abduktivt synsätt kan begränsningar som uppstår med induktiva och deduktiva synsätt 

undvikas. Dessa begränsningar kan vara allt från den strikta logiken med teoriprövning till 

att en observation motsäger hypotesen inom det deduktiva synsättet. Ett abduktivt 

perspektiv förespråkar istället en varvning av både induktion och deduktion och är därmed 

en medelväg som passar vår uppsats. (Bryman och Bell, 2017:46) 

 

Den generella startpunkten för abduktion är att ett problem uppmärksammas som inte 

någon existerande teori kan förklara. I vårt fall upptäckte vi en lucka i forskningen där 

ingen tidigare hade undersökt huruvida en djupare koppling mellan influencers och 

entreprenörer finns, varifrån vår frågeställning formulerades. Genom att agera abduktivt 

finns även en möjlighet att själv välja ut den bästa förklaringen bland andra konkurrerande 

förklaringar, beskriver Bryman och Bell (2017:46). Detta ansåg vi vara viktigt då 

entreprenörskap har en lång historia med en rad olika definitioner. Abduktionsprocessen 

ger oss därmed möjlighet att fritt vandra mellan teori och empiri och engagemanget blir 

således dubbelriktat (Bryman och Bell, 2017:46). Även detta är av vikt för utvecklingen i 

vår förståelse kring influencern. Denna pendling mellan empiri och teori visar sig i denna 

uppsats genom tolkning och förståelse av influencern där netnografi och intervjuer blir den 

empiriska insamlingen. Det empiriska materialet kan sedan varvas med insikter från 

tidigare forskning där samspelet som fås genom ett abduktivt arbetssätt kommer att leda 

fram till en analys som ger svar på vår frågeställning.  
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3.2 Studiens upplägg 

Gällande studiens upplägg börjar insamlingen av empirisk data med intervjuer av olika 

individer som vi anser vara lämpliga för uppsatsen. Dessa har enligt oss dels 

entreprenöriella drag, såväl som influerande. Totalt intervjuades sex personer men redan 

under den femte intervjun uppnådde vi en empirisk mättnad. Det vill säga att 

informationen som tilldelades vid denna intervju var relativt likt de tidigare intervjuerna 

och gav således ingen ny kunskap. En sista intervju valdes däremot att göras för att 

säkerställa en empirisk mättnad. Med en empirisk mättnad anser vi att analysen bör ses 

som tillförlitlig. Respondenterna valdes utifrån vad vi ansåg vara relevanta individer med 

intressanta historier att berätta. Målet är att samtliga intervjuer ska föra oss mot en generell 

slutsats av fenomenet influencern där respondenterna används för att kunna belysa ämnet.  

 

3.2.1 Urval  

Axel Schylströms karriär inom den sociala medievärlden växte fram när han deltog i Idol 

2015. Två år senare ställde han även upp i Melodifestivalen och tog sig då till andra 

chansen. Med delaktighet i olika tv-program växte hans sociala medier och följarantalet 

på hans Instagramprofil ökade. År 2012 var han med i en olycka där han blev allvarligt 

brännskadad vilket senare ledde till hans stora engagemang att förmedla inspirerande 

budskap till andra. Genom att hålla motivationsföreläsningar runtom i landet ger Axel en 

berättelse om hur “allting är möjligt oavsett förutsättningar” med ett fokus på mental 

styrka. År 2018 utgav han även motivationsboken “BRÄND” som är en självbiografisk 

historia. (Schylström, 2019) Vi har noterat att Axel idag har närmare 18 000 följare på 

hans Instagramprofil. Anledningen till att vi ville intervjua just Axel är för att vi anser att 

han är en influerande person på många olika plan och vi har även observerat att han 

använder sig utav Instagram som en marknadsföringskanal. Vi fann därmed intresse i att 

undersöka hur Axel själv definierar sig och se hans synvinkel på influencers och 

entreprenörskap.  
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Samantha Jerring studerar kriminologi vid Lunds universitet. Vid sidan av studierna är 

Samantha en influencer där hon mot betalning lägger ut inlägg för olika företag på sin 

Instagramprofil. Träning är något som länge har legat Samantha nära hjärtat och år 2014 

vann hon tävlingen Luciapokalen som yngsta person någonsin vid enbart 18 års ålder. År 

2015 vann hon dessutom junior SM i bikinifitness och deltar än idag i flertalet tävlingar. 

Med 52 400 följare på Instagram och två sponsorer ansåg vi att Jerrings bidrag till 

uppsatsen var av stor relevans. Det vi ville undersöka var bland annat om, och isåfall hur, 

hennes Instagramprofil har bidragit till hennes personliga resa och utveckling.  

 

Anna Stålnacke startade tillsammans med en delägare “Gymmet Sverige” i Kiruna år 

2002. Sedan dess har Gymmet Sverige expanderat och det finns nu fem olika anläggningar 

runt om i landet. Gymmet Sverige har dessutom placerats i toppen av olika tävlingar där 

Sveriges bästa gym utses. Anna har idag över 210 000 följare på sin Instagramprofil och 

förutom att vara delägare i Gymmet Sverige är hon även sponsrad av två olika klädmärken. 

Utöver detta är hon utbildad personlig tränare, kostrådgivare och jobbar med att coacha 

individer. Då Anna själv har startat upp ett flertal olika gym anser vi hennes historia vara 

av stort vikt att ha med i vår uppsats.  

 

Hampus Botvid läser sitt tredje år på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Utöver studierna har Hampus lagt ett stort fokus på träning och är utöver en student även 

en certifierad personlig tränare. Han är dessutom sponsrad av företagen IcanIwill och 

Nocco vilket vi anser tyder på ett personligt driv. Han driver en egen hemsida med online 

coaching där personer kan ansöka om hjälp med olika träningsprogram, kostscheman och 

livsstilsförändring. Hampus har dessutom släppt e-böckerna “Greek God - 12 week 

shredding program” och “Barbarian - 12 week lean-building program”. Med 155 000 

följare på Instagram anser vi att det är relevant och intressant att ta del av Hampus egen 

historia och få höra ifall han anser att titeln influencer har hjälpt honom framåt.  
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Anton Granlund startade podcasten “Influencerpodden” år 2017 som idag har omkring 

40–50 000 lyssningar i månaden. I dagsläget finns det närmare 80 tillgängliga avsnitt där 

han har intervjuat stora influencers som exempelvis Therese Lindgren, Angelica Blick, Ida 

Warg och Petra Tungården. Förutom podcasten har Anton även startat upp retailbyrån 

“Slash ten” som arbetar med att driva eller bemanna butiker åt varumärken. Han har även 

startat upp olika G-star butiker i både Sverige och Norge. Vi har valt att intervjua Anton 

av den anledningen att han, som en person utifrån fenomenet influencer, kan komma med 

insikter som styrker eller talar emot de influerande personers egna påståenden. Anton har 

dessutom studerat marknadsföring vid Handels i Stockholm vilket vi anser kan bidra med 

relevant material till vår uppsats. Därmed används Anton som ett komplement till de 

övriga respondenterna då han personligen har intervjuat upp emot 80 stycken olika 

influerande personer. Hans generella svar på våra frågor kan förhoppningsvis bidra till 

ytterligare en synvinkel om vad en influencer är och gör, samt skillnader och likheter 

mellan dem och en entreprenör.  

 

Jennifer Kokk är en personlig tränare, crossfit coach samt crossfit atlet som i nuläget är 

bosatt i Abu Dhabi där hon jobbar för företaget Crossfit Yas. Hennes träningsbakgrund 

började för många år sedan då hon började tävla i olika crossfittävlingar världen över. 

Jennifer är idag sponsrad av två olika sponsorer där den ena är träningsföretaget Tyngre 

och den andra är matkedjan Low Calories. Jennifer har strax över 13 000 följare på sin 

Instagramprofil där hon dagligen uppdaterar sitt flöde. Då hon själv uttrycker sig vara en 

influencer i träningsbranschen ansåg vi hennes medverkan vara av stor vikt.  

 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Genom att engagera oss i de olika sociala aktörers verklighet kan en djupare insikt 

infinnas. Vi har tillämpat semistrukturerade intervjuer som Bryman och Bell beskriver 

som en typ av intervju med en struktur på frågeformuleringar. Trots strukturen lämnas 

samtidigt utrymme hos intervjupersonerna för öppna och fria inflikningar och 

diskussioner.  (Bryman & Bell, 2017:454) Vi tog detta metodologiska beslut då vi anser 

att det är denna metod som är bäst lämpad för vår uppsats. För att inte leda respondenternas 



 
 

39 (73) 

tankar i specifik riktning försökte vi därför att ställa övergripande frågor. Förutom att få 

reda på olika respondenters synsätt och tankegångar kunde vi på ett flexibelt sätt anpassa 

intervjuerna utifrån vad respondenten valde att belysa. Vi är däremot medvetna om att 

intervjuer kan ha vissa baksidor såsom att den intervjuade kan försköna verkligheten eller 

vinkla svaren på ett sådant sätt att hen själv inte ska ses ur dåliga dager. Det kan tänkas 

vara svårt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sig själv och sitt eget sätt att arbeta, vilket 

vi har tagit hänsyn till genom att kritiskt granska de svar vi fått från intervjuerna.  

 

Till en början formulerades en intervjustruktur med de frågorna som vi främst ville få 

besvarade. Dessa frågor kan ses som mer generella och är därmed inte anpassade efter var 

och en utav respondenterna. Ett exempel är att vi bad varje respondent beskriva hur de 

förklarar entreprenören och influencern, för att kunna jämföra deras definitioner mot 

inhämtad teori. Därefter kompletterades intervjustrukturen med mer personliga frågor som 

var anpassade till varje individ för att få en djupare inblick i deras verklighet. Exempelvis 

valde vi att fråga Anton ifall han upptäckt några mönster bland influencers i hans arbete. 

Vi frågade även Anna hur hon gick tillväga för att starta sitt företag Gymmet Sverige. 

Dessa frågor kompletterade vår intervjustruktur för att senare kunna jämföra resultaten 

med entreprenörens arbetssätt i teorin. Under intervjuerna var vi därmed öppna gentemot 

följdfrågor, det vill säga att beroende på vad den intervjuade svarade inflikade vi med 

oplanerade frågor som var kopplade till svaren. Genom att öppna upp för en 

semistrukturerad intervju gavs därmed intervjupersonen möjlighet att inflika med egna 

kommentarer och berättelser vilket kan leda oss närmare svaret på frågeställningen 

(Bryman & Bell, 2017:454).  

 

Tolkningar, egna uttalanden och förståelse för de sociala aktörerna är alla tre viktiga i vårt 

sökande efter ett svar av vår frågeställning. Då vårt urval har grundat sig i sex stycken, 

enligt oss, influerande personer har intervjuprocessen sett något annorlunda ut beroende 

på person till person. Vi har valt att anpassa intervjutekniken utifrån intervjupersonens 

önskemål och tidsutrymme vilket har lett till att en intervju kunde ske via ett personligt 

möte, fyra stycken via telefon och en via mailkontakt. Trots varierande intervjutekniker 
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har förberedelserna inför varje intervju sett likadana ut. För att underlätta arbetsgången har 

vi i förväg tagit kontakt med de personer som var intressanta för vår uppsats och inför 

varje intervju har vi noggrant läst oss in på personen i fråga. Vi har även undersökt 

personens Instagramprofil för att få en djupare förförståelse och insikt i vilken kunskap vi 

vill generera av intervjun. Samtliga intervjuer har vi vinklat på liknande sätt oavsett formen 

av intervjun för att i ett senare skede lättare ska kunna jämföra empirin sinsemellan samt 

gentemot insamlad teori. Däremot kan de olika intervjumetoderna tänkas ha haft en 

påverkan på materialet i den mån att en mailintervju inte har samma möjlighet till direkta 

följdfrågor som en telefonintervju eller ett personligt möte har.  Vid ett personligt möte är 

det dessutom lättare att få en korrekt uppfattning av personens svar på frågorna då 

kroppsspråk och ansiktsuttryck kan tillföra ytterligare information. Vid telefonintervju kan 

istället tonläget tolkas, något som samtliga saknas vid en mailintervju.  

 

3.3 Netnografi 

För att komplettera material från intervjuer har vi genomfört sökningar efter material på 

applikationen Instagram. Detta kan även kallas för netnografi som innebär att man studerar 

kommunikation och beteenden online (Bryman & Bell, 2017:617). Under dessa sökningar 

har vi undersökt respondenternas Instagramprofiler för att få en bredare förståelse för hur 

den generella bilden av en influencer kan se ut. Vi har granskat konton för att dels se hur 

de används utifrån ett arbetsperspektiv, men även för att se hur arbetet framställs gentemot 

följarna. Det material vi har fått fram genom sökningar på Instagram har sedan jämförts 

med det material vi har fått från intervjuer. Således har vi kunnat hämta information dels 

från publicerade inlägg på Instagram, men även från respondenterna själva. Detta material 

kommer i sin tur jämföras med teori och de Instagramprofiler vi har valt att granska blir 

därmed ytterligare en källa för vår materialinhämtning.  

 

3.4 Etiska överväganden  

Vårt förhållningssätt till olika etiska aspekter ter sig på olika sätt. Bryman och Bell 

fokuserar på fyra olika etiska frågeställningar och principer som bör tas hänsyn till 

gällande etiska överväganden. Den första principen handlar om huruvida det kan uppstå 
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skada för deltagarna och deras konfidentialitet (Bryman & Bell, 2017:146). Vi tar hänsyn 

till denna princip genom att tänka igenom ifall frågorna vi ställer på något vis kan ge 

framtida men för personen i fråga. Vi har noga förberett intervjuprocessen och då valet 

föll på en semistrukturerad intervju ges utrymme till den intervjuade att själv bestämma 

hur mycket information den vill delge. På så sätt anser vi att våra intervjuer och vår uppsats 

inte kan leda till skada för deltagarna. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till 

tolkning och förståelse vilket gör att anonymitet av de intervjuade hade givit svårigheter 

för oss som författare. Vi har innan intervjuerna varit noga med att meddela de delaktiga 

personerna att de kommer benämnas med deras riktiga namn i uppsatsen och att vi 

dessutom kommer att studera deras offentliga Instagramprofiler.  

 

Det andra området berör om deltagarna uppfattar någon form av bristande samtycke. Detta 

kan undvikas genom ett samtyckeskrav där det är av stor vikt att ge all den information 

som krävs för att grunda ett beslut hos intervjupersonen att delta eller inte. (Bryman & 

Bell, 2017:150–151) Innan intervjuerna genomfördes har samtliga delaktiga individer 

blivit tillfrågade om de är intresserade av att ställa upp på en intervju. De har även blivit 

informerade om vilket ämnesområde uppsatsen berör, uppsatsens syfte och syftet av deras 

medverkan. Denna information har vi delgett för att lättare kunna ge den tillfrågade 

utrymme att självmant ge samtycke till deras egen medverkan. För att ha möjlighet till att 

gå tillbaka till intervjun och återigen lyssna på den tillfrågades svar samt för att kunna 

citera korrekt har varje intervju blivit inspelad. Även detta är något som personen i fråga 

har fått godkänna innan inspelning startats för att själv kunna ha en möjlighet att säga nej.  

 

Den tredje frågeställningen att ta hänsyn till är att fundera över om våra frågeställningar 

inkräktar de intervjuades privatliv (Bryman & Bell, 2017:146). Genom att formulera en 

struktur av frågor innan intervjuerna sker har vi tagit hänsyn till denna princip där 

intervjufrågorna formulerades personligt men samtidigt generellt, utan att gå alltför djupt 

in på deras privatliv. De intervjuade har fått möjlighet att framställa sina egna tolkningar 

på de frågor som ställts och givits utrymme att själva ge ett valfritt svar utan att känna sig 

pressade att delge för privat information. Vi har noga under intervjuerna även känt av 
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stämningen hos den intervjuade och på så vis kunnat forma intervjun på ett sätt som 

förhoppningsvis gör att den intervjuade känner sig trygg. Att känna av stämningen under 

intervjun är mer eller mindre enbart möjligt under personliga möten och telefonintervjuer 

men inte under mailintervjuer. Vi ser däremot inte detta som något problem eftersom de 

intervjuade själva väljer vad de vill svara på och inte under en mailintervju.  

 

Det sista området som benämns som vi valt att ta hänsyn till berör bedrägeri, falska 

förespeglingar och undanhållande av viktig information (Bryman & Bell, 2017:155). Då 

våra intervjuer spelas in kan vi enkelt gå tillbaka och återigen lyssna igenom intervjun vid 

behov. Detta görs för att den intervjuade ska framställas på rätt sätt i uppsatsen och så att 

våra tolkningar av svaren blir korrekta. Ärlighet och tydlighet är något vi ständigt strävar 

efter genom uppsatsens gång och vi har dessutom vid intervjuer påmint den intervjuade 

om uppsatsens inriktning och intervjuprocess. Allt detta för att förhindra att missförstånd 

görs och för att personerna ska känna sig trygga i deras deltagande av uppsatsen samt 

förstå vårt syfte med att ha intervjun med just dem. 

 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 

För att kunna bedöma kvaliteten av en uppsats kan olika bedömningskriterier användas 

och tillämpas. Beroende på vilken metod som valts, kvantitativ eller kvalitativ, finns det 

olika kriterier som bör tas till hänsyn. Bland annat presenterar Bryman och Bell fyra olika 

områden som i den kvalitativa metoden bör undersökas. Det första området benämns som 

tillförlitlighet. Detta innebär att man säkerställer att forskningen som skett har utförts 

korrekt och att det material som presenterats stämmer överens med vad, i vårt fall, de 

intervjuade i sin tur har presenterat till oss. (Bryman & Bell, 2017:381) I vår uppsats har 

tillförlitligheten spelat en stor roll och ifall det råder en låg tillförlitlighet i teori och empiri 

kommer detta påverka resultatet negativt. Vi har därmed i största möjliga mån använt oss 

utav telefonintervjuer och personliga möten där intervjuerna kan spelas in.  

 

Ytterligare ett område som benämns vara viktig vid undersökning av kvalitativa uppsatsers 

kvalitet är överförbarhet. Enligt Bryman och Bell beskrivs detta som ett mått som visar 
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hur väl ett forskningsresultat kan tillämpas på andra sociala kontexter än det som berörs i 

uppsatsen. De menar även på att för en hög överförbarhet ska resultaten innehålla täta, 

detaljerade beskrivningar av kulturen. (Bryman & Bell, 2017:382) Då vår uppsats är 

baserad på ett tolkningsperspektiv där vi ansett att vi uppnått empirisk mättnad bedöms 

överförbarheten som relativt hög. Vi anser att de beskrivningar som görs gällande 

influencern, entreprenören och sociala medier presenteras väl och att informationen skulle 

kunna appliceras i andra sammanhang. Därmed argumenterar vi för en hög överförbarhet. 

 

Bryman och Bell presenterar det tredje området att undersöka som pålitlighet vilket 

innebär att forskaren bör tillämpa ett granskande synsätt under forskningens gång. 

Pålitligheten ska visa huruvida samtliga redogörelser som skapats under 

forskningsprocessen är presenterade och tillgängliga för läsaren. Vi har genom uppsatsen 

varit noga med att redogöra för det material vi har presenterat för att öka uppsatsens 

pålitlighet. (Bryman & Bell, 2017:382)  Med hänsyn till att det inte är möjligt att presentera 

fullständigt objektivt material i en samhällelig forskning har vi agerat subjektivt. Vi har 

därmed omedvetet applicerat våra personliga värderingar vid genomförandet av uppsatsen. 

Det vi har gjort för att motarbeta dessa personliga värderingar är att diskutera uppsatsens 

innehåll dels författarna sinsemellan, men även med utomstående parter som exempelvis 

opponenter, handledare och bekanta.   

 

Utöver dessa fyra presenterade kriterier presenteras även äkthet som ett relevant kriterium 

att bedöma vid en kvalitativ forskning. Äkthet i sin tur innefattar ett flertal olika 

delkriterier som beroende på forskningsområde anses vara relevanta. Det kriterium som 

anses vara mest relevant för vår uppsats är rättvis bild. Bryman och Bell benämner detta 

som att man bör undersöka huruvida den presenterade undersökningen ger en rättvis bild 

av vad som studerats (Bryman & Bell, 2017:383). Vår undersökning berör till största del 

influencers och entreprenörer. Det som kan medföra nackdelar till vår rättvisa bild är ifall 

vårt urval av influencers och entreprenörer inte rättvist representerar populationen som 

helhet. Vi ansåg att vi uppnådde empirisk mättnad efter att vi genomfört vår sjätte intervju 

och tog därmed valet att avsluta intervjuer och undersökning. Vi bedömer därmed det som 
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att vårt urval är representativt mot populationen som helhet. Det finns alltid avvikelser i 

populationer, men vårt syfte med den här uppsatsen kräver inte en absolut specifikation.  

 

3.6 Utveckling av analysmodell  

Genom att studera forskning som har samlats in kring influencern och entreprenören har 

vi kunnat urskilja vissa återkommande samband; drivkraft, innovation, flexibilitet, 

samordning av resurser samt beteenden. Dessa teoretiskt funna samband har sedan 

utvecklats till en struktur av vår analys. Analysen har delats upp i tre olika ämnesområden 

som inkluderar definition, funktion och effekt. Varje ämnesområde har sedan belysts ur 

perspektiv från såväl influencern som entreprenören. Valet av samtliga ämnesområden är 

väl genomtänkta och har sin grund i de teoretiska samband vi funnit mellan entreprenören 

och influencern. Tillhörande ämnesområdet definition kan vi i teorin se att de båda 

individerna definieras som drivande, innovativa och flexibla. Vi vill undersöka ytterligare 

bakgrund till vem influencern är gentemot entreprenören.  

 

Som konstaterat finns det även en teoretisk koppling till att både influencers och 

entreprenörer samordnar resurser, något som vi anser vara en av deras funktioner. Genom 

forskning och empiri vill vi undersöka vilka ytterligare funktioner som finns, det vill säga 

vad en influencer gör jämfört med en entreprenör. Det sista ämnesområdet berör effekt där 

vi vill undersöka vad de båda individerna har för effekt på andra såväl som sig själva. I 

forskning har vi funnit att influencers många gånger beskrivs som någon som har en 

påverkan på andra genom sina kanaler, medan teorin kring entreprenören lämnar detta ute 

och fokuserar mer på hur entreprenörens egna beteenden formas utefter processens olika 

steg. Frågan vi vill undersöka är hur influencern påverkar andra jämfört med 

entreprenören? De Intervjufrågor som formulerats innan intervjuerna ska förhoppningsvis 

hjälpa oss i riktningen mot att bena ut dessa tre olika ämnesområdena. Med hjälp av 

insamlat empiriskt material kan ämnesområdena sedan jämföras mellan våra två 

huvudinriktningar, influencern och entreprenören, för att finna svaret på vår frågeställning. 
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4. Empiri, diskussion och analys  

Efter många timmar på Instagram fastnade vi för sex olika profiler; Axel Schylström, 

Samantha Jerring, Hampus Botvid, Anna Stålnacke, Anton Granlund och Jennifer Kokk. 

De ska få hjälpa oss att ta reda på vem influencern är och ifall de arbetar och beter sig 

på liknande sätt som en entreprenör. Vi vill även studera deras egna konton för att finna 

likheter och skillnader hos influerande personer. 

 

I detta kapitel introduceras läsaren för det empiriska material som inhämtats. Kapitlet 

har delats upp i tre olika inriktningar där definition, funktion och effekt av influencern 

såväl som entreprenören berörs. Vi vill härmed visa ett intresse för det generella svaret 

och utifrån detta bygga en analys.  

 
4.1 Definition 
 
4.1.1 Influencern 
“En influencer är någon som har inflytande över en grupp människor. En ledare på något 

sätt. Folk måste se en influencer som en ledare inom en viss nisch: mode, träning osv.” – 

Hampus Botvid. 

 

Vid varje intervju fick den intervjuade möjlighet att svara på vem en influencer är. En 

viktig notis är att respondenterna i intervjuerna svarade utifrån deras egen synvinkel vilket 

kan ha lett till att svaren blivit vinklade. Människor har en tendens att inte vilja erkänna 

eller betona negativa sidor hos en själv, vilket kan ha lett till att svaren är något positivt 

riktade. Därför har vi kritiskt granskat de svar vi samlat in för att neutralisera 

generaliseringen som görs i uppsatsens slutsats och den analys som framförs. En av de 

intervjuades svar som vi fann unikt var Hampus. Han beskrev sig själv som en influencer 

med ett stort inflytande över sina följare. Genom vår intervju förstod vi att han tänker på 

influencern som en karaktär, snarare än bara en yrkesroll. Denna karaktär framställs av 

Hampus på ett någorlunda romantiserat sätt jämfört med den tidigare forskning som vi har 

studerat.  
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Ytterligare en respondent som kommer fram till ett liknande resultat är Jennifer Kokk. 

Jennifer berättar för oss att hennes syn på sig själv som influencer är att hon är en vanlig 

person som inspirerar andra människor. Flera respondenter lyfte fram att de själva inte 

ansåg sig vara speciella men att de har stort inflytande över andra via sina kanaler. Hampus 

och Jennifers syn på influencern kan förstås ytterligare av Abidin (2016). Denna forskare 

menar att definitionen av influencern är inspirerad av konceptet bakom “personligt 

inflytande” (Katz & Lazarsfeld i Abidin 2016:87), vilket stämmer överens med såväl 

Hampus och Jennifers tankar om personligt inflytande som en influencer. Vissa av 

respondenterna har däremot ett annorlunda perspektiv på influencern som fenomen 

gentemot Hampus och Jennifer.  

 

”För mig är "influencer" en yrkesroll inom marknadsföring. Företag köper platser i 

digitala skyltfönster.” - Axel Schylström 

  
Axels tolkning finner vi även i De Veirman, Cauberghe och Hudders forskning. Enligt 

dessa forskare ses influencern mer som ett verktyg för marknadsföring åt andra företag 

(De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017:798–799). Vi tolkar detta synsätt som att 

företag många gånger ser influencern som en digital reklampelare istället för en individ 

med ett personligt inflytande. Det vill säga att företagen ser förbi individen bakom 

influencern, och istället ser en möjlighet för de själva att expandera.  

 

Oavsett hur man väljer att identifiera influencern fanns det ett gemensamt svar under våra 

intervjuer som skapade en förståelse för hur man som individ växer till just en influencer. 

Bland annat Jennifer talar om influencern som en person som från början publicerar 

snygga bilder på Instagram för att sedan successivt få många följare på sitt konto. Hon 

menar även på att i takt med att influencers följarantal växer öppnas möjligheter till att 

påverka andra, starta samarbeten med företag och att bli en influencer. Vi tolkar Jennifers 

svar som att utvecklingen till att bli en influencer fungerar som en process. Det är därmed 

ingenting man blir över en natt. Vi får också uppfattningen av att Jennifer menar att denna 

process inte har något konkret slut, utan att man ständigt kan utvecklas som influencer.  
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Ytterligare ett ämne som under våra intervjuer gav överensstämmande svar var 

influencerns karaktärsdrag. Exempelvis betonar Anna Stålnacke en influencers typiska 

karaktärsdrag som drift och uppdatering. Med uppdatering syftar hon på att man som 

influencer ständigt behöver vara uppdaterad om exempelvis trender för att veta vad som 

är bra och dåligt i en värld av sociala medier. Hon beskriver även en influencer som 

nyskapande. Ytterligare en person som stödjer denna tanke är Samantha Jerring. Samantha 

menar att en influencer är driftig, kreativ samt ser nya möjligheter och lösningar på 

problem. Även Anton Granlund stödjer synsättet om att influencern är en driven person 

med stort engagemang. Anton berättar för oss i vår intervju med honom att han genom sin 

podcast har observerat att många influencers har någon slags extrovert sida där de 

uppskattar att synas. Han tror även att influencers tycker att det till viss del är 

underhållande med det kändisskap som kan komma till följe. Till sist förklarar Anton att 

de flesta influencers har en bra känsla för vad de behöver skriva, säga och publicera för att 

engagera de människor som följer dem.  

 

Från de intervjuer vi har genomfört kan man konkret se att definitionen av influencern 

varierar beroende på vilket synsätt man har. En tolkning av detta kan vara att beroende på 

hur de intervjuade själva utnyttjar sina Instagramprofiler och sitt kändisskap på sociala 

medier så kan synsättet variera. Exempelvis Axel, som identifierar sig som en 

influencer, använder främst Instagram för att uppdatera sina följare om vad som händer i 

sin vardag och för marknadsföring. Han berättar för oss att han marknadsför sig själv och 

sina produkter på heltid. Med hänsyn till hur Axel som influencer utnyttjar sin 

Instagramprofil anser vi att det är möjligt att det har påverkat hans idé om ett digitalt 

skyltfönster.  

 

Hampus har å andra sidan en syn på influencers som ledare med ett starkt inflytande över 

andra. Vi kan anta att denna tanke kan ha grundats i att Hampus själv inte enbart 

identifierar sig som en influencer, men även som en person med ett stort inflytande över 

andra. Därmed vill vi återigen betona vikten av att utnyttjandet av sociala medier har en 

stor påverkan på hur man väljer att definiera influencern. En mer nära, personlig relation 
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till Instagram och dess värld kommer med sannolikhet leda till även en personlig definition 

av influencern. Är denna relation däremot mer företagsam är chansen större att även synen 

på influencern är den samma. Sammanfattningsvis anser vi att likt begreppet om 

entreprenören finner vi att empirin och teorin presenterar olika definitioner av influencern 

som fenomen. Varför dessa olika definitioner existerar kan bero på att forskning som berör 

ämnet inte har samma insikt som influencerna själva. Influencers kan enligt oss förstås och 

tolkas som en kultur som existerar på sociala medier. Befinner man sig utanför denna 

kultur kan det vara svårt att förstå vad en influencer är vilket leder till svårigheter att 

definiera begreppet enhetligt. Genom att tolka respondenternas svar med hjälp av tidigare 

forskning anser vi att vi har ökat vår förståelse för influencerns definition.  

 

4.1.2 Entreprenören 

“Jag tror nog att en entreprenör kan vara på många olika sätt. Men definitionen i mina 

ögon är nog att det är en kreativ, orädd person som inte tvekar att förverkliga idéer.”- 

Axel Schylström.  

 

Vem är entreprenören? Det finns många olika definitioner av denna mytomspunna individ. 

Vi har dels studerat forskning som beskriver ämnet, men även genomfört intervjuer för att 

generera ett svar. Även Axel håller med oss om att en entreprenör kan definieras på många 

olika sätt. Han själv identifierar entreprenören som en kreativ och orädd person. Samantha 

valde även hon att presentera en liknande definition. Hon beskriver entreprenören som 

lösningsorienterad, kreativ och driftig. Ett återkommande ämne vid de genomförda 

intervjuerna har därmed varit drivkraft. Vissa utav de delaktiga har påstått att pengar inte 

är en drivkraft för en entreprenör, medan andra påstår att det finns en viss drivande effekt 

med det. Både Anna och Anton är överens om att entreprenörskap handlar om att arbeta 

med något man är passionerad över och tycker om. De presenterar därmed att drivkraften 

hos en entreprenör grundar sig i intresse.  
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”Det som driver en person till att bli en entreprenör är delvis att samhället just nu verkar 

premiera det. Det är lite “coolt” och det ligger i tiden att vara en entreprenör. Du får 

dessutom skapa något eget där det finns flexibilitet och frihet i detta och du kan göra det 

du själv är passionerad och vill.”– Anton Granlund  

 

Vid vår intervju med Hampus talade han entusiastiskt om sitt arbete och hur han skapar de 

bästa förutsättningarna för sig själv. Ett sätt som han gör detta är genom att se över den 

potentiella samarbetspartners ekonomi. Han berättar för oss att han anser att ett företag 

med högre omsättning kommer att skapa bättre förutsättningar för hans framtida arbete. 

Hampus drivs därmed inte enbart utav hans passion för träning och coaching, utan även 

av att utveckla sin ekonomi. Därmed har vi under vår studie märkt av att det finns 

skillnader i respondenternas uppfattning av entreprenörens drivkraft. I teorin beskrivs 

många gånger entreprenörens drivkraft, däremot utan någon närmare specificering. Det vi 

följaktligen har kommit fram till, likt många forskare, är att det entreprenöriella drivet 

skiljer sig från person till person. 

 

Vi finner likheter mellan respondenternas olika definitioner av entreprenören och Gartners 

(1988) teori som menar på att denna individ är målmedveten och risktagande. Vi anser att 

dessa karaktärsdrag är återkommande genom dels intervjuer, men även i tidigare 

forskning. Vi väljer därmed att se detta som en generell definition av entreprenören. 

Gartner menar även på att en entreprenör är en person med makt och en påverkan på andra 

människor. (Gartner, 1988: Tabell 1 s.13–20) Detta är däremot inga karaktärsdrag som 

någon utav våra intervjuer kom fram till. De övervägande av de vi har intervjuat 

identifierar sig själva som entreprenörer, men utan koppling till makt.  Vi anser att ordet 

“makt” möjligen kan ha hårda och negativa associationer i samband med ledande. Vi 

misstänker därför att det kan ha varit så att de intervjuade uteslöt att nämna att de besitter 

en makt som entreprenörer, eller att de helt enkelt inte instämmer om den makt som 

Gartner skriver om.  
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Det finns som tidigare nämnt många definitioner om vad en entreprenör är vilket leder till 

att man kan definiera en entreprenör på olika sätt. Även gällande entreprenören skiljer sig 

definitioner åt beroende på vem det är som försöker förklara ämnet. Detta kan tolkas på 

liknande sätt som för influencern, att det kan vara problematiskt för en utomstående 

individ att studera kulturen som existerar kring entreprenören. Denna uppsats syftar till att 

finna den generella definitionen av entreprenören och därmed tolkar vi de olika 

definitionerna som personliga åsikter som bidrar till denna generalisering.  

 

4.2 Funktion 
 
4.2.1 Influencern  
“Via Instagram når man lätt ut till en stor följarskara, det är enkelt att få kontakt med 

andra och man blir synlig där ens bilder sprids. Allt beror dessutom på vad man väljer 

själv att visa och beror på i vilket syfte man har kontot. I dagsläget använder jag kontot 

som ett sätt att kunna blicka tillbaka och kunna se utvecklingen jag själv gör. För cirka 

två år sedan när mitt konto växte väldigt mycket lade jag främst ut bilder för att inspirera 

andra. När mitt konto började växa ville jag att det skulle växa ännu mer då jag såg andra 

atleter bli stora via Instagram där de lyckades få följarskaran att öka och varva en rad 

olika sponsorer.” – Jennifer Kokk. 

 

Precis som Jennifer beskriver i vår intervju med henne fungerar influencers något olika 

beroende på vilken influencer som undersöks och i vilket syfte de använder sitt konto. Vi 

har genomfört en netnografisk analys av Instagramprofilen “jenniferkokk”. De flesta av 

de publicerade bilderna visar någon form av träning. Hennes sponsorer förekommer 

löpande i inläggen och hon är tydlig med att tagga och hashtagga dessa. Vi ser tydligt i 

hennes konto att hon enkelt och naturligt väver in sina sponsorer i uppdateringarna, detta 

för att Jennifers sponsorer väl passar med hennes uppdateringar om träning. Vi anser 

således att Jennifer möjligen inte enbart använder sitt konto i syfte av att kunna blicka 

tillbaka, utan vi kan utifrån vår analys märka av en tendens av att än idag vilja växa.  
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En del av de intervjuade lade stor vikt vid sina följares åsikter av det publicerade 

materialet, medan andra underströk vikten av att publicera inlägg som man själv står för 

och tycker om. Axel är en av de personer som sällan publicerar en bild direkt efter han har 

tagit den, utan berättar att han hellre lägger tid på att redigera och skriva en noggrann 

beskrivning innan han publicerar det. Han beskriver dessutom att om han genomför ett 

samarbete som rör hans sociala medier värderar han uppdraget dels till räckvidden, då i 

form av antal nådda följare, men även baserat på vilken målgrupp som följer honom. Detta 

är något vi även har uppmärksammat på hans Instagramprofil ”axelschylstrom” då många 

av de publicerade inläggen är direkt riktade till mottagaren. Axel tar på sin Instagramprofil 

med följaren på hans olika uppdrag dels inom musiken, men även inom författarskapet och 

hans föreläsningar.  

 

Samtliga av de personer vi har intervjuat använder sig av samarbeten i någon form på deras 

Instagramprofiler. Formen av samarbetet ser däremot olika ut då vissa enbart arbetar med 

så kallade “långa samarbetspartners” med ett avtal som sträcker sig längre i tid, medan 

andra fokuserar på kortare samarbeten som genererar mer pengar. Anton, vars åsikter 

baseras på hans intervjuer med influencers, menar att samarbetet ser olika ut beroende på 

vad deras affär ligger i. Beroende på vilken plattform influencern jobbar med kommer det 

att påverka vilken typ av samarbeten som genomförs. Gemensamt för samtliga influencers 

är enligt Anton att de börjar förstå att det finns en potentiell affär i deras kändisskap. Detta 

gör att många börjar professionalisera sättet de arbetar på och reflekterar mycket kring 

vikten av avtal och kontrakt. Hela influencers existens på sociala medier handlar om 

marknadsföring enligt Anton, vilket delvis visar sig i att de har många följare som i sin tur 

genererar försäljning och marknadsföring för de själva.  

 

Däremot är det inte alla som uttalat haft en utgångspunkt i att tjäna pengar på sitt konto, 

något vi märkt vid våra intervjuer. Syftet av kontot har varit olika beroende på vem som 

tillfrågats. Hampus understryker att han gärna jobbar med stora varumärken med hög 

omsättning som därmed kan ge mer till honom som atlet. Anna menar istället att hon gärna 

håller sig till de trogna samarbetspartnerna hon har. Hon har tidigare haft en text med “no 
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collabs” på sin profil för att förtydliga hennes val av att hålla sig till de samarbeten hon 

sen tidigare har. Anna berättar för oss att hon inte behöver mer samarbetspartners än de 

två hon har, och att hon inte heller vill bli en reklampelare där andra kan tjäna pengar på 

samarbetet med henne. Dock kan man ifrågasätta om det verkligen stämmer att vissa 

respondenter inte reflekterar över möjligheterna till intäkter de har via deras konto, eller 

om detta enbart är något de säger för att inte låta allt för fixerade vid pengar. Det kan ses 

vara en mänsklig faktor att drivas och motiveras av pengar och troligtvis hade de flesta 

dragit nytta av att tjäna mer pengar om tillfälle getts. Kritik kan därmed göras om 

respondenterna försökt vinkla detta för att exempelvis inte tappa trogna följare.  

 

Vid en analys av Annas Instagramprofil “annastaalnacke” ser vi tydligt att det enbart finns 

två sponsorer som hon håller sig till. De reklamsamarbeten som Anna publicerar berör 

enbart sponsorerna betterbodies och bodyengineers. Detta anser vi påvisar en genuin 

omtanke för sponsorerna. Förutom detta visas det även tydligt på hennes konto att hon 

kontinuerligt gör reklam för sitt eget gym genom att hon taggar “gymmetsverige” i sina 

inlägg. Till skillnad från detta beskriver Samantha att sponsorskap för henne handlar om 

olika saker. Hon beskriver att hon dels arbetar med långvariga kontrakt där hon varje 

månad får betalt för att publicera inlägg, men att hon även genomför engångssamarbeten. 

Samantha berättar att hennes främsta fokus är på de kortvariga samarbeten då dessa är 

hennes primära ingångskälla. Detta är något vi kan se vid en analys av hennes 

Instagramprofil ”samanthajerring”. Till skillnad mot Anna har Samantha flertalet olika 

betalda inlägg med olika samarbetspartners. Vi vill med detta visa att även influencers 

egna arbetssätt på Instagram skiljer sig åt beroende på deras syfte med kontot. 

 

”Det är en win-win situation då företag drar nytta av samarbetet. De blir synliga för fler 

personer via mitt Instagramkonto och att jag får produkter från de som jag kan använda 

dagligen.” – Jennifer Kokk 

 

Det som har genomsyrat våra intervjuer är att samtliga var måna om att samarbetet ska 

matcha deras profil, vara något de står för och även något som följarna skulle uppskatta 
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att se i flödet. Flera av de intervjuade markerade vikten av en “win-win situation” vid 

samarbeten. Med detta menas att både företaget och influencern ska gynnas av samarbetet. 

Även detta finner vi likheter av i teori som menar att företag och influencers många gånger 

får en stark ömsesidig och fördelaktig relation via Instagram. Företag vill många gånger 

hitta en influencer som är inriktad på samma område som de själva och därmed kan nå ut 

till önskad målgrupp. (MediaKix i Evans, Phua, Lim & Jun 2017:139) Även Axel håller 

med om detta när han beskriver att han skulle vara noga med vilken influencer som skulle 

representera hans potentiella framtida företag.  

 

Forskarna De Vierman, Cauberghe och Hudders anser vidare att ett företag inte enbart bör 

se över ifall influencern i fråga är trovärdig, omtyckt och anses ha goda värderingar av 

sina följare. (De Vierman, Cauberghe & Hudders, 2017:799) Det finns även teori som 

liknar respondenternas syn på influencers funktion. Bland annat menar vissa forskare att 

influencers enkelt kan väva in marknadsföring i sina uppdateringar om vardagslivet på 

Instagram (cf. Kozinets et al., 2010; McQuarrie et al. I Abidin 2016:87). Detta leder till att 

de, som Jennifer beskriver, kan blicka tillbaka för att dels se sina vardagsuppdateringar, 

men även sitt tidigare arbete. Följarna blir dessutom en del av respondenternas vardag, i 

och med att de bilder som publiceras går att gillamarkera och kommentera (Alper i 

Zappavigna, 2016:273–275). Även gällande detta ämnesområde har vi funnit en del svar 

som har differerat. En tolkning av detta kan vara att olika individer har olika syften och 

därmed olika mål med sitt konto. På grund av att vi har belyst ämnet på olika sätt har vi 

kunnat få en större förståelse för deras funktion. Trots att respondenterna har haft olika 

mål och syften med sina konton kan vi se att de arbetar på liknande sätt då de dels använder 

sig utav reklamsamarbeten och sponsorer.  

 

4.2.2 Entreprenören 

“Jag går alltid runt med en affärsidé i huvudet och tänker på vad man kan göra. Jag har 

ett entreprenörstänk där jag driver ett eget företag och har jobbat upp ett varumärke. Nu 

kan jag försörja mig på min affärsidé.” – Hampus Botvid. 
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Under intervjuer har material tagits fram om entreprenören och entreprenörskap. Likt vad 

Hampus presenterar ovan, identifierar många en entreprenör som någon med en unik idé 

och som sedan genomför den till verklighet. Anton menar även han att entreprenörskap i 

slutändan handlar om en person som genomför något som till en början har varit en idé 

och sedan skapar något utifrån det. Vidare beskriver Hampus att entreprenörskap handlar 

om att ständigt tänka i affärsmässiga banor och på så vis skapa de möjligheter som krävs 

för att en idé ska kunna formas. Vid en netnografisk analys av Hampus Instagramprofil 

”hampusbotvid” ser vi att han aktivt skapar nya möjligheter där idéerna blir till verklighet. 

Exempelvis lägger Hampus ut detaljerade videos om hans träning, han promotar även hans 

egna produkter och gör dessutom klädkollektioner med hans sponsor IcanIwill. Detta anser 

vi vara entreprenöriellt i den mån att hans idéer om att hjälpa andra med träning utvecklas 

i takt med hans drömmar. Vi kan tydligt se att han skapar nya möjligheter för att utveckla 

sina idéer med ett nytänkande med fokus på mottagaren. Hampus menar även att en 

entreprenör ofta ses som en impulsiv person som inte är rädd för att våga testa sina idéer. 

Han menar även att en entreprenör inte har något vidare konsekvenstänk. Vi tolkar det 

således som att du bör vara våghalsig för att lyckas som en entreprenör och samtidigt vara 

medveten om att det alltid finns en risk att idén inte går igenom eller blir som planerat. 

 

Detta tankesätt stöds av teori om entreprenören och entreprenörskapsprocessen där 

forskare har visat att den entreprenöriella processen innefattar alla steg, från den 

ursprungliga idéen tills dess att den komplexa processen avslutas och blir en fullt 

fungerande organisation i verksamhet. Davidsson tar dock detta tänket ett steg längre och 

delar in entreprenörskapet i två olika processer; upptäckt och exploatering. Upptäckten 

kan liknas till vad Hampus beskriver hur entreprenörskap är. Den andra processen som 

Davidsson benämner som exploatering handlar istället om själva agerandet då man som 

entreprenör måste agera på tillfällen och möjligheter som ges. (Davidsson, 2005:5) För att 

bli slagkraftig på marknaden bör entreprenören kombinera och samordna värdefulla och 

sällsynta resurser under processen och skapa efterfrågan hos potentiella kunder. Det är 

även högst fördelaktigt ifall resurserna inte går att imitera av konkurrenter. (Davidsson, 

2005:5) Entreprenörer måste således tänka utanför boxen för att stå ut på marknaden.  
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Vid en analys av Axels Instagramprofil ”axelschylstrom” uppmärksammar vi att han väl 

marknadsför sina föreläsningar med hjälp av sitt konto, vilket vi tolkar som ett försök till 

att skapa en ökad efterfrågan hos följarna. Vi observerar även att han kontinuerligt 

uppdaterar sin historia och detta ser vi som en resurs som är svår att imitera. Det som var 

gemensamt för samtliga av våra intervjuer var att de gärna förknippade entreprenören med 

särskilda drag i kombination med ett visst agerande. Därmed finns det en intressant 

skillnad mellan Gartners idé om att egenskapsförfarandet och beteendeförfarandet och de 

resultat vi fått i vår studie.  

 

Vi ser ett samband mellan entreprenörens olika karaktärsdrag och drivande beteende och 

menar således att entreprenören enligt oss kan vara en kombination av samtliga 

definitioner, utan att den ena utesluter den andra. Entreprenörens funktion kan därmed ses 

dels som att agera som en auktoritär ledare med hjälp av nyckelpersoner, men även som 

en karaktäristisk person som framställs som en ikon och förebild för andra. Vi tolkar detta 

som att entreprenören kan påverka den sociala verkligheten på olika sätt. Antingen kan det 

förstås som att entreprenören leder andra med hjälp av sin auktoritet, eller att andra 

frivilligt följer entreprenören på grund av den förebild som den är. Oavsett kan vi tolka det 

som att entreprenören berör sin omgivning genom sin funktion i samhället.   

 

4.3 Effekt  
 
4.3.1 Influencern  
“Jag har ju varit en person som varit stressad över Instagram och undrade över om jag 

verkligen skulle fortsätta. I dagsläget postar jag det jag känner för och har full kontroll 

över det. Jag har valt att prioritera mitt privatliv och min mentala hälsa. Jag väljer ibland 

att lägga ifrån mig telefonen helt då det annars kan skapa stress.” – Samantha Jerring. 

 

Det Samantha berättar visar en sida av Instagram där många följare kan leda till annat än 

enbart arbetsmöjligheter. Bakom den fina Instagrambilden kan det, som Samantha säger, 

finnas bakomliggande stress och påfrestningar på hälsan. Den här stressen upplever inte 

enbart de större profilerna på Instagram, utan även följarna kan påverkas utav det som 
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publiceras.  Även Hampus menar att Instagram kan vara ytligt vilket är något som Anna 

instämmer med och berättar om hur det kan bidra till psykisk ohälsa. Detta kan följaktligen 

vara framställningen av bilder som gör att det skapas en stress på Instagram. Genom att 

influencers många gånger har redigerade och välplanerade bilder kan det vara svårt för 

följarna att imitera och efterlikna. Även fast de intervjuade presenterar dessa negativa 

åsikter om Instagram och influencers, tycker övervägande av de intervjuade att Instagram 

hjälper dem i sina karriärer.  

 

”Instagram är både bra och dålig. Det är en superbra marknadsföringskanal och en grym 

plattform för att uttrycka sig på. Här kan man verkligen nå ut. Däremot kan den ha negativ 

effekt på människor på grund av sättet den används på. Det är väldigt lätt att genom 

bildredigering vanställa verkligheten. Bilderna på Instagram blir bara mer och mer 

verklighetsfrånvända, vilket skapar mycket press och utseendekomplex hos många” – Axel 

Schylström 

 

Det som kan påverka följarna är att de många gånger vill vara som dessa profiler och börjar 

således att efterlikna dem (Banet-Weiser i Abidin 2016:86). En efterliknelse kan leda till 

både för och nackdelar. En influencer kan exempelvis hjälpa sina följare i svåra stunder 

genom att erbjuda motivation eller digitalt sällskap, vilket kan ses som ett positivt sätt att 

utnyttja sin påverkan. Det kan å andra sidan vara att följarna blir negativt påverkade av 

influencern såsom i en jämförande situation där följaren inte känner att den lever upp till 

influencers standard. Det är framförallt unga människor på sociala medier som blir mest 

påverkade av det som publiceras och eftersom det är influencers som har övertaget över 

dessa konsumenter har de även ett indirekt ansvar för denna påverkan. (Djafarova & 

Rushworth, 2017:25) Vi anser att det är en tuff del av influencers yrke att balansera sin 

påverkan för att motverka så många negativa effekter som möjligt.  

 

Att influencers har en påverkan på andra råder det inget tvivel om. Denna påverkan kan 

som presenterat vara såväl positiv som negativ. Bandura och Walters föreslår att beteenden 

lärs från miljön genom en observerande inlärningsprocess (Bandura & Walters i Miller, 
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1966:128–129). Därmed är det av ytterst vikt att influencers själva betraktar vad de 

publicerar och hur den image de skapar kan komma att uppfattas av andra. De behöver 

även reflektera över hur de vill uppfattas och vilka negativa konsekvenser som kan 

uppkomma om de inte tar sitt ansvar över det de publicerar. Utifrån detta kan en förståelse 

ges om att influencern påverkar den sociala verkligheten. 

 

4.3.2 Entreprenören 

“För min del handlar entreprenörskap om att man har ett företag eller arbetar med ett 

företag där man kan tjäna pengar på ett sätt som inte är traditionellt. Man tjänar pengar 

via ett arbete som är flexibelt och erbjuder företag tjänster. Jag erbjuder företag en chans 

att expandera till nya kunder och kundkretsar via min Instagram, vilket är 

entreprenöriellt.” – Samantha Jerring. 

 

Likt vad Samantha berättar för oss, tycker även Hampus att entreprenörskap handlar om 

att finna ett system att tjäna pengar på som inte alltid faller inom samhällets normer. Bland 

de individer vi valde att intervjua var det ingen som uttalade sig om att en entreprenör 

måste ha startat ett eget företag för att klassas som en entreprenör. Några forskare som 

håller med om denna tanke är Stevensson och Jarillo (1990) som konstaterar att en 

entreprenör inte behöver ha startat ett eget företag utan kan vara en person som utför 

entreprenöriella handlingar. Individernas bakgrund, personlighet, miljö och kunskap har 

även en påverkan för entreprenörskapet. (Stevenson & Jarillo, 1990:21–22) De flesta av 

respondenterna påpekade istället att en entreprenör är någon som agerar på sina idéer och 

har ett sådant driv att de satsar helhjärtat på sin dröm tills den har blivit verklighet. Delvis 

berättade Anna att hennes idé om att starta Gymmet Sverige bygger på hennes passion för 

träning.  

 

Å andra sidan var det flera som kopplade entreprenören till specifika personlighetsdrag 

och menade att detta kommer att påverka ifall personen i fråga förblir en drömmare eller 

en entreprenör. I våra intervjuer benämnde respondenterna inte entreprenörers effekt på 

andra, trots att vi med följdfrågor belyste ämnet. Respondenterna tenderade att belysa hur 
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entreprenören definieras och fungerar, snarare än vilken påverkan de har på samhället. Då 

vi valt en semistrukturerad intervjumetod ville vi inte styra resultaten allt för mycket. 

Således anser vi att eftersom ingen av respondenterna valde att diskutera effekten hos 

entreprenören antar vi att det inte är ett ämne de anser vara av större vikt. Från inhämtad 

teori har vi däremot kunnat finna att en entreprenör bör känna till sin marknad och veta 

huruvida sin idé passar i den miljön som planen är tänkt för. Beroende på hur matchningen 

mellan dessa ter sig kommer resultatet att differera. Effekten av entreprenörskapet beror 

således på en rad olika faktorer som samtliga fungerar i samspel med varandra.  

 

Vi anser att effekten av en entreprenör uppstår vid de nytänkande, kreativa idéerna som är 

unika och slagkraftiga. Med dessa kan entreprenören sedan påverka genom att exempelvis 

finna sätt att skapa ett behov hos kunderna som de sedan tidigare inte visste att de hade. 

På så vis antar vi även att entreprenören påverkar konsumenternas beteenden och 

köpintentioner. Entreprenören påverkar med andra ord både beteenden och köpintentioner 

och sitter med en makt att i skapandet och utformningen av nya idéer även påverka 

omgivningen, individen, miljön och samhället i stort. Detta kan även påvisas i modellen 

från Davidsson som presenterats tidigare. Vi har fått en förståelse om att det även i empirin 

finns en koppling mellan individen, idéen och miljön och antar, precis som Davidsson, att 

dessa lever i ett ständigt samspel med varandra. (Davidsson, 2005:13) 

 

4.4 Diskussion  
“Jag tror verkligen entreprenörskap och influencer går hand i hand. Personer som man 

möter i verkligheten där det kommer fram att de har exempelvis 200 000 följare höjs upp 

i ens egna ögon efter den informationen. Man kan anta att folk tror att om man har mycket 

följare så syns man mer och antas vara någon alldeles extra. Jag tror det är lättare att 

utveckla sitt entreprenörskap om man är en influencer där folk blir inspirerade av en och 

om du får mer uppmärksamhet blir det enklare att utveckla och bygga vidare på det du 

har. Samtidigt så är entreprenörskapet en del av utvecklingen i influenceryrket för ju 

bättre du är på det du gör, desto mer syns du.”- Jennifer Kokk. 
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Vid en analys av influencern och entreprenören finner vi likheter men även skillnader 

mellan de båda begreppen. För att få en bredare förståelse valde vi att även undersöka vad 

andra individer ser för likheter. Vi avslutade därför varje intervju med frågan “Tror du att 

det finns en koppling mellan influencern och entreprenören?”. Samtliga svarade ja.  

 

”Jag tror det finns en koppling mellan influencers och entreprenörer. Influencers jobbar i 

väldigt stor utsträckning med entreprenörer och dess produkter, samtidigt som influencers 

också är entreprenörer på många sätt. För att lyckas som entreprenör krävs att man 

marknadsför sig själv och sina produkter, och inom marknadsföring erbjuder influencers 

de absolut största skyltfönstren digitalt.” – Axel Schylström 

 

De skillnader som går att finna i influencers och entreprenörens definition, funktion och 

effekt är flera. Till att börja med benämns entreprenören ofta som en risktagare något som 

vi inte varken har funnit i inhämtning av teori eller empiri av influencers. Ett flertal, både 

forskare såväl som respondenter, konstaterade även att entreprenören är en driven individ 

med ett fokus på att tjäna pengar på otraditionella sätt. Influencers tjänar istället pengar på 

betalda marknadsföringssamarbeten via deras inlägg på Instagram. Huruvida detta är ett 

otraditionellt sätt att tjäna pengar på eller inte går att diskutera. Våra argument bygger på 

att när fenomenet influencer slog igenom, i takt med att sociala medier utvecklades, 

utvecklades det även nya sätt att tjäna pengar på. Dessa arbetssätt var vid genomslaget 

otraditionella men i dagens läge är det däremot inte lika häpnadsväckande med samarbeten 

som inkomstkälla. Samarbeten har följaktligen numera blivit ett traditionellt sätt för 

influencers inkomst. Vi tolkar därmed detta som ännu en skillnad då tillvägagångssättet 

för entreprenörer och influencers att tjäna pengar på skiljer sig åt.  

 

Ytterligare en skillnad mellan de två begreppen är att influencers många gånger ses som 

en reklampelare, vilket inte klassas som typiskt för en entreprenör. Influencers har sitt 

fokus på marknadsföring, antingen av sitt eget varumärke eller produkter av någon form. 

Även det kändisskap som följer läggs i fokus för influencern som via sina följare kan växa 

på sociala medier. För entreprenören är inte detta något som benämns som krav. Det är 



 
 

60 (73) 

givetvis fördelaktigt att skapa sig ett välkänt namn men för entreprenörer kan även okända 

personer slå igenom. Ifall idén är nyskapande, passar marknaden, miljön och skapar ett 

nytt behov som tidigare inte uppmärksammats kan den slå igenom. Vår tolkning bygger 

därmed på att entreprenörens fokus ligger mer i utformning och utförande av idé till 

verklighet snarare än ett kändisskap på sociala medier. Detta påvisar således en skillnad 

som talar emot en möjlig koppling.  

 

I intervjuer utförda på sex olika personer lade vi dessutom märke till att det inte var några 

negativa aspekter om entreprenören som presenterades. Entreprenören har via forskning 

framställts som en heroisk individ med ett flertal karaktärsdrag i kombination med ett 

vågat agerande som skapar något unikt. Vi fick en känsla att den generella bilden av 

entreprenören är något romantiserad då inga negativa sidor hos entreprenören lyftes fram 

av någon av respondenterna. Gällande influencern kom det däremot upp flertalet negativa 

aspekter såsom hur sociala medier och influencer kan påverka följare på ett negativt sätt 

och skapa en stress och press hos mottagaren då en vriden bild av verkligheten ibland 

publiceras. Det som kan diskuteras vidare är om influencern verkligen skapar något unikt 

eller om de enbart är en pelare för företag att nå ut till en större kundkrets. Vi anser att när 

fenomenet influencer slog igenom var detta något unikt. Däremot har det idag blivit en så 

pass stor del utav vardagen och fenomenet har snarare normaliserats. Det kan därför 

ifrågasättas ifall dessa influencers skapar något unikt eller ifall de enbart följer strömmen 

som tidigare framställts vara unik. Genom att belysa dessa skillnader talar det emot en 

möjlig koppling mellan influencern och entreprenören.  

 

Samtliga respondenter uttalade sig däremot att de tydligt ansåg att det finns starka 

kopplingar mellan influencers och entreprenörer. Först och främst kan vi tydligt se att det 

inte enbart är definitionen kring entreprenören som varierar, utan även influencern. En 

tolkning är att det generellt inte finns någon tydlighet kring exakt vad en entreprenör och 

en influencer är och hur de fungerar. Det beror istället mycket på vad samhället just i 

stunden definierar dessa som och dessutom influeras man av andra personers åsikter och 

tolkning av begreppen. Det vi däremot konkret kan se är att det finns ett tydligt samband 
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mellan samhällets syn och den generella synen. Trots att influencers är ett nytt fenomen 

uppmärksammade vi att åsikter kring vad en influencer är och gör beror på personens egen 

koppling till Instagram. Vi uppmärksammade dessutom att både influencers och 

entreprenörer definieras som drivna och målmedvetna. Det är inte definierat vad drivet 

grundar sig i utan det är målmedvetenheten hos individen som gör att drivet kan variera 

från person till person. Varje individ har olika mål och därmed olika slags driv men hos 

samtliga respondenter fanns det alltid en bakomliggande mening med deras arbete, vare 

sig det handlade om entreprenörskap eller om sitt yrke som influencer. 

 

Influencers och entreprenörer anses dessutom vara lösningsorienterade och kreativa, men 

i olika bemärkelser. Influencers måste vara kreativa i deras uppdateringar kring 

vardagslivet för att inte tappa följare. Entreprenören är kreativ i den bemärkelse att skapa 

nya, unika idéer. Båda hittar lösningar på problem som uppstår och är ständigt i tankarna 

på vad som kan förbättras. Den förståelse vi har uppnått är att en entreprenör inte behöver 

ha startat ett eget företag utan kan vara en person som enbart utför entreprenöriella 

handlingar. Även en influencer utför entreprenöriella handlingar då de ständigt söker nya 

sätt och möjligheter att expandera där drivet för de framåt och kreativiteten behövs för att 

hitta unika sätt för att slå igenom. Instagram har blivit en populär applikation och för att 

stå ut i mängden av profiler krävs det att personen i fråga hittar en nisch för att på sitt konto 

skapa något unikt som lockar följare. Det krävs en ständig utveckling för att bli en 

entreprenör eller en influencer där marknaden hela tiden måste skannas av, oavsett om 

denna marknad är fysisk eller online. 

 

Både en influencer och en entreprenör är inriktade på en affärsidé där influencers utnyttjar 

sitt kändisskap på nätet för att nå ut till andra, medan entreprenören utnyttjar sitt namn och 

varumärket i sig. Båda är möjlighetssökare och då nya idéer och inlägg ska skapas arbetar 

de på ett flexibelt sätt som kräver mycket av personen i fråga. För att klara den press som 

kan uppstå krävs det att man är extremt passionerad över det man gör oavsett om det 

handlar om att publicera bilder på Instagram eller om det handlar om att skapa och driva 

ett företag. Den främsta likheten mellan entreprenören och influencern är att båda ses som 
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ledartyper som kan påverka andra. De har ett inflytande över en viss grupp av människor 

och har övertag om konsumenternas beteende och köpintentioner. Åsikter hos följare och 

mottagare är av stor vikt för båda. Entreprenören måste matcha sin idé med efterfrågan 

och miljön och det måste även influencern, vars inlägg vinklas utifrån vad följare vill se. 

Förutom detta arbetar båda med samarbetspartners. Influencers gör detta för att publicera 

betalda inlägg medan entreprenören söker samarbetspartners så att företaget kan 

komplettera olika resurser och kunskaper.  

 

Genom att en influencer lyckas hitta samarbetspartners kan deras konto växa, något även 

företag tjänar på. Vid större konton blir möjligheterna större då allt fler människor känner 

igen personen i fråga. Efter att personen slagit igenom på sociala medier startar influencers 

många gånger ett eget företag. För att en influencer ska ta vara på möjligheterna som ges 

kräver det att personen i fråga har ett entreprenöriellt tänk med egenskaper som definierar 

en entreprenör såsom driv och risktagare. Det finns en risk att idén de utformat inte går 

hem hos kunderna, men riskerar man inget kan man inget vinna.  

 

Med vår uppsats och den nya information som genererats är förhoppningarna att bidra med 

nya perspektiv hos läsaren och därmed både teoretiskt och praktiskt ge nya infallsvinklar. 

Det teoretiska bidraget med denna uppsats är att ge en större förståelse för en djupare, 

möjlig koppling mellan influencern och entreprenören, något som tidigare inte gjorts av 

forskare. Vi vill med denna uppsats visa att det existerar likheter så väl som skillnader 

mellan influencers och entreprenörers definition, funktion och effekt. Däremot anser vi att 

de i det stora hela fungerar på ett liknande sätt, något som kan underlätta för samtliga 

partners vid användningen av influencers. Genom att fylla den teoretiska luckan vi 

upptäckt har vi därmed bidragit med ny information och kunskap. Denna kunskap kan vara 

till stor nytta för olika parter som i förslagsvis arbetsrelaterade situationer stöter på 

influencers. 
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Förutom detta vill vi även praktiskt bistå med information som andra kan dra nytta av i 

arbetsrelaterade situationer såsom vid anställning och användande av en influencer. Vi vill 

även öka förståelsen för hur influencern ska hanteras och bemötas, vilket kan underlätta 

för bland annat företag. Detta har stärkts via ett flertal intervjuer där en insyn av influencers 

arbetssätt och personliga erfarenheter har inhämtats. Den kunskap och förståelse som 

följer vårt praktiska såväl som teoretiska bidrag är vetskapen om att influencern många 

gånger fungerar som en entreprenör. Även att de har ytterst aktuella möjligheter att nå ut 

till följare och kan påverka andra via sin Instagramprofil. Denna kunskap kan leda till att 

den positivt utnyttjas av företag som influencers själva. Dels kan det vara bra för 

influencern att förstå sin position på marknaden och det kan även vara bra för företag att 

förstå hur en influencer fungerar och arbetar då detta är det nya sättet för marknadsföring. 

Förhoppningarna att influencern drar nytta av det agerande och de egenskaper som 

definieras som typisk entreprenöriella för att öka möjligheterna för ytterligare 

expandering. Som tidigare nämnt är detta däremot en personlig fråga, då inte är allas mål 

är att drivas framåt utan det är intresset hos den enskilde individen som styr.  
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Ämnesområde Skillnader mellan influencern 
och entreprenören 

Likheter mellan influencern och 
entreprenören 

Definition • Entreprenörer benämns 
som risktagare, något inte 
influencers gör 

• Entreprenörer anses 
utforma idéer och skapa 
något unikt. Skapar 
verkligen influencers något 
unikt? 

• Drivna och målmedvetna  

• Lösningsorienterade och 
möjlighetssökande 

• Är kreativa, flexibla och 
innovativa 

Funktion • Influencers fungerar som 
reklampelare, något inte 
entreprenörer gör 

• Influencers cirkulerar på 
sociala medier där de 
publicerar inlägg, något 
inte entreprenörer gör 

• Entreprenörer tjänar pengar 
på otraditionella sätt. Kan 
influencers samarbeten än 
idag ses som 
otraditionella? 

 

• Matchar idé/inlägg med 
miljön och mottagaren och 
båda lägger stor vikt av 
mottagarnas åsikter 

• Utför handlingar som är 
inriktade på olika affärsidéer, 
behöver inte ha startat ett eget 
företag 

• Samarbetspartners – för 
influencers i form av 
samarbeten via inlägg och för 
entreprenören som samarbeten 
i form av resurser & kunskap 

• Arbetar med något man är 
passionerad över och 
samordnar resurser 

Effekt • Empirin om entreprenörer 
berörde ej några negativa 
aspekter men gällande 
influencers presenterades 
en rad olika negativa 
aspekter 

 

• Båda definieras som 
ledartyper som har inflytande 
över en viss grupp av 
människor 

• Har övertag om konsumenters 
beteende och köpintentioner 

 
 

Tabell 1: Skillnader och likheter mellan influencern och entreprenören  
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5. Slutsats 

 
Vi har nu undersökt vem influencern är och hur den fungerar. De profiler vi valde att 

studera har hjälpt oss i vår sökning efter ett svar. De har delvis förklarat för oss hur 

influencern definieras, fungerar och påverkar. De visade även oss vilka likheter och 

skillnader det finns mot entreprenören vi stötte på. Nu har vi fått en större förståelse för 

vem influencern är och vilken koppling den har till entreprenören.  

Kanske borde vi själva bli influencers? 

 

I detta kapitel presenteras den slutsats vi har kommit fram till med grund i tidigare 

diskussion.  

 

Genom denna uppsats, som har innefattat både teoretisk såväl som empirisk inhämtning, 

kan en slutsats dras utifrån vår diskussion. Till en början kan det vara bra att påminnas om 

vårt problem, syfte och metod. Vi hittade en lucka i forskningen som tidigare inte berört 

en djupare, möjlig koppling mellan influencern och entreprenören, något vi ville utforska. 

Syftet med denna uppsats är således att öka förståelsen kring den möjliga kopplingen 

mellan influencern på sociala medier och entreprenören. Vi ville även undersöka varför 

denna potentiella koppling finns och hur vi kan förstå den. Genom att ha tillämpat en 

kvalitativ metod har vårt fokus därmed legat på förståelse och tolkning. Via ett abduktivt 

förhållningssätt har sedan teori, forskning och empiri varvats om vartannat för att kunna 

belysa problemet ur såväl teoretiska som personliga synvinklar. Gällande de intervjuer vi 

genomfört uppnådde vi en empirisk mättnad vid sex intervjuer och anser därför att fler 

intervjuer inte skulle ha bidragit med någon ny information. De begränsningar som kan ha 

uppkommit av att fokusera på Instagram anses inte vara till vår nackdel. Efter 

genomförande och presentation av intervjuer i en varvande analys, uppdelat efter 

områdena definition, funktion och effekt av såväl influencern som entreprenören, kan en 

slutsats dras. Genom denna uppsats har vi försökt att besvara vår frågeställning: “Finns 

det någon koppling mellan en influencer och en entreprenör, eller är detta något som ska 

klassas som två separata fenomen?”. 
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En influencer behöver inte nödvändigtvis vara en entreprenör, men då likheterna mellan 

begreppen är många, tolkar vi det som att de skulle kunna gå hand i hand. Att båda 

begreppen är svårdefinierade kan dels bero på samhällets omständigheter och vad som 

anses vara aktuellt just i tiden, men även individens egna tolkningar spelar roll. Det kan 

antas att omgivningen, miljön och personen själv i fråga skapar de olika betydelserna av 

begreppen och i sin tur påverkar det synen på vem en entreprenör är gentemot en 

influencer. Vi har valt att se på begreppen influencers och entreprenörer som homogena 

begrepp, vilket har lett oss till det resultat som presenteras. Däremot tror vi att beroende 

på hur djupt studien sträcker sig kommer kopplingen att differera. Med detta menas att vår 

sökning efter det generella svaret kommer att vara mer applicerbart i en större utsträckning 

än ifall man valt att studera snarare specifika än generella karaktärer.  

 

Den nya kunskap som genererats via denna uppsats berör såväl likheter som skillnader 

mellan influencern och entreprenören. Då många likheter påträffades kan vi med detta dra 

slutsatsen om att det går att finna en tydlig koppling mellan begreppen. Detta behöver 

däremot inte betyda att en influencer vid definition alltid är en entreprenör, utan det 

betyder att en influencer kan vara det beroende på hur de tar tillvara på möjligheterna och 

hur pass drivna de är till att skapa något unikt. Somliga trivs med att enbart publicera bilder 

som passar deras följare, medan andra trivs med att skapa något unikt genom sitt 

kändisskap på sociala medier. Det finns därmed liknande drag hos såväl en influencer som 

en entreprenör och många gånger går de hand i hand.  

 

Kopplingen mellan influencern och entreprenören kan framställas från olika vinklar och 

man kan se att en influencer kan ha entreprenöriella drag. Vi har funnit att det är möjligt 

att en influencer även kan vara en entreprenör, vilket närmare illustreras i berättelsen om 

Isabella Löwengrip. Det går att se att Löwengrip, utifrån det material som presenterats i 

denna uppsats, dels passar in under definitionen som entreprenör då hon är driven och 

kreativ. Förutom detta kan vi även placera Löwengrip som en influencer då hon via hennes 

Instagram dels marknadsför olika företags produkter men även sitt egna varumärke. Vi 
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antar att hon som influencer därmed tar tillvara på de entreprenöriella möjligheter som ges 

och inte är rädd för att ta de risker som detta kan medföra.  

 

Beroende på situation, individ och beteenden formas individer på olika sätt. Detta gäller 

även för influencers och entreprenörer. Vissa kan falla inom definitionen för enbart 

influencer eller enbart entreprenör, medan andra faktiskt kan klassas som båda två. Denna 

koppling kan däremot vara svår att förstå då den ter sig på olika sätt beroende på vilka 

individer som studeras. Därmed anser vi att influencern och entreprenören kan klassas som 

två separata fenomen, men inte nödvändigtvis måste det. Varför kopplingen mellan de två 

existerar kan vara svårt att konstatera, däremot tror vi att den många gånger bygger på 

deras liknande förutsättningar i samhället. Vi anser nu oss ha spräckt hål på de förutfattade 

meningar som tidigare cirkulerat kring influencern. Med vår förståelse som vi nu har 

genererat kan vi konstatera att influencern kan hanteras och bemötas på liknande sätt som 

entreprenören då de många gånger definieras, fungerar och påverkar på likartade sätt.  
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7. Appendix 

 
7.1 Semistrukturerad intervjustruktur 
 
• Vad jobbar du med?  

• Hur skulle du beskriva en entreprenör? 

• Skulle du beskriva dig själv som en? 

• Vi har sett att du har två sponsorer. Hur fungerar ert samarbete?  

• Vem tog kontakt först? Hur började ert samarbete? 

• Får du samarbetsförfrågningar? Brukar du tacka ja/nej? Varför?  

• Hur ser du på plattformen Instagram generellt? Vad tycker du om den? 

• Hur skulle beskriva ditt eget Instagramkonto?  

• Har du ditt konto för personligt bruk eller för andras nöje också? 

• Har du någon värdering i antal följare? både för dig själv och andra konton  

• Hur ofta uppdaterar du din Instagram?  

• Tror du att det finns ett samband mellan antal uppdateringar/antal följare 

• Reflekterar du över responsen du får? likes/kommentarer/DM 

• Har Instagram hjälpt dig i din karriär? Har Instagram gett dig arbetsrelaterade 

möjligheter? 

• Hur skulle du beskriva en influencer?  

• Hade du beskrivit dig själv som en influencer? Varför?  

• Hade du kunnat “bli” en influencer 

• Ifall du hade startat ett eget företag, Hade du använt dig av Instagram för att sprida 

ditt företag? 

• Hade du använt dig av influencers för att sprida ditt företag?  

• Tror du att det finns en koppling mellan influencers och entreprenörskap? Hur 

isåfall?  


