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Abstrakt 
Sociala medier har numera blivit ett behov i vår vardag. För vissa är det ett jobb och att                  

etablera sig inom sociala medier har blivit allt mer vanligare idag. Att vara en influencer är                

drömjobbet för många och att bli influerad av influencers är bara en naturlig del av att bara                 

vara online. Precis som massmedia och reklam är det en del av vår vardag, vare sig det är ett                   

aktivt val eller inte. 

 

Men är vi medveten om hur ofta våra barn använder sociala medier och vad de faktisk gör på                  

sociala medier? Det är möjligt att vi redan gör? Men visste vi att hela 100% av alla barn,                  

mellan ålder 12 - 15 som deltog i undersökningen enlig Internetstiftelsen i Sverige (2018),              

visade sig vara aktiva på Youtube? -  en av plattformarna där marknadsföring äger rum. 

De flesta visste troligtvis inte heller att den yngsta etablerade influencer är så ung som 3 år                 

gammal?  

 

Vi anser att med okunskap kan detta leda till problem. Ett problem vi gärna vill belysa med                 

hjälp av tillämpning av medietekniska metoder, teorier, tekniker och dess relation till vår             

vardagliga användning av sociala medier. Genom research och att tillsammans skapa oss en             

förståelse kring influencer marketing ur barnens perspektiv, önskar vi kunna främja kritisk            

tänkande och väcka diskussion hos er.  För barnens skull - för framtidens skull. 

Nyckelord: Social medier, Influencer marknadsföring, Kritiskt tänkande, Ansvarstagande, 

Situerad kunskap, Generation Z, Intrycksmanipulation, E-WOM 
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Abstract 
Social media has now become a necessity on our everyday life. For some, it's a job.                

Establishing oneself within social media has become increasingly common these days. Being            

an influencer is a dream job for many and being influenced by influencers is a natural part of                  

just being online. Like the mass media and advertisement, it is part of our everyday life,                

whether it is an active choice or not. 

 

But are we aware of how often our children use social media and how? Perhaps we might                 

already have a clue? Do we infact know that 100% of all children, between ages 12 - 15 who                   

participated in the survey from The Swedish Internet Foundation (2018), turned out to be              

active on Youtube? - one of the many platforms where social media marketing are taking               

place. Infact, we might not even know that the youngest established influencer is as young as                

3 years old?  

 

These are some the issues that make us realize that we may not know so much after all, not                   

enough to say the least. 

 

We believe that with ignorance, this can lead to problems. Problems we would like to               

illustrate with the help of the methods, theories, techniques of media technology and its              

relationship of our every usage of social media. Through research, together we create an              

overall understanding of influencer marketing from the children's perspective. We hope to            

promote critical mindset within media towards the issue and raise discussion, for the sake of               

our children - our future. 

 

keywords: Social media, Influencer marketing, Critical thinking, Accountability, Situated         

knowledge, Generation Z, Presentation of self, E-WOM 
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Samskrivande 
Att undersöka om ett gemensamt ämne som både brinner för var en självklarhet. Passionen till               

ett samhällsproblem som enligt oss är värt att belysa och diskutera med andra individer för att                

ha en inblick av olika perspektiv. Att skapa överblick på problemet och tillsammans forma en               

gemensam förståelse. Det har varit en naturlig del av vår process. 

Det gemensamma skrivandet är däremot en process i sig som i början var som dans på rosor                 

men med tiden möttes vi utmaningar. En utmaning som har lärt oss att locka fram vår egna                 

förmåga att strukturera, planera, och att allt inte heller alltid går enligt plan, då akademisk               

skrivande inte är någon av vår starkaste förmåga. Genom att vi tillsammans har valt att ta                

hand om olika huvudområden så har vi kunnat välja att fokusera på att förmedla vårt budskap,                

att senare tillsammans kunna ändra texten till ett resultat vi båda är nöjda med. 
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1. Bakgrund  

I det här kapitel vill vi välkomna er till detta kandidatarbetet genom att introducera er till                

ämnet och dess innebörd, relevanta begrepp och information som bidrar till en bättre             

förståelsen av undersökningen. Vi kommer att presentera bakgrunden av vår personliga           

relation och erfarenhet, hur detta har bidragit till vårt egenemang att undersöka djupare på              

området. Vi kommer även att diskutera hur sociala medier förhåller sig till medieteknik.             

Avslutningsvis presenterar vi er frågeställningen och syftet med undersökningen. 

Denna avhandling kommer att handla om sociala medier, med specifik inriktning på            

Influencer marketing. Sociala medier är ett begrepp som för många inte är främmande,             

åtminstone inte för oss från milleniegenerationen . Termen har sträckt sig till en bredare             1

målgrupp och användningen av social medier är varierande från generation till generation,            

beroende på bl.a  intresse, tillgång och kunskap. 

Sociala medier & medieteknik 

Sociala medier är numera större än den traditionella media. Begreppet kan defineras som             

”demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att              

inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra                

att delta i.” (Parknäs, 2012) Syftet med användning av sociala medier är att kommunicera,              

dela information, skapa, samt hålla kontakt via webben.  

Teknologin för sociala medier kan komma i olika former. De mest kända formen är sociala               

nätverkstjänster, såsom bilder, videoer, bloggar och vloggar Dessa verktyg tillämpas i olika            

enheter såväl som datorer, surfplattor och smarttelefoner. För att kunna utnyttja den sociala             

tjänsten krävs det en plattform som är kopplat till en webbplats eller en applikation, ofta               

förkortat app. (Tillämpningsprogram, 2019) Dessa appar kan installeras via en onlinebutik för            

1 Millenniegeneration eller generation Y är en term som betecknar folk födda mellan år 1982 - 
1995. En generation som kan beskrivas som internetgenerationen i samband med att internet 
eran satt fart. (Generation Y, 2019) 
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mobila applikationer, även en sådan butik förekommer oftast i appform som redan finns             

installerad och anpassad efter just den aktuella mobila enheten. 

En av det vanligaste apparna är vid namnet Youtube och det är via denna app vloggar har fått                  

sin uppkomst. Där delar man med sig av sin vardag i form av filmklipp, en vlogg är ett annat                   

ord för videoblogg. (Videoblogg, 2018) Twitter är en annan känd app för så kallat mikroblogg              

som används aktivt av flertal kända namn enligt Friendsforfollow (2019) tack vare sin lätta               2

tillgänglighet för snabba meddelande. Facebook och Instagram är plattformar med fokus på            

bilder, kortare händelser och livesändningar. Alla ovannämnda appar har gemensamma          

funktioner såsom “like”, “följ” och “dela” vilket har fått sin popularitet hos företag och              

influencer inom marknadsföring. Vi vill dra nytta av sociala mediers fördel genom att sprida              

kunskap och väcka diskussion på dessa plattform med vår produktion. 

Barn och mobilanvändning  

I fig 1 nedan kan vi med hjälp av infografiken konstatera att användning av olika sociala                

plattformar börjar redan vid så tidig ålder som 12 år och hur barn mellan åldrarna 12-15 år är                  

minst lika aktiva som dem mellan 16-25 år och milleniumgenerationen 26-35 år, om inte mer               

aktiv på vissa plattformar. Exempelvis kan vi se hur 87 % av barn mellan 12 - 15 år är aktiva                    

på Instagram, vilket är 2 % mer än målgruppen 16-25 år, och hela 100 % på Youtube, 1 %                   

mer än målgruppen 16-25 år som ligger på hela 99 %. Det visar på att barn mellan 12-15 år är                    

den mest aktiva generationen, och dessa plattformarna är där exponering av Influencer            

Marketing är som ytterst. 

2 Mikroblogg - En blandning av blogg och chatt (Språktidningen, 2018) 
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Fig 1. Svenskarna och social medier 2018 - Infografik (Cartina, 2018) 

 

Vad definierar en Influencer? 

Influencer är det engelska ordet, på svenska är det mer känt som Influerare. Influencer är ett                

allmänt samlingsnamn för en individ med förmågan att influera folkets beteende och åsikter,             

liksom en opinionsledare. (Influencer, u.å) 
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Termen influencer började explodera inom sociala medier året 2016 och har numera gjort det              

möjligt för många offentliga profiler att ta an rollen på en professionell nivå - “det nya                

jobbet” (Expressen 2018). En sådan profil kan vara modebloggare, trendskapare kända från            

plattformar b.la. Youtube och Instagram, vars strävan är att uppbygga ett förtroende hos             

betraktaren med hjälp av produktioner i olika former. En influencer använder sig utav sina så               

kallade sociala kanaler på olika plattformar där de laddar upp sina mediaproduktioner, oftast i              

form av bilder och videos men även via skrift i form av mikroblogg. Vanligen används sociala                

medier i syfte att dela med sig av sin vardag avsedda för offentligheten. Därför kan en                

influencer, just av den anledning med andra ord associeras med titeln “offentlig person”. 

 

Liksom inom massmedia har varumärke strävan att nå ut till sina konsumenter genom att              

marknadsföra sina produkter via reklam på television, radio och diverse annonser i olika             

webbaserade kanaler. Till skillnad från massmedia använder varumärken sig av influencers           

uppbyggda relation till deras följare , som en kanal för att nå ut till dess potentiella               3

konsumenter. 

 

Företagen erbjuder en viss summa vid överenskommelsen och kontrakt. Efter utförd tjänst            

med påvisad framgång fakturerar influencers till företaget. I ett Youtubeklipp erbjuder           

Ingrosso B (2019) en inblick på hur ett samarbete mellan en influencer och ett företag               

fungerar. Där förklarar hon hur hennes samarbete med Aco och deras hudvårdsprodukter blev             

till. Denna metod av marknadsföring benämnas som Influencer marketing.         

(Influencer-Schools, 2012) 

 

Att bli influerad 

Liksom vår målgrupp är vi två användare av sociala medier och är konstant exponerad av               

influencer marketing på ett eller annat vis. Vårt personliga skäl vid användning av sociala              

medier är att finna information och en gemenskap där vi kan relatera i olika aspekter.               

Kreativitet är en dem.   

3 Ett samlingsnamn för anhängare en profil har på sociala plattform som kan öka eller minska 
i antal. 
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Markus har musik i fokus och Chotima har det visuella uttrycket, att ta hjälp av youtube vid                 

inlärning av skapande för musik och konst är vanligt i den moderna tekniken. Det har funnits                

en del influencers på vägen som har inspirerat oss inom de områden. 

 

Utöver detta har vi till vår häpnad många gånger kommit på oss själva blivit så influerade att                 

vi gjort val som inte är så väl genomtänkta, registrerat oss på sidor och gjort spontana beslut                 

som exempelvis köp av produkter som många gånger inte har uppfyllt våra förväntningar. Vi              

har även märkt att det idag finns en del influencers som faktisk är så unga som 3 år. (Mecham,                   

2018) Detta är dock ett ämne som skulle behöva ett helt eget kandidatarbete att diskuteras i. 

 

Med de insikterna kunde vi inte låta bli att fundera på hur stor makten av influencer marketing                 

har på den yngre generationen, målgruppen som praktiskt taget är födda med mobilen i              

handen, som blir influerade av influencers långt innan de själva ens hinner finna sig själva. En                

insikt som verkligen väckt tankar hos oss. 

 

Som sökande efter svar på google har man fått oroväckande många matchningar om hur              

influencer marketing faktisk inriktar sin marknadsföring mot just generation Z, En insikt som             

tillsammans med tidigare statistik på ungdomars användning av sociala medier, motiverar oss            

till att ta ett ansvar som studenter inom medieteknik att väcka diskussion och främja kritisk               

tänkande hos ungdomar, som kommer bli våra kommande influencers, inte bara i sociala             

medier, utan i all vår framtid. 

 

“How influencer marketing can be used to reach a younger generation 

Over 40 % of Generation Zs say that they’re easily influenced by others and have a tendency 

to follow celebrities and other local influencers on social media. 57 % also said that they’ve 

watched at least one Vlog in the last month, once again reiterating the importance of video 

channels such as YouTube.” (Upfluence, 2018) 
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1.1 Frågeställning 
Hur kan vi som medieproducenter med ett medietekniskt förhållningssätt belysa hur           

generation Z uppfattar och påverkas av influencer marketing? 

1.2 Syfte med undersökningen 

Sociala medier är en digital plattform som kombinerar teknologi och social interaktion där             

influencer marketing spelar en stor roll. Som tillhörande milleniegenerationen har vi fått följa             

med och indirekt påverka utvecklingen. Vi vill därför med ett fokus på ansvarstagande som              

medieproducenter upplysa och väcka diskussion inom influencer marketing och med hjälp av            

ljud och bildproduktion gestalta dess påverkan hos den yngre, kommande generationen. 

2. Tidigare & aktuell forskning  
I detta kapitel presenterar vi begrepp, teorier och hypoteser inom tidigare och aktuella             

forskning som vi finner är relevanta för vår undersökning. Vi har valt ut de forskning som                

stödjer vårt syfte där samspel mellan varumärken, influencer och de yngre konsumenterna är i              

fokus. Med hjälp av de forskningarna hoppas vi kunna förstå samspelen bättre mellan de              

nämnda rollerna  ur ett sociologiskt och medietekniskt perspektiv. 

2.1 Sociologisk metodologi 

Här sammanfattar vi två olika forskningar som förklarar filosofin ur ett sociologisk            

perspektiv. Varför sociala medier ser ut som det gör idag? Vilka strategi har varumärken              

använt sig avsom än idag anses vara ett vinnande koncept inom marketing och hur det det                

fungerat. Hypotesen bakom rollernas uppfattning hos sig själva och andra i sociala medier och              

vad det främst har för effekt på  generation Z. 
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The two step flow of communication 

Tvåstegshypotesen myntades första gången som ett resultat på Lazarsfeld, Berelsons och           

Gaudet (1944) undersökning om väljarnas beslutsfattande vid presidentvalet i USA 1940 i            

boken Peoples choice. I Studien förklarar de om metoden som politiker använder sig utav för               

att sprida information om kompaniet till folket. 

 

Tvåstegshypotesen är den svenska översättningen från det engelska ordet the two step flow of              

communication. Katz, Lazarsfeld och Roper (1955) illustrerar hypotesen i boken Personal           

Influence. The part people play in the flow of mass communication mellanliggande process i              

förhållande till massmedias budskap och allmänheten. Att det krävs tre faktorer för att             

spridning av information ska fungera. En kanal, en personlighet och en publik. En person              

agerar som opinionsledare, vars funktion är att sprida budskap i media. Spridning av             

information sker i första hand till målgruppen som har tillgång till någon form av massmedia.               

Nyhetsblad är en vanlig form av informationskälla, då television och radio var en kanal som               

inte alltid var en självklarhet på tidigt 40-talet. Att nå ut till denna målgruppen är det första                 

steget till hypotesen. Spridningen av information sker i sin natur via kommunikation från den              

första målgruppen till den andra målgruppen som möjligen inte hade tillgång till massmedier.             

Detta är andra och sista steget i hypotesen. 

 

 

Fig 2. Illustration på tvåstegshypotesen (Ghost, 2014) 
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Vi kan applicera hypotesen inom sociala medier då vi kan se en parallell samhörighet med vår                

undersökning där opinionsledare har samma syfte som dagens så kallade influencers, även om             

influencers då inte var ett professionellt yrke, för vem som helst och hur som helst. 

 

Katz et al. (1955) nämner även i sin bok att opinionsledare attraherar till sig sin publik genom                 

gemensamma nämnare, som exempelvis intresse eller etiskt förhållningssätt. Möjligheten         

sträckte sig då endast till personer med något högre status i samhället såsom politiker eller               

tv-profiler och inte bara baserad på klädsmak eller antal vänner, liksom följare på Instagram,              

vilket faktisk inte är en omöjlig faktor idag för att tillkalla sig själv för just en influencer i                  

dagens samhälle. 

 

Antalet opinionsledare må inte längre vara endast en handfull i jämförelse med 40 talet, likaså               

gäller antal möjliga spridningskällor. Forskningen visar däremot på hur hypotesen är aktuell            

ur ett medietekniskt perspektiv och hur vi än idag använder oss av en nästan 60 år gammal                 

hypotes inom media, om inte mer än någonsin i framtiden. 

 

Goffman och intrycksmanipulation 

Med samspelet mellan influencers med barnen som målgrupp och influencer marketing som            

fokuspunkt i vår undersökning måste vi därför förstå människan bakom rollerna (influencers            

som opinionsledare, barnen som konsument och influencer marketing som metod inom           

marknadsföring). Här diskuterar vi filosofin bakom rollerna och hur Goffmans (1990) teori            

kan appliceras. 

 

Goffman (1990) är en författare som introducerade begreppet intrycksstyrning eller          

intrycksmanipulation i boken “The Presentation of Self in Everyday Life”. (Goffman, 1990)            

Begreppen ingår i hans dramaturgiska perspektiv på samhället. Det han förklarar med            

begreppet intrycksstyrning (impression management) är att vi människor framställer oss själva           

på ett sådant sätt som ligger i linje med de normer och regler som gäller för olika situationer                  

man befinner sig i.  
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Fig 3. En grafisk presentation av intrycksmanipulation (Patani, 2016) 

 

Han menar på att vi anpassar oss efter olika situationer i livet och liksom inom teater har man                  

en roll, och inför varje interaktion utför man handlingar för att beröra och påverka sin publik,                

på det sättet man önskas bli uppfattad. Se Fig 3. Hans teori kan återspeglas i interaktionen                

mellan åskådare och influerare på sociala medier.  

 

Därför kan det vara en viktig sak att upplysa om gällande just sociala medier, undermedvetet               

blir vi påverkade utav det vi ser på vare sig vi vill eller inte. Speciellt viktigt blir detta att                   

tänka på rörande barn och ungdomar, nu när alla 9:e klassare praktiskt taget äger en smart                

telefon idag och konsumtion av sociala medier har ökat kraftigt som det har gjort på de                

senaste åren. Med tanke på att “en bild kan säga mer en tio tusen ord” så kan en influenser                   

påverka och forma ett helt liv, många har idag sina idoler och influencers som de följer.                

Därför har vi valt att fokusera på just den yngre generationen, mer bestämt barn och               

tonåringar. 
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2.2 Medieteknik och digitala kommunikation 

Elektronisk word of mouth  (E-WOM) 

Elektronisk word of mouth (E-WOM) är ett kommunikationssätt som har utvecklats utifrån            

från det ursprungliga begreppet word of mouth (WOM). World of mouth liknar Lazarsfelds             

(1944) teori som förklarar hur människor sprider budskap genom kommunikation med           

varandra. Den traditionella (WOM) fokuserar på de muntliga referenser som exempelvis kan            

vara ett företags tillförlighet och trovärdighet. 

 

Tack vare utveckling inom medieteknik menar Minazzi (2015) på att ökad användning av det              

trådlösa nätverket och internet möjliggjorde den digitala informationssökningen. Sociala         

medier har därför blivit en digital form av WOM-kommunikation och därmed uppkomsten av             

den elektroniska world of mouth (E-WOM) 

 

Minazzi (2015) nämner i sin bok om hur enorm influencing är på sociala plattformar. Han               

förklarar hur efterfrågan på ett resmål ökar kraftigt efter att individer har fått ta del av andras                 

upplevelser i form av bilder och videoklipp på sociala medier. Att via denna teknik kan skapa                

intresse, förändra individens vision om en destination eller i vissa fall förändra reseplanering             

påvisar effekten av E-WOM. Minazzi (2015) menar även på att innehåll som delas på sociala               

medier är numera mer visuellt än skriftligt. E-WOM kan ha positiv eller negativ effekt              

beroende på individens yttrande på sociala medier. Innehållet kommer alltid att finnas kvar             

online och om E-WOM har på något sätt haft en negativt påverkan, kommer det att ha en                 

permanent effekt i en längre period. Detta gäller inte bara för verksamhet utan även privatliv. 

 

Då denna form av kommunikation förekommer inom den digitala marknadsföring vill vi med             

denna forskning uppmärksamma hur den moderna teknologin möjliggör den formen av           

kommunikation inom sociala medier och belysa relevansen av rollen medietekniken har i            

relation  till företag, influencer och konsument. 
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2.3 Ansvarstagande och etisk förhållningssätt 

Som studenter inom medieteknik är det viktigt att vi använder oss av filosofiska teorier som               

kan appliceras ur en medieteknisk utgångspunkt. Här fokuserar vi på forskning som eventuellt             

kan fungera som lösningar till frågeställningen och grunden till våra framtida metoder.            

Forskning som diskuterar kring ansvarstagande och etiskt förhållningssätt hos         

medieproducenter och relevansen av ett kritisk tankesätt hos unga konsumenter. 

 

Ansvarstagande 

Ett annat begrepp som vi vill använda oss utav kommer från Suchmans (2003) artikel               

Located Accountabilities in Technology Production, där tar hon upp om begreppet           

accountability och ansvaret man bör ha med sig vid en produktion av alla slag. Just begreppet                

accountability är den engelska översättningen till “ansvarstagande”. Vi har tänkt att applicera            

detta på just influencers och dess influerande position. 

 

Hon menar i sin artikel på att det inte bara är en del av produktionen som behövs ses över,                   

utan som helhet även kunna se problem och lösning inom projektet. I deras fall låg               

problematiken på felet vid slutprodukten, och att ingen utav teamet ville ta ansvar för olyckan.               

Som vi nämner lite tidigare i arbetet om ansvarstagande anser vi att det är en viktig del att                  

belysa alla delar av en mediaproduktion, då det är producenterna som tar ansvaret för vad               

som visas utåt. Därför är det viktigt att ta upp detta då vi bär ansvaret för alla delar av en                    

produktion. Detta i sin tur skapar en reaktion hos betraktaren, även om man inte kan ta fullt                 

ansvar över konsekvensen, måste vi ta ansvar för resultatet av en produktion med konsekvens              

i åtanke. 

 

 

 “This agenda requires crossing boundaries both within technology production, and between 

technology production and use” (Suchman, 2003) 
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2.4 Situerad kunskap 

Termen Situated knowledge, på svenska situerad kunskap nämndes i forskning inom           

posthumanistisk och feministisk teknovetenskap, av pionjären Donna Haraway (1988).         

Begreppet användes i samband med hennes analys om hur skapande av vetenskap från tidig              

1500 talet i samband med rollen som vetenskapsman är bristande på förmågan att hålla distans               

i studier av verkligheten. Att seende är alltid förkroppsligad - “att en behöver kropp för att se                 

men även kroppen har kön.” Haraway (1988) Hur detta i sin tur definitivt påverkar              

förhållningssättet en vetenskapsman har till sina studier och resultatet av undersökningen. 

 

Haraway (1988) menar på att vår förmåga att observera verkligheten är sällan neutral. Att vi               

liksom genus, påverkar andra faktorer som maktordningar, etnicitet, ålder, och klass som            

formar vår erfarenhet och uppfattning. Därför kan vi omöjligt uppnå ett objektivt tänkande i              

oss själva eller förståelsen för andras erfarenheter. 

 

Denna forskning har vi alltid som en tankeställare när vi utför denna undersökning då vi med                

vårt syfte vill ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt under processen. Studien är              

särskild relevant vid diskussion kring kritisk tänkande hos ungdomar eftersom att vi som             

författare till undersökningen vill påvisa att det aldrig kan uppnås en absolut neutral förståelse.              

I vårt fall vill vi visa på att erfarenheter av social medier och influencer marketing är                

individuellt kopplat till våra egna upplevelser vilket gör att forskningen är personlig, och             

därför blir den aldrig neutral.  

 

Att teorin även kan appliceras i vår metod av deltagande undersökning med ungdomar, hur              

deras erfarenhet av sociala medier, typer av influencer, vänskap och dylik är deras unika              

etiska förhållningssätt, som med stor sannolikhet kommer att påverka resultatet av           

undersökningen, gör att vi  kan bara uppnå objektivitet till en viss nivå. 
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“Situated knowledges are about communities, not about isolated individuals… The science 

question in feminism is about objectivity as positioned rationality. Its images are not the 

products of escape and transcendence of limits (the view from above) but the joining of partial 

views and halting voices into a collective subject position that promises a vision of the means 

of ongoing finite embodiment, of living within limits and contradictions -- of views from 

somewhere.” (Haraway, 1988, s.590) 

 

2.5 Sammanfattning 

Med hjälp av dessa tidigare och aktuella forskning har vi skapat oss en djupare förståelse inför                

vårt kandidatarbete. Vi har presenterat termer kring ansvarstagande och kritisk tänkande då vi             

anser att det är ett genomgående tema genom hela arbete. Då sociala medier och influencer               

marketing är vårt ämne, är det viktigt att vi förstår den sociala aspekten av människan som                

använder medietekniken för att senare applicera teorin i de olika rollerna inom sociala medier.  
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3. Metoder 

Då vår gestaltning är en medieteknisk produktion i form av kortfilm som presenteras i en               

miljö där vi vill väcka kritisk tänkande hos de äldre på plats så väl som på sociala plattform                  

kommer vi i detta avsnittet av kandidatarbetet presentera de metoder som har använts i              

undersökningen och motivation till hur dessa metoder är relevanta till vårt valda tema. Här              

presenteras även olika begrepp, perspektiv och designteoretiska metoder som är relevanta för            

vår undersökning.  

3.1 Omvärldsanalysen kring influence marketing 

En stor del av vårt syftet med undersökningen är att belysa problem och väcka diskussion               

kring influencer marketing och dess påverkan hos barn vid användning av sociala medier.             

Eftersom vår målgrupp har olika nivåer av kunskap inom ämnet har vi därför valt att göra en                 

lite kort omvärldsanalys inom influencer marketing och belysa metoder som används vid            

marknadsföring. Förutom att dessa begrepp och metoder bidrar till en bättre förståelse hos             

läsaren för våra kommande kapitel, är det även en del av metoderna som vi vill applicera i vår                  

gestalning - En miljö med film och ljudproduktion som illustrerar hur barn upplever             

influencer marketing. 

 

3.1.1 Viral 

Viral är en metod som är mer känd hos den äldre generation och är förekommande inom                

massmedia. Ett sådant exempel kan vara reklam där produktionen fokuserar på att använda det              

visuella eller audiella uttrycket för att skapa ett emotionellt band till åskådaren, exempelvis en              

låt eller en ljudslinga. Detta är ett enkelt knep som lätt gör att produkten bli ihågkommen hos                 

användaren, vilket i sin tur kan leda till potentiella köp. Viral är en medieteknisk metod som                

vi fördjupar oss inom i  designprocessen.  
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I denna del av undersökning menar vi på att viral är ett fenomen där något blir omtalat och                  

sprids snabbt, liksom i den analogiska termen beskrivs som en virus - en smitta som sprider                

sig från person till person. (Viralt fenomen, 2019) Fenomenet förekommer alltmer ofta som             

metod inom sociala medier vid marknadsföring där information sprids vidare av personer som             

visar upp t.ex en produkt på någon sociala plattform. Produkter “sprider sig själv” med hjälp               

av interaktion mellan användare i form av likes, delningar o.s.v. Dessa personer är vanligen en               

influencer och det är i detta sammanhanget interaktion sker med de yngre användarna. Därför              

påverkas barn av fenomenet likväl som att vara en del av det.  

 

Vi har tagit inspirationen av detta fenomenet och använt metoden vid spridning av vår              

mediaproduktion. Detta gör vi genom att ladda upp vår slutproduktion på sociala plattform             

såsom Youtube och sedan skapar en QR-kod till, som är direkt länkad till produktionen. På               

detta sättet skapar vi möjlighet att med QR-koden öka chanserna till spridning/delning av vår              

produktionen som förhoppningsvis ska väcka diskussion med hjälp E-WOM. 

 

3.2 Undersökning inom de tre olika perspektiven 

Det finns olika aspekter och faktorer som påverkar användningen av sociala medier. För att              

kunna diskutera kring marknadsföring inom det och hur det förhåller sig till unga användare              

finns det 3 perspektiv som vi anser är relevanta till undersökning som kan vara till en fördel                 

att känna till. Dessa är influencers, företagen och generation Z. Eftersom att företag och              

influencers får bl.a en ekonomisk fördel vid exponering, expanderar varumärken via           

samarbetet och marknadsföring, detta gör att influencer och företag blir ansvarstagare i detta             

sammanhang. Vi anser att det är då viktigt att förstå deras syn på influencer marketing. Vi                

lägger även främst fokus på barnens upplevelse av influencer marketing på sociala medier då              

de är konsumenten som vi anser är den utsatta målgrupp. 
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3.2.1 Influencers - Ur deras perspektiv 

Vi har valt att göra en research på hur influencer uppfattar influencer marketing då de liksom                

företag får ta del av fördelarna vid samarbeten och marknadsföringen. 

 

Målet är att nå ut till influencer och be om utlåtande av deras synpunkter ur deras perspektiv                 

angående vårt syfte och frågeställning till vår undersökning. Vi vet med oss att denna metod               

kan vara svår då det inte alltid är önskvärd för influencer att ge ut några utlåtande utan en                  

personlig relation då detta kan skapa oro och skulle kunna påverka deras karriär, vilket vi               

gärna vill respektera. Därför har vi i kombination med detta valt att använda oss av E-WOM                

där det finns med befintliga och offentliga uttalanden. 

 

3.2.2 Företag - I samarbete med 

Företagen är den främsta målgrupp som tar del av den ekonomisk fördelen vid             

marknadsföringsmetoden i samarbete med influencer, därför har vi valt att kontakta olika            

företag på Instagram via vårt personliga konto för att få en insikt av hur influencer marketing                

och eventuella samarbeten med företagen skulle kunna gå tillväga. Genom att sätta oss själva i               

perspektiv i utförande har vi med situerade kunskap i åtanke. (Haraway, 1988) 

 

3.2.3 Barnen - Frågeformulär kvantitativ undersökning 

Vi har skickat ut ett frågeformulär till 4 - 6 klassare för att ta reda mer om hur                  

användningsområdet inom mobilanvändning och sociala medier ser ut i dagsläget. Då vi har             

gjort en omvärldsanalys på hur barn förhåller sig till sociala medier året 2018 i bakgrunden,               

valde vi att göra ett frågeformulär till barn i en skola i Bollebygds kommun, utanför Borås.                

Valet av skolan är på grund av att vi har en personlig relation med en klassföreståndare som                 

har uppmärksammat oss om barnens användning av sociala medier. Vi är nyfikna och tror på               

att svaren kommer att ha en betydlig urskiljning från tidigare statistiken då skolan är              

lokaliserad i en mindre stad, därför har vi även valt dessa specifika frågor för att vi tror att de                   

bidra till en bättre förståelse av hur sociala medier påverkar ungdomar och hur barnen              

förhåller sig till influencer marketing.  
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Frågorna 

Sociala medier 

1.Hur ofta använder du sociala medier? 

2. Vad använder du sociala medier till? 

3.Vilken är din favoritapp (sociala medier)? 

4. Din favoritapp, vad använder du den till och varför är den så bra ? 

5.Känner du att mobil/sociala medier är ett behov i din vardag? 

Influencer/influencer marketing 

6. Vet du vad influencer är? 

7. Vilka är dina topp 3 favorit influencers? ( en influencer är exempelvis jockiboi, Therese 

Lindgren, pewdiepie eller såna ni följer på youtube och instagram) 

8. Influencer marketing, vet du vad det är? Förklara gärna det du vet/tror att det är. 

9. Visste du att vara  influencer är ett jobb? (Att de får betalt för varje blogginlägg, youtube 

video bland annat) 

10. Köper du /har köpt något som en favorit influenser har visat på sociala medier och 

varför? 

11. Visste du då om att en influencer ibland tjänar pengar på det ni köper? 

12. Sista frågan : Beskriv gärna vad du tycker är en bra influencer (förebild på sociala 

medier) är för er? 
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3.3 Designteoretiska metoder 

Då vi är 2 studenter med ljud- och bildproduktion som inriktning och har medieteknik som 

förhållningssätt till vår frågeställning  har vi valt att kombinera ljud- och bildproduktion som 

metod till vår designteoretiska metoder. Detta sker i form av en estetiskt utställning. 

3.3.1 Kompilation  

Från det engelska ordet Compilation. En metod som används vid klippning av främst             

kortfilmer. Det kan förklaras som en samling av olika befintliga videoklipp som är             

ihopklippta och tillsammans blir en kortfilm. Oftast har kompilations klippen ett           

genomgående tema genom hela filmen för att uppmärksamma ett ämne. Denna metod            

förekommer oftast inom sociala medier, vanligast på Youtube men även på Instagram. Trots             

att metoden är mer känd visuellt tänkte vi applicera detta även i vår tillhörande ljudmiljö.               

(Morris, 2018) 

3.3.2 Ljud- och Bild 

Vi har valt visualisering och audiolisation som gestaltar resultatet av vår undersökning.            

Konceptet har resulterat i 2 separata enheter som tillsammans skapar en miljö. Med             

visualisering och audiolisation menar vi en uppvisning i form av kortfilm utan tillhörande ljud              

och en ljudinstallation i form av löpande ljudklipp utan tillhörande klipp. 

 

3.3.3 Illustrationer  

Vi har även använt oss av illustration för att belysa övrig information och resultat av vår                

undersökning som en utsträckning av designteoretisk metod. Dessa metoder har även           

applicerats i gestaltningen och fördjupas i kommande kapitel. 
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3.4 Sammanfattning 

Under metodkapitlet har vi redovisat en omvärldsanalys inom de medietekniska metoder som            

används inom sociala medier. Vi har även fördjupat oss inom de tre främsta perspektiven som               

vi anser är mest relevanta till vår undersökning. Därefter har vi anpassat presentationsmetoder             

efter vårt syfte och frågeställning.  
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4. Designprocess  
I detta kapitel presenterar vi vår designprocess med fokus på den gestaltande delen av vårt               

kandidatarbete. Vi redogör vilka metoder som används i undersökningen, hur det appliceras i             

vår produktion samt hur iterationer i vår designprocess tillämpas från idé och            

konceptutveckling  till slutproduktion. 

 

4.1 Fas I - Uppstart 

 

Datainsamling och analys av kvantitativ undersökning 

Här presenterar vi en sammanfattning av data vi har fått in av frågeformuläret av 34 elever i                 

klasserna 4 - 6 i Bollebygdskolan. Vi har tagit med de frågorna som vi anser är viktigast till                  

vår produktionsfas. Resterande data kommer vi att diskutera i “Resultat” avsnittet. Fullständig            

statistik finns tillgängligt i kapitlet “Separata bilagor”. 

 

Sociala medier 

2.Vilken är din favoritapp (sociala medier)? 

Instagram : 28,9 % 

Snapchat - 24,4 % 

Youtube : 15,5 % 

Tiktok - 11,1 % 

 

3. Din favoritapp, vad använder du den till och varför är den så bra ? 

Instagram : lägga ut selfies / kolla på kändisar / följa vänners liv 26,3% 

Snapchat : 26,4% 

       Nya vänner / chatt 15,8 % 

       Skriva med vänner/läsa stories - 10,5 % 

Youtube :   Underhållning  15,8 % 

Tiktok : 13,1 % 
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6. Vilka är dina topp 3 favorit influencers? (en influencer är exempelvis Jockiboi,  

Therese Lindgren, Pewdiepie eller sådana ni följer på youtube och instagram) 

Therese Lindgren 4,3 % 

Antonia mandir 4,3 % 

Blank 5,7 % 

Vladd resiser 5,7 % 

Pewdiepie 8,6 % 

Jocke & Jonna 8,6 % 

4.1.1 Analys av data 

Vi väljer att presentera alla frågor och svar i detta avsnitt av kandidatarbetet men vi har valt                 

att fokusera på att analysera de svaren som är särskilt relevanta för designprocessen, d.v.s.              

frågorna 2, 3 och 6. Givetvis spelar alla frågor roll och vi har de i åtanke under processens                  

gång. Vi kommer med resterande frågor att väcka diskussion i resultat och diskussion kapitel..              

Värt att nämna är att vi endast väljer ut svaren som har högst procentandel, med de resterande                 

frågorna upplyser det oss om barnens användning av sociala medier, kunskap om influencers             

och exponeringen av influencer marketing. Medans dessa frågor bekräftar för oss hur aktuellt             

och nödvändigt ämnet verkligen är, erbjuder frågorna 2, 3 och 6 den informationen som vår               

produktion har inspirerats av. På Fig 4 och 5 nedan presenteras vår process av              

sammanställning på frågeformulären. 

 

 

Fig 4 Fig 5  

           Sammanställning av frågeformulären  
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4.1.2 Idé till koncept 

Vid uppstarten av undersökningen var vi inte säkra på hur vår gestalning skulle kunna              

resultera. På grund av vårt tema med fokus på vad vi anser är samhällsproblem har vår                

utmaning från början varit utförande av gestaltningen. Hur vi skulle med ett medietekniskt             

förhållningssätt utforma en gestalning i förhållande till ett samhällsrelaterat tema. På ett sätt             

som är intressefångande men samtidigt förhåller sig till både syftet och frågeställningen på ett              

kreativt och estetiskt sätt. Då vi är ljud- och bild studenter är det en självklarhet att vi                 

kombinerar dessa två element. Vårt huvudkoncept har alltid varit att lämna intryck hos             

betraktare, att bli ihågkommen för att i sin tur kunna belysa problem och väcka diskussion. 

 

Efter en del forskning och många förslag i samband med handledningar och seminarier             

började vi fastställa en frågeställning som klargjorde vår vision av gestaltningen och därpå             

utvecklade vi ett koncept som fyllde de nämda önskemål och krav. Ett förslag som var               

relevant för oss var att skapa förståelse hos de 3 olika perspektiven som spelar stor roll inom                 

influencer marketing - influencer, företag och generationen Z, som tidigare nämnt i            

metodkapitlet.  

 

Utförandet av gestaltningen var dock oklart till en början. Vi hade idé att skapa en cinematisk                

kortfilm utan dialog med ett budskap på hur influencer marketing påverkar barnen.            

Utställningen skulle bli en filmuppspelning med fokus på barnens perspektiv. De övriga            

perspektiven skulle bestå utav egna stationer under utställningen, i form av en informativ             

gestaltning som illustration och ljudberättande i hörlurar. Idén fyller inte riktigt de kreativa             

kraven vi hade för oss själva och efter möten med handledare och examinator kom vi fram till                 

att konceptet behöver finslipas en aning för att det skulle uppfylla vårt huvudkoncept. 

  

Intrycksmanipulation 

Med dessa 3 viktiga perspektiv och huvudkoncept - att lämna intryck hos betraktare och bli               

ihågkommen för att kunna belysa problem och väcka diskussion i åtanke, började vi generera              

idéer på olika presentationsmetoder. Vid utveckling av vår metod insåg vi att vårt koncept var               

inte långt ifrån Goffmans (1990) dramaturgiska perspektiv på samhället i boken “The            

Presentation of Self in Everyday Life”. (1990)  
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I boken nämner han begreppet intrycksmanipulation / intrycksstyrning. Han menar på att vi             

alla framställer oss själva beroende på olika situationer vi befinner oss i, att vi kan påverka                

hur andra uppfattar oss i olika situationer genom att anpassa vårt betteende utefter             

förutsättningarna, att det är en liknelse till teater. Vi har då tagit en inspiration av detta och har                  

därefter utvecklat ett koncept där vi använder vår roll som medieproducenter till att skapa en               

form av teater, en show. Att kunna påverka betraktarens tankesätt genom att gestalta en miljö               

där publiken får skapa sig en uppfattning som förhoppningsvis kommer att väcka en             

diskussion med hjälp av just intrycksstyrning. 

 

“We are all just actors trying to control and manage our public image, we act based on how 

others might see us.”   (Goffman 1990, s.22 ) 

 

 

4.1.3 Slutgiltiga koncept 

Som resultat har vi kommit fram till en slutgiltig produktion och presentationsmetoder till             

gestaltningen. Att skapa en miljö med ljud- och bild installation där vi både som ljud- och bild                 

studenter får utvecklas inom vår specifika inriktning med fria kreativa händer. En            

kombination av visualisering med hjälp projektor, audiolisation i form av ett ljudlandskap.  

 

En installation där vi med metoden intrycksmanipulation manipulerar en känsla av hur barn             

kan uppfatta sociala medier och influencer marketing, där miljön ska efterlikna ett barns             

sovrum för att förstärka samhörighet mellan betraktaren och målgruppen som undersökningen           

diskuterar kring. En del av information vi fått från frågorna används vid produktionen som              

“informativt rekvisita” som t.ex kan vara statistik på användning av just sociala medier. 
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4.2 Fas II  - Förberedning och förproduktion 

Prototyp och materialinsamling  

En viktigt del av designprocessen inför produktionsfasen är förberedning och          

materialinsamling. Vi har delat upp dessa i 2 kategorier - en fysisk och en digital. De digitala                 

materialen är en del av vår medietekniska aspekter i gestaltningen, i form av visualisering och               

audiosationen. De fysiska materialen är till för att tillföra en stämning, upplevelse och             

helhetsintryck. Sånt som kompletterar och lyfter upp den medietekniska presentationen. 

4.2.1 Prototyp och fysiska materialinsamling 

Miljö 

För att skapa en installation med ljud- och bild miljö krävs det en del fysiska material men                 

även en fysisk plats där installation äger rum. Vi har kontaktat ansvariga och fått förslag på                

olika rum som kan tänkas passa in som val inför utställningen.  

 

Vår vision är att skapa ett barns sov/vardagsrum där storlek inte har en större betydelse, så                

länge det finns 4 väggar och möjlighet till avskärmning och mörkläggning, samt en vit vägg,               

tillgång till projektor och högtalarsystem. Då vi har stor fokus på uppspelning av ljud och film                

är högtalarna och projektor de viktigaste elementer i miljöskapandet. Om det uppstår problem             

med högtalarna som redan finns tillgängligt i rummet kommer vi att använda oss av egna               

högtalare. 

 

Dekoration 

De mindre viktiga materialet men ändå tillför en stämning till vår installation är möbler och               

dekoration. Detta för att skapa en livlighet i miljön. Att hitta material till möblering av               

rummet kan bli problematiskt, därför önskar vi ett litet rum. Vi vill istället lägga ner tid och                 

energi på att skapa ett intryck hos betraktaren som befinner sig i rummet. Vad som uppfattas                

som ett barns rum kan variera olika från individ till individ. Där av har även tankar om genus                  

kommit på tal vid planering av material insamling. 

 

 

Vad om resultatet blir för flickigt? eller pojkigt? Vad om dessa blir för stereotypisk? 
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Dessa typer av frågor kommer troligtvis inte att uppstå hos betraktaren, men med             

accountability (Suchman 2003) i åtanke vid designprocessen vill vi framstå som så neutrala             

som möjligt och rikta fokusen på vårt syftet och frågeställning.          

Men om frågorna skulle uppstå vill vi kunna ta ett ansvar som            

studenter och visa på att detta är något vi har tänkt på. Detta gör              

att eventuella missförstånd minimeras. Även refererat till situerad        

kunskap (Hareway, 1988), att vår uppfattning inte kan vara         

objektivt eller neutralt. Vi kommer därför att fokusera på att göra           

installation i vår mening, så “könsneutral” som möjligt. Fig 6-8 är           

vår inspiration inför utställningen  

 

Fig 6 - Inspiration (Taylor, 2016) 

  

 

 

 

   Fig 7 - Inspiration (Ganea, 2014)                                       Fig 8 - Inpiration (Sally, 2018) 
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Informativ rekvisita 

Förutom ovan nämnt material har vi även med hjälp av vår kvantitativ undersökning skapat              

olika objekt som fyller funktionen som “informativt rekvisita”. Vi har exempelvis skapat            

tavlor baserad på barnens valda appar och influencer. Vi kommer till utställningen använda             

oss av produktplacering som vi själva har framställt. Dessa ska föreställa köpta produkter i              

samarbete med influencer och företag. Rekvisitan kommer att vara placerad på lämpliga            

platser i rummet och är återigen till för att förstärka miljön och temat. 

 

4.2.2 Digital materialinsamling 

Vårt val av material till produktionen har gjort att vi är beroende av de redan befintliga                

material på internet, korta klipp av filmer och ljud. Detta är enligt oss inte på något sätt ett                  

sämre tillvägagångssätt, utan snarare till vår fördel. Både för att inte riskera att använda oss av                

felaktig information, men att vi dessutom kan referera till den faktiska källan av             

informationen, av influencer själva, från deras kanal, på deras social plattform. Att vi tar vara               

på E-WOM. 

 

Bild  

Vid produktionen av kompilationfilmen har vi använt oss av material från plattformarna            

Youtube, Instagram och Snapchat då dessa appar är mest aktuella inom marknadsföring.            

Därmed mest exponering för influencer marketing. De material vi väljer att använda är en              

blandning av stillbilder och videoklipp. Vi vill att dess innehåll ska ha tydliga spår av               

marknadsföring, exempelvis hur influencer pratar om produkter, gör samarbeten med företag,           

erbjuder rabattkoder o.s.v.. Vi har även använt oss av metoder som skärmdumpar och             

skärminspelningar från våra mobiler för att samla material till vår filmproduktion. 

  

Som vi tidigare nämnt i kapitlet “Bakgrund” så har vi även märkt att det finns en hel del unga                   

influencer som är aktiva på sociala medier, så unga som 3 år. Vi kommer eventuellt att                

använda oss av statistiken från Internetstiftelsen i Sverige (2018) då det kan lämna ett starkare               

intryck hos åskådare. Vi vill inte påstå oss själva veta tillräckligt inom influencer marketing              

hos unga influencer men vi har aningar om att sådana typ av samarbeten sker mellan               

vårdnadshavare och företag. Vi kan tänka oss att marknadsföring sker mer eller mindre på              
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samma sätt som de äldre influencer. Att statistiken visar barnens användning av sociala             

medier anser vi är en effekt av influencer marketing som är värt att upplysa. Därför har vi                 

använt oss av statistiken som en del av gestaltning. 

 

Ljud  

Samplingar 

Det vi har använt oss av till filmklippen och miljön i rummet är ett ljudlandskap som bestod                 

av samplingar. Samplingarna består utav ord från olika influencer, orden sätts ihop i sin tur               

som resulterat i ett längre klipp där ljudet upprepas vid uppspelningen på utställningen.             

Tanken här är att vi ska försöka illustrera hur det är att vara i ett barns huvud som har blivit                    

“matad” med influencer marketing. 

 

Dialog och fraser 

Samla in ljud för att skapa en ljudbank av influencers, dessa ljud kommer ifrån youtube var                4

första steget i denna processen. Efter en del sökning och forskning lyckades vi få ihop en hel                 

del olika klipp. Vi upptäckte tidigt att det finns en del meningar som förekommer upprepade               

gånger, speciellt hos samma influencer. Dessa influencer är även kända hos barnen som deltog              

i vårt frågeformulär. Några utav orden som används var i stil med “följ mig” “tryck på like                 

knappen”, “kommentera”, “använd denna rabattkod”. Dessa är några ord som vi använt oss             

utav.  

 

Ljudeffekter 

Till alla röster används även ljud i bakgrunden som ska vara associerade till youtubers ,              5

standardljud som influencer oftast använder i sina klipp. Det kan vara ljud som “smash”,              

“bom” och “wosh”. Dessa ljud använder influencer i syfte med att skapa en känsla och intryck                

hos besökarna. 

  

4 Youtube är en sociala medieplattform där användare delar med sig av sin videoproduktioner. (Youtube, 2019) 
5 Ett begrepp som beskriver en person som är etablerad på plattformen Youtube. (Youtuber, 2019) 
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4.3 Fas III - Produktion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera produktionsprocessen av ljud- och bildskapandet,            

Metoder som är viktiga för produktionen och hur designteoretiska metoder tar del av vår              

process. Vid skapandet av gestaltningen är inte verktygen särskilt viktigt att nämna då de inte               

påverkar resultat av vår gestaltning. Det är snarare tillvägagångssätten och de metoder som vi              

nämnde i tidigare kapitel - Kompilation och Viral som är relevanta. Det är nu dessa metoder                

appliceras till produktionen. Viktigt i en kompilation är ett genomgående tema. I vårt fall -               

effekten influencer marketing har på barn, från barnens perspektiv. 

  

Vi sammanställer kompilationer av ljud och filmklipp som tillsammans skapar en bild- samt             

ljudlandskap. Dessa enheter är helt självständiga produktioner som ska förmedla var sitt            

budskap, men att de tillsammans kommer förstärka varandra under utställningen. Både inom            

ljud- och bildproduktion har vi kompilation som genomgående metod. Denna idé har vi hållit              

kvar vid sedan koncept, material insamling och under hela produktionen.  

 

4.3.1 Produktionsmetoder 

Kortfilm 

Vid produktionen av filmen är inte vilken programvara vi använder det viktiga. Så länge              

programmet har en funktion för att redigera ihop bilder, skapa klipp och möjligheten till att               

kunna tillämpa effekter samt övergångar så anser vi det vara ett lämpligt verktyg för vår               

produktion. Vi har i första hand redigerat på en mobilapplikation. Denna metod är aktuell och               

modern för teman. Social interaktion idag sker ofta via mobiltelefoner och vi anser därför att               

utbudet av applikationer som erbjuder videoredigering som är tillräcklig för att kunna nå             

resultat. Vi kan även se till exempel att Tiktok, en världskänd social plattform för skapande av                

korta videoklipp har drygt 500 miljoner användare, som dessutom inriktar sig specifikt mot             

yngre. (Nilsson & Lundgren 2019) Vi kan observera från vår kvantitativa undersökning att             

Tiktok ligger på topp 4 i favoritlistan. Att flertal virala klipp kommer från Tiktok är även värt                 

att nämna.  

33 



 

Ljudproduktion 

Som en helhet kommer det vara olika lagringar av ljud som kommer att överlappa varandra, så                

kallat layering , detta för att kunna skapa en atmosfär av dialoger från influencer, för att på                6

något sätt bilda en helhetsbild av ljud. Det andra och tredje lagret av ljud har som funktion att                  

fylla ut de resterande frekvensspektrum , Tanken är att dessa ljud kommer att agera som              7

störande ljud i bakgrunden av dialogen, som skall  medföra en känsla av obehag.  

 

Dessa samlade samplingar av dialoger ska i sin tur bearbetas med en metod så kallade delay .                8

Denna metod påverkar ljudklippen och tillför en repeterande effekt på rösterna, d.v.s            

dialogerna. Vi kommer även att använda oss utav panorering som ger effekten av att rösterna               9

rör sig runt om rummet. Samtidigt som detta sker kommer sedan de andra effekterna att höras                

runt om. Konceptet är att skapa en känsla av “hjärnspöken”, att rösterna liksom kommer från               

barnens inre hjärna. Att betraktaren får tar del av barnens inre uppfattning och påfrestning av               

att konstant bli matad vid exponering av influencer marketing. 

 

4.3.2 Presentationsmetoder 

Vi har både fysiska och digitala produktioner som delar av vår undersökning. Till             

utställningen EXIT kommer rekvisita och illustrationer att ställas ut i rummet där            

presentationen äger rum. Vi kommer även att ställa fram de fysiska enkäten som barnen har               

svarat. 

 

Illustrationer  

Vi har skapat fram en sammanställning av statistiken som vi har fått ut av vår undersökning                

med barnen. Därför har vi valt att göra detta analogt, i form av teckningar, som ska föreställa                 

att barnet själv har ritat, från “jag” perspektivet, t. ex. “så mycket använder jag sociala medier                

.” Detta är för att stärka upplevelsen av att betraktaren är i barnets rum och tar del av barnens                   

värld. Se Fig 9 och Fig 10. 

6 Layering  används i ljuddesign när två eller fler ljud används. (Audio Production Academy, uå) 
7 Frekvensspektrum i ljud sammanhanget visar ljud i bild som består av frekvenser. (Frekvensspektrum, 2018) 
8 Delay verkar efter en bestämd tid och man kan styra hur snabbt eller långsamt en fördröjning ska vara. (Delay, 
2018)  
9 Panorering, eller PAN, är en balans inställning och innebär att man lägger ljudsignalen antingen i mitten eller 
åt kanterna i ljudbilden (mot vänster eller höger kanal). (Panorering, 2015) 
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Fig 9 -  Egen illustrerad diagram baserad på resultat av frågeformulär (En del av vår 

gestaltning) 

 

Fig 10 - Några av vår illustrationer baserat på resultat av frågeformulär (En del av vår 

analoga gestaltning) 
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Medieteknisk produktion 

Som tidigare nämnt är viral ett koncept där ett videoklipp, med hjälp av interaktion mellan               

användaren såsom like och delningar “sprider sig själv” på internet. Vid observation har vi              

förstått att om någonting ska bli ”viral”, måste innehållet oftast vara vältalig hos användaren.              

Inte för att vi tror att vår produktionen kommer på något sätt bli viralt, men de vi kan göra är                    

att applicera tvåstegshypotesen (Lazarsfeld, et al., 1944) och E-WOM (Minazzi, 2015) som            

en del av fenomenet, därför vill vi tillämpa metoden som del av vår gestalning. 

 

Lazarsfeld et al. (1944) menade på att det krävs tre faktorer för att spridningen ska fungera. En                 

kanal, en personlighet och en publik. I vårt fall är vi två personlighet som skapar en kanal på                  

sociala medier  där vi har betraktaren som publik.  

 

Den färdigställda digital produktion kommer att presenteras på examinationen och          

utställningen EXIT. Eftersom att detta är en produktion om sociala medier så är det inte mer                

än naturligt för oss att lägga upp vår slutresultat på just sociala medier och faktumet att                

E-WOM finns permanent online (Minazzi, 2015) vill vi till vår fördel dra nytta av. Tekniken               

tillåter oss att kunna hålla dialog med tittarna kring vår produktion på de digitala              

plattformarna på obegränsad tid. Produktionen kommer även att ha tillhörande QR-kod (se            

Fig 11) som är direkt länkad till den sammansatta versionen av produktionen som finns              

uppladdade på plattformen Youtube. Tillsammans med resterande delar av vår data och            

materialinsamling hoppas vi kunna skapa en helhetsmiljö som både är kreativt och            

informativt, samt  lämna ett minnesvärt  avtryck och väcka diskussion. 
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SCANNA MIG! 

 

Fig 11 - QR-kod som är sammankopplad till vår klipp som är en del av gestaltningen. 

 

4.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat vår process från idé och konceptutveckling till den slutgiltiga               

produktion. Vi har applicerat design teoretiska metoder efter vår kunskap inom medieteknik            

och tillämpat tidigare och aktuella forskning som en del av vår designprocess.  
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5. Resultat av undersökningen  

I detta kapitel presenterar vi resultat av den kvantitativa frågeformuläret och omvärldsanalys.            

Vi diskuterar även kring hur undersökningen förhåller sig till frågeställningen.  

 

Om man jämför vårt resultat av enkäten med statistiken från Internetstiftelsen i Sverige (2018)              

så kan vi se att antal procent skiljer i användning men valet av apparna förblir densamma,                

d.v.s top 3 favorit apparna är Youtube, Snapchat och Instagram, enligt vår undersökning är det               

Instagram, Snapchat och sist Youtube. Det vi kan konstatera är att ordningen skiljer från dessa               

3 källor, ju äldre barnen är Youtube ett mer attraktivt plattform, då vår undersökning bara               

sträcker sig till barn under 12 år ligger Youtube sist i topplistan.  

 

Vi vill även tillägga att statistiken som är framtagen från 2018 stämmer bra med vår               

undersökning kring användning av sociala medier. Oavsett de resterande resultat som skiljer,            

tar vi med oss att dessa apparna är de topp 3 apparna där influencer marketing är som mest                  

aktivt, oavsett rangordningen.  

Vi har dessutom konstaterat att 44 % av barnen svarade att de inte vet hur länge de spenderar                  

sin tid på sociala medier men varje dag varav resterande 53 % spenderar mellan 1 - 5 timmar,                  

att 100 % av barnen använder sociala medier varje dag, inklusive de 3 % som svarade aldrig,                 

då dessa barnen ändå svarat på andra frågor som tyder på att svaret “aldrig” inte är en                 

möjlighet. 

 

“82 % av alla barnen vet vad influencer är, men inte vet vad influencer marketing är” 

 

Vi baserade resultat på att 82 % av barnen svarade att de vet vad influencer är men till vår                   

förvåning är det exakt lika många som svarade att de inte visste vad influencer marketing är,                

Sammanträffande? Kanske, kanske inte. Det kan vi inte svara på. Dock kan vi med andra               

slutsatser luta oss åt att det inte är så sammanträffande då 79 % av barnen vet att influencer är                   

ett jobb men endast 15 % vet att en influencer får ekonomisk andel vid köp, d.v.s. hela 85 %                   
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som svarade att de inte visste. 

 

Med dessa svaren kan vi konstatera att det är mer antal barn (85 %) som inte vet att en                   

influencer tjänar pengar, är större än antal barn (79 %) som påstod sig veta att en influencer är                  

ett jobb och antal barn (82 %) som påstod sig veta vad en influencer är.  

 

Detta får oss att fundera på om dom 82 % som trodde sig har en aning, faktiskt inte alls vet                    

vad en influencer är och vad det innebär att vara en influencer. Vi uppfattar på att barnen ser                  

en influencer mer som en person, en förebild att se upp till, en gestalt på sociala medier som                  

en kan relatera till - En vad vi tror är ett resultat på intrycksmanipulation som Goffman (1990)                 

förklarade i sin teori. 

“We are all just actors trying to control and manage our public image, we act based on how 

others might see us.”   (Goffman 1990, s.22 )  

 

 

Hur kan vi som medieproducenter med ett medietekniskt förhållningssätt belysa hur Z            

generationen uppfattar och påverkas av influencer marketing? 

Från att göra en omvärldsanalys om barnens användning av sociala medier till att vi hittat               

hjälp av tidigare och aktuella forskningar som kan tänkas vara relevanta till ämnet med viljan               

att förstå barnen och andras perspektiv såsom influencer och företag som spelar en stor roll i                

ämnet, blev detta senare till ett försök att nå ut till de rollerna för att skapa en bättre förståelse                   

i form av kvantitativ undersökning och slutligen en gemensam medieteknisk produktion med            

en helhetsupplevelse som koncept. Vi kommer att ladda upp våra produktioner på Youtube             

och vi har stora förhoppningar på att vår utställning kommer bli ihågkommen och väcka              

många diskussioner via vår installation och att vi med ett medieteknisk förhållningssätt            

slutligen har lyckats belysa hur generation Z faktisk kan uppfatta sociala medier och             

influencer marketing. 

Vad tar betraktaren med sig av vår utställning.  Har vi lyckats förmedla vår budskap? 

Genom att göra en produktion för att belysa eventuella problematik som finns, trots att det               

finns flera sätt att belysa problemet på, anser vi att vi tagit ett ansvar som medieproducenter,                
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ett steg åt rätt riktning. Vår undersökning kan aldrig bli fullständigt färdig men produktionen              

kommer att delas på sociala plattform. Då E-WOM är en informationskälla som alltid kommer              

finnas kvar tillgängligt för offentlighet (Minazzi, 2015) kommer det att resultera i att vår              

produktion för alltid kommer att leva vidare och väcka diskussion även efter utställningen.             

Genom att undersöka om sociala medier och i sin tur publicera vår produktion på just sociala                

medier belyser vi även hur aktuellt tillämpning av medieteknik är, inte bara inom             

marknadsföring men även i varje individs vardag.  

5.1 Sammanfattning 

Med resultatet vi har fått fram i förhållande till frågeställningen finns det fortfarande undran              

över om vi har tagit vårt ansvar som medieproducenter och utnyttjat vår position till det               

fullaste potential? Har vi som medieproducenter lyckats belysa hur barn upplever influencer            

marketing? Om så inte är fallet, vilka mer sätt hade vi kunnat utfört undersökningen? 

 

Vi vet med oss att vi inte ha utnyttjat vår fulla potential som medieproducenter till att samla                 

data eller medietekniskt material för att belysa om problemet som finns. Det är frågan om tid,                

planering, resurser, kunskap, erfarenhet och ett antal andra faktorer som spelar en roll i              

resultat av vårt arbete. Utifrån våra förutsättningar anser vi dock att resultatet på undersökning              

som vi har är tillräcklig för att kunna belysa problemet med vår produktion. 

 

Om vi hade haft mer tid, mer kunskap, hade vi kunnat haft bättre planering, annat val av                 

resurser och undersökning med mer innehåll, mer information, och mer människor           

involverade hade resultatet blivit en mer storslagen produktion. 

 

Ett passande förslag som medieteknisk produktion hade varit t.ex. en dokumentär, inte bara en              

dokumentär om hur sociala medier påverkar barn, utan hur just influencer marketing påverkar             

barn. En dokumentär som speglar just barn o deras upplevelse, skolans och föräldrarnas             

ställning inom sociala medier, främst influencer och företagens synpunkter, möjligen ett           

samarbete med influencers i en kortfilm där ansvarstagande kring influencing marketing           

diskuteras. Eventuellt bildar en kampanj som tillsammans med tv bolagen belyser problemet            

och erbjuder kunskap för både unga och allmänheten. Vi menar på att ansvaret ligget inte               
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endast på oss. Mer etablerade medieproducenter och bolag har tillgång till resurser. Det är en               

önskvärd efterfrågan att stora bolag och produktioner tar sitt ansvarstagande inom           

mediateknik.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring temat och granskning av vår metod. Vi refererar                

även till tidigare och aktuella forskning och hur de förhåller sig till syftet av undersökningen               

samt med hjälp av våra egna tankar reflekterar kring perspektiv och upplevelser med             

ansvarstagande i fokus. 

 

Varför vi valde att fokusera på just barn och hur de påverkas av sociala medier var inte en                  

självklarhet från början av arbetet, detta blev klarare senare in i forskningen. I vårt första               

utkast visste vi endast om att sociala medier var något vi verkligen ville undersöka djupare på.                

Det som ledde oss in på just barn som målgrupp var faktumet att vi själva har varit barn en                   

gång i tiden, det tänkte vi att de flesta skulle på något sätt kunna relatera. Vi menar nämligen                  

på att det har funnits liknande problem när vi var barn, bara i en annan kontext.  

 

Reklam, barnleksaker och dylik var från vår barndom de stora exempel. Vi hade inte              

influencer från Instagram som gjorde samarbeten med olika klädmärken, det vi hade var             

kändisar, de var våra influencer. De kunde göra reklam för bolag som tillverkade olika              

produkter som lockade oss till köp. En känsla vi alla kan känna igen som liten - att t. ex.                   

dricka samma dryck eller bära likadana plagg som en känd profil, detta i sin tur kan ge en                  

känsla av tillhörighet som resulterar i effekten av tvåstegshypotesen ( Katz, et al., 1955) där               

filosoferna menade på att allt som behövs är en personlighet, en publik och en kanal för att nå                  

ut till folket. 

 

En 60 års gammal hypotes som fortfarande kan appliceras i modern tid. Det är makten av                

media i kombination med pålitliga representanter. En oslagbar strategisk kombination som           

används vid marknadsföring sen långt tillbaka, inom massmedia och nu på sociala medier. En              

form av media vi själva inte hade erfarenhet av som barn. Vi kan bara föreställa oss                

problematiken för dagens barn och hur det kan forma vår framtida, potentiella            

medieproducenter. Det är precis därför vi vill ha ett medieteknisk förhållningssätt till            

undersökning då alla former av medieproducenter bär ett ansvar att reflektera i hur vi påverkar               

den kommande generation i samband med sina produktioner. 
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6.1 Perspektiv och upplevelse 

Har vi fått med tillräckligt mycket information för att belysa problemet?  

 

Den frågan är något som vi alltid har haft med oss genom hela processen för undersökningen.                

Vi vet med oss att ämnet är stort och att det finns så många mer aspekter som spelar roll för en                     

sådan undersökning. Exempelvis skulle vi kunna ta del av forskning kring barnens mentala             

hälsa vid användning sociala medier. Vi valde dock inte ta med det trots att vi vet med oss att                   

det kan vara nyttigt för undersökningen. Eftersom att vi då har en kvantitativ undersökning              

med barnen i fokus har vi fått en inblick av barns upplevelse av sociala medier och influencer                 

marketing som är tillräckligt för att kunna ur ett medieteknik perspektiv diskutera och             

producera kring undersökningen. Tillräckligt för att kunna belysa problem, för att förmedla ett             

budskap om att ta ett ansvar och främja kritisk tänkande hos barn att ta ansvar vid användning                 

av sociala medier. 

 

“Google vet allt” är även en tanke som har dykt upp under processen av undersökningen. Hur                

ironiskt är det att sociala medier är en plattform på internet, vad som liknar ett virtuellt                

bibliotek fylld med kunskap. Trots att vi varje dag spenderar tid på internet verkar vi inte veta                 

tillräcklig, fortfarande kvarstår det oskapskaper kring ämnet. Det får oss att fundera på om              

internet faktisk vet allt eller om det är vi som vet för lite om informationssökning, eller är det                  

nog så att vissa frågor inte är möjliga att finna svar på annanstans än hos oss själva?  

 

Det är detta Haraway (1988) menar med situerade kunskap. Den typen av kunskap som bara               

en själv kan erhålla genom ens egna upplevelser av situationer du bli beprövad i. Att en måste                 

vara i en situation för att skapa en förståelse. Inte ens då kan vi ha en full förståelse för                   

helhetsbilden då upplevelsen alltid kommer att urskilja sig från någon annans.  
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Detta är ett tankesätt som vi kom på under arbetet och har försökt ha med oss under stora delar                   

av kandidatarbetet. Vi menar på att vårt arbete är skrivet av oss, trots datainsamling och               

relevanta källor kommer det alltid att finnas spår av vår upplevelse under processen - hur vi                

vinklar problem, hur vi väljer information, hur vi ställer oss till inför datainsamling och hur vi                

väljer att diskutera kring ämnet. Vi menar även på att läsarens syn på ämnet vi diskuterar                

kring är en annan avgörande faktor på hur den förhåller sig till vår undersökning, vare sig det                 

är positivt eller negativt. Vårt mål är att vara så neutral som möjligt och endast presenterar                

problematiken som kan uppstå genom forskning. 

 

6.2 Kritisk tänkande i praktiken 

Som en del av undersökningen valde vi, förutom den kvantitativ undersökning med barnen att              

förstå båda influencers och företagens perspektiv. Gällande influencers uttalande om ämnet           

har det varit en utmaning att få direkt respons, dock finns skrivna artiklar, intervjuer och               

offentliga uttalande från influencer kring deras ställning till just sociala medier och influencer             

marketing.  

I en intervju berättar infleuncern Karina Irby om hur livet bakom vad som syns utåt inte alltid                 

är hela sanningen bakom “det vackra yttre”. Irby lider av en svårare handeksem och har oftast                

bandage på den drabbade kroppsdel den mesta tiden av sin vardag. (Uppskattat, 2018) 

 

”Jag kommer till insikt om att det inte är något att skämmas över utan snarare vara stolt över. 

Jag är stolt för att jag skapar medvetenhet genom att prata om det på sociala medier.” 

(Uppskattat, 2018) 

 

En av kommentarerna som Irby hade som kontext i samband med ett Instagram inlägg där hon                

valde att dela med sig en bild på sin eksem. Även om detta exempel inte på något sätt har                   

någon direkt koppling till marknadsföring så är det precis denna typ av influering vi menar               

behövs i sociala medier. Det är för oss det som utgör den största skillnaden hos barn och visar                  

på hur man på ett positivt  sätt tillämpar medieteknik i sin och andras vardag. 
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”Det är inte förrän nu som jag accepterar mig för den jag är. Nu ser jag det som mitt uppdrag                    

att hjälpa andra drabbade. Tillsammans kan vi normalisera eksem och få andra att känna sig               

trygga i sin egen hud.” (Uppskattat, 2018) 

Denna typen av informationskällor är extremt viktiga anser vi då de har potential att kunna nå                

ut till en stor publik, på grund av dess varaktighet i sociala medier (Minazzi, 2015) bidrar det                 

till en oändlig tillgång och möjlighet till diskussion kring ämnet. Även om vi inte lyckades ta                 

del av något uttalande från influencer har vi på andra sätt försökt skapa en förståelse om hur                 

influencer marketing fungerar mer i praktiken.  

 

Något vi gjorde var att kontakta olika modeföretag för att marknadsföra deras produkter - vi               

ville se hur processen skulle gå tillväga och få en inblick av att vara influencer, trots att vi                  

hade lågt antal följare på vår personliga kanal ville vi ändå ge experimentet ett försök. Vi blev                 

till vår förvåning kort därefter kontaktade av ett företag som främst sökte ambassadör till sin               

nystartade bohemiska klädkedja. Då vi fick svar från detta företag vill vi presentera och              

diskutera kring denna upplevelsen. Av respekten väljer vi att inte utelämna ut något namn. 
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Efter visade intresse bad företaget oss om att svara på ett antal frågor som motiverade varför                

vi skulle vara en passande ambassadör för varumärket, se Fig 12. Efter lite research valde vi                

att svara tillbaka och blev sedan vald som ambassadör. Med lite vetskap om vad rollen faktiskt                

innebar fick vi förklarad för oss i form av ett erbjudande, något i stil med att vi skulle få ta del                     

av ett super erbjudande med hela 7 0% rabatt på hela sortiment, med ett krav att vi bär                  

plagget och visar upp de på vår instastory , inlägg och taggar företaget, se Fig 13. Efter att vi                   10

har förstått konceptet valde vi att avsluta konversation utan ett avtal.  

 

          

   Fig 12 Fig 13 

- En konversation mellan oss och modeföretaget som demonstrerar på hur ett samarbete 

mellan företag och en influencer kan påbörjas 

 

 

10  Instastory är en avsnitt som gör det möjligt att lägga upp videodagbok på Instagram. En story ligger uppe i 
24 timmar.
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Ett sådant erbjudande lär låta lockande för många. Speciellt med en sådan rabatt som 70 %                

och att man får behålla plaggen efteråt. Det enda man behöver göra är att dela med sig av en                   

bild. Det låter ju väldigt simpelt och med lite okunskap kan erbjudandet vara oemotståndligt.              

Vi har lagt märke till att företaget har använt sig av vad vi anser är en väldigt typisk                  

marknadsföringsmetod - Stort rabatt och så lite jobb som möjligt för influencers. Kostnaden             

på plaggen är överpris därmed skulle det på något sätt styrka dess exklusivitet, därav blir               

slutsumman efter rabatten ändå vad egentligen från början skulle kunnat vara det ordinarie             

priset - väldigt dyrt med andra ord. Vi kunde konstatera detta eftersom att vi hittat identiska                

plagg på en annan återförsäljare som är känd för sina made in China produkter. Vi               

konstaterade att det kunde har varit en anledning till varför vi kunde få så stor rabatt då                 

produkten faktiska värde var under 100 kronor, vilket var mer än 100 % billigare än vad                

företaget vi kom i kontakt med erbjöd oss. Dessa är de knepet som oftast fungerar hos de                 

“mindre” influencers som är mer “desperat” till att hitta samarbete för att klättra sig upp på                

karriärstegen, oftast inom den yngre generationen.  

 

Föregående fall är endast ett exempel som vi har fått uppleva influencer marketing igenom              

undersökningen. Det är tack vare kunskapen vi redan hade med oss sen början om influencer               

marketing som gjorde att vi var extra vaksamma och kritiska under processen och hindrat oss               

från att acceptera avtalet. Vi vill med detta exemplet belysa återigen på det vi tidigare               

nämnde, om hur viktigt det är med rätt typ av kunskap när det kommer till användning av                 

sociala medier i allmänhet. Att med rätt typ av kunskap och erfarenhet kan vi forma en                

förståelse över situationer, som i vårt fall kom lämpligt till. Om vi från de äldre               

generationerna kan med kunskap främja kritisk tänkande hos barn, kan vi på samma sätt              

förebygga risken att liknande problem kan uppstå som resulterar i att vi får en tryggare               

användning av sociala medier. 
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Avslutningsvis 

Vi vet med oss att en undersökning inte är brett nog för att kunna utföra en full analys på hur                    

influencer marketing fungerar i helhet men vi anser att exemplet ät tillräckligt för att belysa ett                

problem som kan uppstå och möjligheten till att åtgärda problemen som finns, och att det               

krävs en viss typ av kunskap. Även om man inte kan ha en full förståelse för hur influencer                  

marketing fungerar kan man i alla fall med hjälp av en upplevelse få en inblick av hur det                  

möjligtvis kan fungera. Detta är de närmaste situerade kunskapen man kan komma i detta              

sammanhang.  

 

Fastän resultatet av vårt forskning är något åt det negativa aspekter av marknadsföring vill vi               

ändå förtydliga att vårt syfte inte på något sätt att framhäva det negativa, utan belysa att det                 

kan uppstå. Trots att vi har viljan att belysa problem vill vi inte att influencer eller företag ska                  

upplevas som något negativt.å. Vi menar på att det ändå har resulterat i en positiv påföljd. Det                 

är trots allt ett jobb för många och som på ett eller annat sätt främjar entreprenörskap, även                 

hos de yngre så gammal som  en 3- åring  (Upfluence, 2018). 

 

Ordet influencer har ett ursprung från det engelska ordet influence som betyder inflytande. Vi              

menar på att inflytande är problemet och inte konceptet av influencer marketing. Med             

Goffmans (1990) teori om intrycksmanipulation i åtanke kan vi applicera Suchmans (2003)            

begrepp accountability i hans teori. 

 

Vi kan konstatera att influencer bär med sig ett ansvar i all sorts produktion. Även om det                 

finns krav från varumärken i marknadsföringssyfte menar vi på att det måste finnas en sorts               

balans mellan jobb och verklighet som visas utåt. Att man inte kan lägga ett inlägg utan en                 

eftertanke, då det finns flera faktorer som spelar roll. En influencer måste ha ett medvetet tänk                

i varje inlägg den publicerar, även om den inte alltid kan veta konsekvensen i förväg, negativt                

som positivt, bär man ett ansvar. Suchmans (2003) begrepp lär oss hur viktigt det är med                

ansvarstagande för producenter, med producenter menar vi alla sorters producenter, inklusivt           

oss själva som författare till denna undersökning. Att även vi i skrivande stund har ett ansvar. 

48 



 

 

Vi vill även framhäva att konsumenter har ett ansvar. Att göra research för att kunna skapa ett                 

hälsosamt förhållningssätt till information som förekommer i sociala medier. Att det är en             

nödvändighet för de äldre generationer att följa med utveckling av medietekniken för att             

kunna främja ett kritisk tänkande hos barnen. På så sätt tillför vi en hälsosammare framtid för                

inte bara sociala medier,  utan även för den moderna teknologin. 

 

“In some real sense, no one of us is responsible for the outcomes 

of our collective labor. The possibility of invoking this reality as a rationale for abdicating  

responsibility for the products of technological labor are well known. But the question 

concerns our responsibilities toward the process of technology production as well.” 

(Suchman, 2003) 
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Ordlista 

Följare - Ett samlingsnamn för anhängare en profil har på sociala plattform som kan öka eller                

minska i antal. (Follower, u.å) 

Generation Z - Personer födda från början till mitten av 1990-talet som sträcker sig till slutet                

av 2010-talet. (Generation Z, 2019) 

Influencer Marketing - En marknadsföringsmetod inom sociala medier. (Influencer-Schools,         

2012) 

Instastory - Ett avsnitt som gör det möjligt att lägga upp videodagbok på Instagram. En story                

ligger uppe i 24 timmar. 

Layering - Ett begrepp som används i ljuddesign när 2 eller flera ljud används. (Audio               

Production Academy, u.å) 

Millenniegeneration eller generation Y - En term som betecknar folk födda mellan år 1982               

- 1995. En generation som kan beskrivas som internetgenerationen i samband med att internet              

eran satt fart. (Generation Y, 2019) 

Panorering eller PAN - En inställning och innebär att man lägger ljudsignalen antingen i              

mitten eller åt kanterna i ljudbilden (mot vänster eller höger kanal). (Panorering, 2015) 

QR Kod - En tvådimensionell kod som innehåller länk. Koden har som funktion att dirigeras               

till informationskälla i form av exempelvis en webbsida vid optiskt avläsning. Koden är även              

känd som rutkod, en avancerad form av streckkod. (QR-kod, 2019) 

Sociala medier - En interaktiv plattform för virtuell spridning av olika typer av information              

på internet. Konceptet grundar sig på att innehållet produceras av användaren för andra             

användare, till skillnad från massmedia. Ett exempel på en sådan kommunikationskanal är            

bl.a. Youtube, Instagram.  

Youtube - En social plattform där användare delar med sig av sina videoproduktioner.              

(Youtube, 2019) 

Youtuber - Ett begrepp som beskriver en person som är etablerade på plattformen Youtube.              

(Youtuber, 2019) 
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Fullständig statistik av den kvantitativa undersökningen  

Sociala medier 

1.Hur ofta använder du sociala medier? 

Vet ej men varje dag : 44,12 % 

Mellan 1 - 5 : 17,65 % 

Ganska ofta : 14,71 % 

Mer än 4 :  11,76 % 

 

2.vilken är din favoritapp ( sociala medier)? 

Instagram : 28,89 % 

Snapchat - 24,44 % 

Youtube : 15,56 % 

Tiktok - 11,11 % 

3. Din favoritapp, vad använder du den till och varför är den så bra ? 

Instagram : lägga ut selfies / kolla på kändisar / följa vänners liv            26,32 % 

Snapchat :                                                                                                                  26,42 % 

       Nya vänner / chatt 15,79 % 

       Skriva med vänner/läsa stories - 10,53 % 

Youtube :   Underhållning  15,79 % 

Tiktok : 13,16 % 

4. Känner du att mobil/sociala medier är ett behov i din vardag? 

Ja: 50 % 

Nej: 50 % 

 

Influencer/influencer marketing 

5. Vet du vad influencer är? 

Ja 82,35 % 

Nej 11,76 % 

Ja men missförstå 5,88 % 

6. Vilka är dina topp 3 favorit influencers? ( en influencer är exempelvis jockiboi,  
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Therese Lindgren, pewdiepie eller såna ni följer på youtube och instagram) 

Therese Lindgren 4,29 % 

Antonia mandir 4,29 % 

Blank  5,71 % 

Vladd resiser  5,71 % 

Pewdiepie 8,57 % 

Jocke & Jonna 8,57 % 

7. Influencer marketing, vet du vad det är? förklara gärna det du vet/tror att det är. 

Ja  5,88 % 

Nej 82,35 % 

Kanske, gissa rätt 5,88 % 

8. Visste du att vara en influencer är ett jobb? (Att de får betalt för varje blogginlägg, youtube 

video bland annat) 

Ja 79,41 % 

Nej 20,59 % 

9. Köper du /har köpt något som en favorit influenser har visat på sociala medier och varför  

Ja 14,71 % 

Nej 85,29 % 

10 Visste du då om att en influencer ibland tjänar pengar på det ni köper ? 

Ja 14,71 % 

Nej 85,29 % 

11. Sista frågan : Beskriv gärna vad du tycker är en bra influencer (förebild på sociala 

medier) är för er? 

Inte bra förebilder 17,65 % 

Bra förebilder med anledning 58,82 % 
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