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I dagens värld spenderar unga vuxna utan barn en stor del av sin tid på sociala medier där de 
blir exponerade till många olika typer av innehåll, utan att direkt själv ha valt vad de vill se. 
Ifall du följer en influenser på Instagram som har barn, kan du till exempel bli exponerad till 
inlägg där barnet är med och är i fokus, utan att du direkt är intresserad av att se barn på ditt 
flöde. Detta innebär attt unga vuxna utan barn också kan bli exponerade till ett relativt nytt 
beteende som har uppmärksammans på Instagram bland influensers, nämligen sharenting.  

Sharenting innebär beteendet som föräldrar gör när dom delar information som tex. Bilder, 
videon eller statusuppdateringar om sina barn på sociala medier. Order kommer från 
kombinationen ’’parenting’’ och ’’sharing’’ och fick sin definition år 2016.  I dagens samhälle 
kan man se barn som får en digital identitet före de kan tala eller före de ens har fötts. Detta 
beror på att föräldrar väljer att dela med sig av utmaningar och upplevelser av föräldraskap på 
sociala online plattformar så som tex. Facebook, Instagram eller bloggar  

Studiens syfte är att studiera hur unga vuxna utan barn förhåller sig till sharenting inom 
influenser marknadsföring och användning av barn inom marknadsföring generellt. Detta är ett 
ämne som är viktigt för både företag och influencers, eftersom beteendet sharenting i värsta fall 
kan skapa en negativ spillover effekt på både företag och influensers varumärken. 
 
Resultaten visar att unga vuxna förhåller sig negativt och kritiskt till influensers som använder 
sig av sharenting inom kommersiella sammanhang på plattformen Instagram. 
Respondenternas skapade sociala normer och subjektiva förhållningssätt tog upp barnens 
rättigheter, privatliv och integritet som de mest vägande orsakerna för det negativa 
förhållningssättet. Resultaten visade också att unga vuxna utan barn förhåller sig rätt positivt 
eller neutralt till användning av barn inom marknadsföring, men endast då det handlar om 
företags egen reklam. Här visade också de sociala normerna och subjektiva förhållningssätten 
att respondenterna ändå krävde att barnet ska presenteras i rätt miljö och av rätt företag för rätt 
ändamål.  

Nyckelord: Sharenting, Influenser marknadsföring, Barn inom marknadsföring, sociala 
normer, förhållningssätt, kommersiella samarbeten 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Introduktion .............................................................................................................. 1 

1.1 Problemområde ................................................................................................. 2 

1.2 Syftet med studien ............................................................................................ 4 

1.3 Avgränsning och gap ........................................................................................ 5 

1.4 Definition av nyckelbegrepp ............................................................................ 6 

1.5 Arbetets struktur ............................................................................................... 7 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................................................... 8 

2.1 Användning av barn inom marknadsföring ...................................................... 8 

2.2 Sharenting ....................................................................................................... 10 

2.2.1 Sharenting inom influenser marknadsföring .......................................... 11 

2.3 Etik och moral inom marknadsföring ............................................................. 14 

2.3.1 Unga vuxnas förhållningssätt till sharenting inom influenser 

marknadsföring ....................................................................................................... 15 

2.4 Sammanfattning .............................................................................................. 17 

3 Empiri ..................................................................................................................... 18 

3.1 Forskningsdesign ............................................................................................ 18 

3.1.1 Urval ....................................................................................................... 19 

3.1.2 Data ......................................................................................................... 20 

3.1.3 Intervjuguiden ......................................................................................... 20 

3.1.4 Insamling av empiri ................................................................................ 22 

3.1.5 Semistrukturerade intervjuer .................................................................. 22 

3.1.6 Respondenterna till de enskilda intervjuerna.......................................... 23 

3.1.7 Pilotintervju ............................................................................................ 24 

3.1.8 Mängd intervjuer: saturation uppnådd .................................................... 24 

3.2 Genomförandet av data analysering ............................................................... 25 

3.3 Etiska problem och förhållningssätt ............................................................... 29 

3.4 Forskningskvalité............................................................................................ 29 

4 Resultat ................................................................................................................... 32 

4.1 Unga vuxnas åsikt gällande användning av barn inom marknadsföring ........ 32 

4.1.1 Subjektiva förhållningssätt till användning av barn inom marknadsföring

 33 

4.1.2 Deskriptiva normer skapade av respondenterna gällande användning av 

barn inom marknadsföring...................................................................................... 33 

4.1.3 Föreskrivna normer skapade gällande användning av barn inom 

marknadsföring ....................................................................................................... 35 



 

 

4.2 Unga vuxnas förhållningssätt till sharenting inom influenser marknadsföring

 36 

4.2.1 Subjektiva förhållningsätt kring sharenting inom influenser 

marknadsföring ....................................................................................................... 37 

4.2.2 Deskriptiva normer skapade gällande sharenting inom influenser 

marknadsföring ....................................................................................................... 38 

4.2.3 Föreskrivna normer skapade gällande sharenting inom influenser 

marknadsföring ....................................................................................................... 40 

4.3 Etik och moral gällande sharenting inom influenser marknadsföring ............ 41 

4.4 Unga vuxnas förhållningsätt till olika typer av sharenting innehåll inom 

influenser marknadsföring på Instagram .................................................................... 43 

4.5 Sammanfattning av ämnesområdena .............................................................. 45 

5 Diskussion och teoretisk implikation ..................................................................... 47 

5.1.1 Användning av barn inom marknadsföring ............................................ 47 

5.1.2 Sharenting inom influenser marknadsföring .......................................... 48 

5.1.3 Etik och moral inom marknadsföring ..................................................... 50 

5.2 Teoretisk kontribution .................................................................................... 51 

5.3 Praktiska implikationer ................................................................................... 52 

5.4 Studiens begränsningar ................................................................................... 53 

5.5 Förslag på fortsatt forskning ........................................................................... 54 

5.6 Slutsats ............................................................................................................ 54 

6 KÄLLFÖRTECKNING ......................................................................................... 56 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide till pilotintervjun .................................................................. 64 
Bilaga 2 Intervjuguide till de enskilda  intervjuerna ................................................. 66 
Bilaga 3 Skärmdump av kodning från excel dokumentet ......................................... 68 
 

 

TABELLER 

Tabell 1 Sociala normernas definition kopplat till sharenting .................................. 16 
Tabell 2 Sammanfattning av teoretiska ramverket ................................................... 17 
Tabell 3 Information om respondeter och intervjuer ................................................ 23 
Tabell 4 Intervjuguidens sektioner ........................................................................... 22 
Tabell 5 Kodning av data: Teman och kategorier..................................................... 27 
Tabell 6 Exempel på kodning av data ....................................................................... 28 
Tabell 7 Sammanfattning av åtgärder för studiens kvalité ....................................... 31 
 



 

 

 

FIGURER 

Figur 1 Dimensionalisering av sharenting innehåll..................................................... 43 
 

  



 

 

Förord 
 

Denna avhandling speglar mitt intresse att forska vidare inom det ständigt ökande 

fenomenet att presentera sina barn online i samband med den ständigt växande 

branschen för influenser marknadsföring.  

Intresset för vidare forskning inom ämnet väcktes på en tidigare arbetsplats där jag 

jobbade med influenser marknadsföring för ett företag som verkar inom barnkläder. 

Inom arbetet blev det tydligt att sharenting väcker många olika tankar och åsikter, 

eftersom influenserna som jag jobbade med kunde ställa hårda krav på företagen de 

jobbade med angående deras barns medverkan i samarbetet. Vissa var väldigt noggranna 

med att barnens ansikten inte fick synas i samarbeten, andra var väldigt öppna med att 

barnen fick användas fritt i innehållet. Detta ledde till många tankar och åsikter hos mig 

själv och jag började ifrågasätta ifall det är etiskt korrekt att inkludera barn inom 

influenser marknadsföring överhuvudtaget.   

Ämnet har också varit på tapeten det senaste på grund av större ’’skandaler’’ inom 

Sveriges influenser industri. Till exempel influensern Margaux Dietz 5-årige son Arnold 

blev ett välkänt barn på sociala medier tack vare hans medverkan i influnserns sociala 

medier. På grund av detta mötte influensern en väldigt hård kritik som härstammade 

från barnets far som var orolig för Arnolds integritet. (Aftonbladet, 2021)
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1 INTRODUKTION  

En person spenderar i genomsnitt 145 minuter på sociala medier varje dag (Statista 

Research department, 2022). Detta innebär att en person under dessa 145 minuter 

exponeras till oändliga varianter av innehåll i form av bild och video på olika plattformar. 

På sociala medier plattformen Instagram kan man hitta en bred variation av innehåll så som 

bilder/videon på vänner, mat, elektronik, djur, familj, aktiviteter och mode (Hu, Manikoda 

& Kambhampati, 2014). Man väljer vem man följer på Instagram, och därmed också vems 

innehåll man får upp i ditt flöde. I och med att man följer en variation av olika människor 

på Instagram, kommer man också att exponeras till väldigt olika typs innehåll, allt beroende 

på vem det är som publicerar innehållet och vem man har valt att följa. 

Det är nästan omöjligt för en genomsnittlig användare av social media plattformen 

Instagram att scrolla igenom sitt flöde utan att stöta på innehåll av en influenser. Detta 

beror på att industrin influenser marknadsföring har vuxit något enormt under det 

senaste årtiondet. Den globala influenser marknadsföring industrin var år 2021 värd 

nästan 14 miljarder dollar, och visade en tillväxt på 42% från tidigare året (Statista, 2022).  

Audrezet et al (2020) definierar influenser på sociala medier (eng. social media 

influensers, SMIs) som inflytelserika personer med hög tillgivenhet och stor publik på 

sociala online plattformar.  

 

På Instagram skapas snabbt nya trender samt nya virala beteenden kan ständigt 

upptäckas på sociala medier. Ett av de senaste nya beteenden som upptäckts på sociala 

medier är sharenting. Detta beteende har också blivit alltmer vanligt inom influenser 

marknadsföring (Verswijvel, Walrave, Hardies, & Heirman, 2019). Sharenting är ett 

begrepp som innebär att föräldrar presenterar deras föräldraskap online eller publicerar 

bilder på deras barn online (Blum-Ross & Livingstone, 2017). Eftersom influensers skapar 

olika typer av innehåll på sina plattformar, exponeras unga vuxna till information och 

innehåll som de kanske inte annars skulle se på till exempel sina vänners flöden. Unga 

vuxna utan barn kan följa influensers som har barn, och därmed se innehåll där barnen 

visas upp. Vissa av dessa inlägg där barnen visas upp kan kategoriseras som sharenting, 

och därmed blir också unga vuxna exponerade till olika typer av sharenting på Instagram.  

 

I dagens samhälle spelar influensers en stor roll då de kommer till att fungera som 

rollmodeller för deras följare. Det har bevisats att influensers eller bloggare kan ha en 

signifikant inverkan på unga kvinnors köpbeteende inom modeindustrin, beroende på hur 

influensern väljer att kommentera produkten. Detta kan speglas både negativt och positivt 

för företaget i fråga. (Sudha & Sheena, 2017) Eftersom influensers har en så stark förmåga 
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att påverka unga, är det också viktigt att veta vad deras följare tycker om influensernas 

egna beteende. Ifall en influenser skulle göra reklam för ett företag på ett sätt som skulle 

uppfattas oacceptabelt av dess följare, kunde det möjligtvis tänka sig avspeglas negativt på 

företaget som valt att göra samarbetet med influensern. I och med detta bidrar denna 

studie med nyttig information för marknadsförare som väljer att använda sig av 

influensers i deras marknadsföring.  

 

Frankrike är det första landet i hela världen som har tagit beteendet sharenting och 

exponering av barn på sociala medier till en ny nivå, med att införa en lag som begränsar 

exponeringen av barn på sociala medier. Lagen infördes i april år 2021. Lagstiftningen 

ämnar till att skydda barn som i ung ålder visas upp som stjärnor på sociala medier och 

fungerar som en regulator för hur många timmar ett barn under 16 år får jobba online, samt 

hur detta påverkar belöningen av barnet. (BBC News, 2020). Den nya lagstiftningen klassar 

’’barn influensers’’ som barnarbetskraft, och vill skydda barnens integritet samt se till att 

barnen inte blir utnyttjade på sociala medier av sina föräldrar (Cuthbertson, 2020). Att 

denna lag tagits i kraft i Frankrike tyder också på att sharenting är ett beteende som är allt 

mer och mer förekommande på sociala medier, och att det kan uppstå etisk problematik 

kring beteendet. 

1.1 Problemområde 

Det finns en hel del problematik och funderingar kring begreppet sharenting. 92% av barn 

under två års ålder i USA har någon typ av synlighet på sociala medier, och en tredjedel gör 

sin debut redan innan de är en dag gamla (Otero,2017). Forskaren förklarar också att det är 

viktigt att minnas att privatliv är ett barns rätt, och likaså är deras privatliv online. 

Sharenting kan i värsta fall leda till identitetsstöld och barnpornografi (Otero,2017). 

Föräldrar skapar deras barns digitala identitet långt före dessa barn är kapabla att öppna 

sin egen e-mail. Ett barns rätt till privatliv är någonting som sharenting i värsta fall kan 

påverka negativt (Steinberg, 2016).  

Sharenting inom influenser marknadsföring är någonting som kan tänkas skapa starka 

åsikter och diskussioner. Beteendet är också värt att diskutera med insyn från sociala 

normer. Sharenting i detta sammanhang kan tänkas gå emot uppfattning om vad som är 

rätt och fel i dagens samhälle, och det kan hända att unga vuxna har en helt annan 

uppfattning om beteendets faktiska förekomst och utspridning än vad de i verkligheten är. 

Unga vuxna kan också tänkas ha en uppfattning om beteendet som strider emot vad som 

egentligen sker. Här spelar sociala normer en stor roll eftersom de kan kategoriseras som 

deskriptiva, dvs. uppfattningen av vad andra gör och vad man faktiskt gör, eller som 
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föreskrivna (eng. injunctive), dvs. vad andra tycker man borde göra och vad som egentligen 

accepteras (Cialdini, Reno, Kallgren, 1990). Unga vuxna som exponeras till sharenting på 

Instagram kan tänkas ha en uppfattning om det och en åsikt gällande huruvida sharenting 

inom influenser marknadsföring är acceptabelt eller inte. 

Både mammor och pappor tycker att exponering av barn inom influenser marknadsföring 

omoraliskt och oetiskt (Albinsson, Andersson & Oscarsson, 2021). Så kallade Instapappor 

(pappor på Instagram som delar med sig av vardagligt liv) använder sig ändå av sharenting 

eftersom det är en nödvändig förutsättning för deras framgång inom influenser industrin. 

Instapappor väljer sharenting som en metod att bygga upp involverat faderskap och avvika 

från konservativa åsikter om föräldraskap. (Campana, Van den Bossche & Miller, 2020) 

Unga mammor ser på sharenting som ett positiv sak, främst eftersom de tycker sharenting 

speglar en viss stolthet till sina barn då man väljer att visa upp dem på nätet. Unga mammor 

är dock medvetna om de moraliska dilemman som förknippas med sharenting, men väljer 

att se över dessa. (Larsson & Renman, 2020) Men vad tycker unga vuxna utan barn om 

sharenting? Barnlösa unga vuxna konsumenters attityder och åsikter kan tros vara mera 

spontana och opartiska eftersom de inte ser på problematiken från egna erfarenheter och 

egna relationer. De låter inte egna barn påverka deras åsikter om sharenting. Detta kan 

tänkas ge ett mervärde till den existerande litteraturen kring ämnet.   

De etiska och moraliska problemen och dilemman som sharenting tar fram beror i stor grad 

på hur innehållet (i detta fall marknadsföring på Instagram med sharenting) tolkas av 

personen som ser på det (Albinsson et al, 2021). På grund av detta är det intressant att 

forska inom problematiken kring olika typer av sharenting innehåll. Olika typer av 

sharenting innehåll innebär olika sätt som beteendet sharenting presenteras på i bild eller 

videoformat. Det kan tros att till exempel sharenting innehåll där både föräldern 

(influensern) och barnet syns på bilden tillsammans är mera accepterat än en bild där 

endast barnet är i fokus.  

Aktuella regelverk och bristande lagstiftning gällande sharenting och exponering av barn 

inom sociala medier är också någonting som bidrar till problematisering. I Norden finns 

det inte för tillfället regelverk som innefattar exponering av barn inom sociala medier. 

Beteendet sharenting kunde tänkas skapa problematisering gällande detta, då denna 

studie behandlar unga vuxnas förhållningssätt kring beteendet. Därmed kommer denna 

avhandling att undersöka unga vuxnas synvinkel på beteendet, och hur det i sig påverkar 

deras attityder mot företaget och influensern. 
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Unga vuxnas förhållningssätt gällande beteendet sharenting hos influensers på sociala 

medier spelar en viktig roll på grund av många orsaker. Unga vuxna är också konsumenter 

som står för företagens vinst, och det är konsumenter av olika slag som bildar en influensers 

följarskara samt bidrar till deras inkomst från till exempel samarbeten. Därför är det 

intressant att forska om unga vuxnas förhållningssätt gällande sharenting när det sätts i ett 

kommersiellt sammanhang så som influensers samarbeten på Instagram. Sharenting i 

kommersiella sammanhang kan tros ha en inverkan på konsumenternas syn gällande både 

företaget som står bakom samarbetet, och gällande influensern som väljer att exponera sitt 

barn i ett kommersiellt sammanhang på sociala medier. Därför är information om vad för 

åsikter de egentligen finns gällande beteendet väldigt viktigt för företag som samarbetar 

med influensers som håller på med sharenting i deras kommersiella samarbeten. I värsta 

fall kan ett samarbete med en influenser som inkluderar sitt barn i innehållet skapa en 

negativ reaktion till företaget, istället för försäljning och bra rykte. 

 

1.2 Syftet med studien 

Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxna utan barns förhållningssätt till 

sharenting som förekommer inom influenser marknadsföring på Instagram. 

 

För att stöda syftet har tre forskningsfrågor tagits fram: 

FF1: Hur förhåller sig unga vuxna till sharenting inom influensers kommersiella 

samarbeten på Instagram? 

FF2: Hur ser unga vuxna på olika typer av sharenting innehåll inom influensers 

kommersiella samarbeten på Instagram? 

FF3: Hur förhåller sig unga vuxna till användning av barn inom marknadsföring 
generellt? 

 

Eftersom sharenting i kombination med influenser marknadsföring är ett relativt nytt 

beteende, kommer både företag och influensers dra nytta av resultaten från denna 

avhandling. Unga vuxnas synvinkel på sharenting inom influenser marknadsföring 

kommer ge en inblick i huruvida det är lönsamt för företag att använda sig av influensers 

som tillämpar sharenting inom deras samarbeten eller om det finns en viss problematik 

kring det. Förhållningssätten kan också tros hjälpa en influenser förstå ifall sharenting är 

något som minskar följarnas förtroende för hen.  Eftersom sharenting handlar om barn 

inom sociala medier, har den tredje forskningsfrågan valts att ta med eftersom den 

behandlar beteendet på en övergripande nivå. Unga vuxnas förhållningssätt till 

användning av barn inom marknadsföring generellt kan tros ge en klarare inblick på 

allmänna åsikter gällande kombinationen av barn och marknadsföring. 
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1.3 Avgränsningar och gap 

 

Eftersom tidigare forskning har gjorts på marknader så som till exempel Portugal, Sverige, 

Frankrike och USA, kommer denna studie fokusera på Finland och influensers inom 

Norden. Detta eftersom fokusgruppen är människor i Finland, och finländare brukar ha 

en tendens att också följa  influensers i hela Norden. Studien kommer att fokusera endast 

på influensers verksamhet på plattformen Instagram, detta eftersom andelen influensers 

som använder Instagram i första hand för marknadsföring är 92% (Casalo, 2020). 

Instagram är också den plattform som används till största del av influensers för 

samarbeten med olika företag, samt för att dela med sig av vardagligt innehåll där 

beteendet sharenting kan förekomma. 

 

Konsumenterna kommer avgränsas till unga vuxna utan barn. Detta är en målgrupp som 

inte forskats inom för detta ämne, och fyller därför ett gap i litteraturen. Åldern för ung 

vuxen har avgränsats till 22-28 år.  Motivering för varför just unga vuxna utan barn är en 

givande fokusgrupp att fokusera på handlar till stor del om möjligheten att få ett så 

opartiskt resultat som möjligt. Unga vuxna utan barn har större sannolikhet att ge deras 

neutrala åsikter gällande sharenting, eftersom egna barn inte har en påverkan på deras 

svar. Urvalet motiveras ytterligare med att denna generation är näst på tur att bli 

föräldrar, och därför kommer både företag och influensers att dra nytta av information 

gällande kommande generationens åsikter. Unga vuxna är även relevanta eftersom ett 

influenser samarbete med ett företag där sharenting förekommer kan ha en negativ 

inverkan på andra målgrupper så som unga vuxna ifall de uppfattar sharenting som 

negativt.  

 

Respondenternas ställningstagande till föräldraskap kommer att avgränsas bort ur denna 

avhandling. Ställningstagande till föräldraskap innebär åsikter och tankar om hur bra 

föräldrar influensers är till sina barn. Syftet med studien är att analysera sharenting i 

kontexten av influenser marketing, och hur unga vuxna ser på beteendet där. I och med 

detta kommer åsikter gällande influensers föräldraskap inte att tas i beaktande i denna 

studie, eftersom det inte är relevant för studiens syfte.  

 

Sharenting kommer endast att analyseras i kommersiella samarbeten gjorda av 

influensers på Instagram. Därmed kommer all annan typ av sharenting innehåll att 

avgränsas bort från denna avhandling. Detta innebär att vardagliga inlägg på Instagram 

där barn förekommer på sina föräldrars profiler kommer inte att tas i beaktande i denna 
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avhandling. Det är endast kommersiellt innehåll som räknas. I denna avhandling kommer 

sharenting att avgränsas till influenser samarbeten på plattformen Instagram som 

använder sig av barn i innehållet. I praktiken kan detta innebära en bild eller en video för 

ett samarbete där ett barn syns. 

 

Användningen av barn inom marknadsföring har avgränsats till situationer där barn 

används som tex. modeller för ett företags reklam eller som ansiktet utåt för ett företags 

kampanj. Detta är också begränsat till att endast handla om användning av barn inom 

marknadsföring av företag och inte tillexempel organisationer, föreningar och andra 

liknande aktörer. 

 

1.4 Definition av nyckelbegrepp 

Sharenting är ett beteende som definieras som föräldrar som delar med sig av information 

som tex. Bilder, videon eller statusuppdateringar om sina barn på sociala medier. (Blum-

Ross & Livingstone, 2017).  

Med olika typer av sharenting innehåll avses olika sätt som beteendet sharenting  

presenteras på bild eller video där barnets ansikte syns eller inte syns, samt sharenting 

innehåll där föräldern är med på bilden eller inte är med på bilden.  

Med kommersiellt samarbete avses ett samarbete mellan influenser och företag på 

plattformen Instagram som publiceras av en influenser. Detta innebär att influensern får 

betalt för samarbetet och att inlägget är tydligt märkt som reklam. På Instagram märker 

influensers sina samarbeten tydligt med texten ’’I reklamsamarbete med..’’.  

Unga vuxna utan barn måste vara inom åldern 22-28 och inte ha egna barn. 

Respondenterna får ha koppling till barn men inte vara förälder. Vidare följer dessa unga 

vuxna utan barn aktivt minst en influenser med barn på Instagram. 

Influenser marknadsföring avser när ett företag samarbetar med en influenser för att 

marknadsföra deras produkter eller tjänster (Influensermarketinghub, 2022). I denna 

avhandling kommer influenser marknadsföring att vara avgränsat till endast plattformen 

Instagram.  

Förhållningssätt definieras i denna avhandling enligt deskriptiva och förskrivna normer. 

Denna forskning undersöker förhållningsätt mot beteendet sharenting inom influenser 

marketing. Eftersom förhållningssätt mot sharenting inom kontexten influenser 
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marknadsföring undersöks, kommer också förhållningssätt mot influensern i fråga indirekt 

att inkluderas i attityden.  

Deskriptiva normer: unga vuxnas uppfattning om sharenting och om hur sharenting 

görs inom influenser marknadsföring. 

Föreskrivna normer: Vad unga vuxna egentligen tycker om sharenting och hur unga 

vuxna accepterar/icke accepterar beteendet. 

1.5 Arbetets struktur 

Avhandlingen är indelad i fem övergripande kapitel med underrubriker som går djupare in 

på delområdena. Det första kapitlet fungerar som introduktion för avhandlingen och 

kartlägger syftet för avhandlingen. Det andra kapitlet går igenom tidigare litteratur och den 

teoretiska referensramen som forskningen kommer att baseras på. Eftersom sharenting 

långt handlar om att inkludera barn inom innehåll på sociala medier och också i vissa fall 

inom reklam, har användning av barn inom marknadsföring ansetts vara det mest 

övergripande ämnet för avhandlingen, och tas därför upp först inom teorin.  

I det tredje kapitlet presenteras metodiken för hur undersökningen har gjorts. Kapitel fyra 

presenterar resultaten från undersökningen, och i kapitel sex kopplas resultaten till den 

teoretiska referensramen. De sjätte och sista kapitlet fungerar också som en diskussion för 

vidare forskning, praktisk implikation och begränsningar för avhandlingen. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

En hel del forskning har gjorts gällande sharenting, influenser marknadsföring samt åsikter 

och tankar gällande ämnena både separat och tillsammans. För att få en bred inblick i 

avhandlingens ämne, samt ett fungerande teoretiskt ramverk för studien, har de mest 

betydelsefulla teorierna och ämnen behandlats och analyserats utgående ifrån existerande 

litteratur. Ämnena har kategoriserats enligt följande eftersom dessa kategorier kommer 

fungera som teoriindelning och samma ämnesområden kommer att kategorisera resultaten.  

2.1 Användning av barn inom marknadsföring 

Eftersom denna studie har barn i reklam som fokus, är det intressant att inkludera resultat 

och analyser från existerande litteratur gällande användning av barn inom marknadsföring 

på ett övergripande plan. Barn fungerar som effektiva maskiner för att skapa känslomässig 

dragningskraft i reklamer (North & Millard, 2003). De anses som mera trovärdiga på grund 

av deras oskyldighet och deras trovärdighet då de kommer till att förmedla positiva 

värderingar för en produkt eller ett företag. Det kan också förväntas att ett barn lättare 

identifierar sig med en barnmodell i en social situation än en vuxen i samma situation. Det 

har också visats att om barn inom alla raser och kön representeras inom samma reklam, 

har reklamen potential att nå fler personer och ha större socialt inflytande. Forskarna 

förklarar att marknadsföringsexperter tror att rätt kombination av kön, ålder och ras 

fungerar som en positiv effekt då företag väljer att använda sig av barn i deras reklamer. 

(North & Millard, 2003). Dessa är några av de påståenden och resultat som hittats och har 

gjorts då det kommer till användning av barn inom marknadsföring, och varför företag 

väljer att göra det över huvud taget. 

 Visers (2009) studie presenterar en signifikant ökan av reklamer som innehåller 

barnmodeller, dessutom visar studien också att dessa reklamer till största del är gällande 

produkter som egentligen är menade för en vuxen målgrupp. Marknadsförare är benägna 

att tro på att det lönar sig att satsa på användning av barn inom reklam. De anser att barn i 

allt högre grad utövar sin makt i stora köpbeslut som fattas i hushållen, och därför är det 

väldigt viktigt att rikta sig in på barnen. (Paridas, 2013) Genom att använda sig av barn 

inom marknadsföring, ser företag till att rikta sig mera specifikt mot den yngre målgruppen 

i hushållet. Paridas (2013) förklarar också att många varumärkeschefer är överens om att 

det är viktigt att fånga den yngre generationen (dvs. barn) redan i ung ålder, och göra dem 

till lojala konsumenter för sina varumärken. Genom att porträttera barn i reklamfilmer, ger 

man barnet en känslomässig plattform för varumärket, och en chans att sticka ut inom 

kommunikationen. 
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För att djupare kunna förstå fenomenet att använda sig av barn inom marknadsföring är 

det viktigt att ta fram relevant forskning som gjorts inom ämnet. Att använda sig av barn 

inom marknadsföring och mer specifikt inom reklam, är något som varit på tapeten länge 

och väcker många frågor och åsikter. Hur barn inom reklam påverkar konsumentbeteende 

och köpbeteende är någonting som Paridas (2013) forskat inom. Forskaren har gjort en 

kvalitativ studie med syfte att se hur barnets närvarande i olika slags reklamer påverkar 

kärnfamiljens olika medlemmar. Studien analyserar också ifall olika generationer inom 

familjen påverkas olika av barns medverkan i reklam. Forskningen försöker se ifall det finns 

någon slags koppling mellan köpbeteende och barns medverkan i reklam, och också vad för 

slags påverkan reklamer har på barn. Syftet med Paridas (2013) studie är att skapa en mera 

detaljerad och djupgående inblick i konsumentbeteende kopplat till att ha med barn i 

reklam. Eftersom företag lägger väldigt stora summor på denna typs reklam, är det väldigt 

viktigt att faktiskt förstå ifall dessa investeringar är till nytta eller ej (Paridas, 2013). 

Resultaten från Paridas (2013) studie visade att föräldrar visade en viss oro gällande barn 

som är med i reklamer. Föräldrar var av åsikten att barn ska vara barn och deras oskyldighet 

ska bevaras. Men resultaten visade också att barns närvarande i reklamer som handlar om 

allmänna viktiga ärenden för något bra ändamål är viktigt enligt konsumenterna. Reklamer 

med barn i hade också en stor inverkan på barn, som gärna ville köpa produkterna som 

syntes i reklamen. Slutligen kunde man ändå konstatera att köpbeteendet påverkades mest 

av kvalité och rykte, och inte så mycket av om ett barn är med i reklamen eller inte. (Paridas, 

2013) 

Paridas (2013) studie visar också att föräldrarna har en viss oro över barn i reklam, vilket 

skulle kunna synas i resultaten av denna avhandling också, eftersom sharenting inom 

influensers kommersiella samarbeten naturligt också innehåller inlägg med barn som 

används i reklam. Däremot tar Malik och Guptha (2013) upp att barns åsikter och ledarskap 

är någonting som har kommit till att bli mera och mera kraftfullt, speciellt då de kommer 

till konsumentbeteende och köpprocesser. Forskarna förklarar att detta ofta beror på att 

barn är bra på att skapa en positiv känsla och rykte om något, vilket sedan resulterar i att 

potentiella köpare dras till varumärket eller produkten lättare. Enligt deras studie kan ett 

företag skapa mervärde för sitt varumärke med hjälp av användning av barn i deras reklam, 

eftersom deras studie resulterade i positiva effekter på attityd mot varumärket då företag 

använder sig av barn i reklam (Malik & Guptha, 2013). 

 



10 

 

2.2 Sharenting 

I denna undersökning kommer sharenting att ses på som ett beteende, och inte endast som 

ett begrepp eller ett fenomen. Detta motiveras med att beteendet lättare kan kopplas till 

teoretiska ramverket för denna avhandling, eftersom det analyseras med hjälp av sociala 

normer och förhållningssätt. Genom att se på sharenting som ett bredare beteende, görs det 

också lättare för respondenterna av intervjun att kunna koppla deras åsikter gällande 

beteendet till deras sociala normer. 

I dagens samhälle kan man se barn som får en digital identitet före de kan tala eller före de 

ens har fötts. Detta beror på att föräldrar väljer att dela med sig av utmaningar och 

upplevelser av föräldraskap på sociala online plattformar så som tex. Facebook, Instagram 

eller bloggar (Damkjaer, 2018). På grund av detta beteende, har allmänheten och forskare 

börjat studera inom ämnet, ofta fokuserande på risken av missanvändning av 

informationen gällande barnet som finns på nätet. Forskare har också blivit intresserade av 

att forska inom dilemman som är förknippade med att balansera barns 

integritetsrättigheter mot föräldrarnas rätt till självuttryck och yttrandefrihet, vilket utgör 

en lagstiftningsutmaning (Steinberg, 2017). Fastän forskare har blivit nyfikna på detta nya 

beteende hos föräldrar, finns det mycket som fortfarande är nytt inom området och värt att 

forska inom.  

 Föräldrar som delar med sig information som tex. bilder, videon och statusuppdateringar 

om sina barn på sociala medier hänvisas till ’’sharenting’’ (Blum-Ross & Livingstone. 2017). 

Själva ordet sharenting kommer från kombinationen av de engelska orden ’’parenting’’ (sve. 

föräldraskap) och ’’sharing’’ (sve. dela med sig) (Marasli et al, 2016). Det är väldigt svårt att 

säga hur länge beteendet sharenting har existerat, men troligen så länge de digitala åren på 

sociala medier funnits. Det var dock inte förrän år 2016 som sharenting fick sitt slutliga och 

egentliga namn i Collins’ Dictionary (Collins’ Dictionary, 2016). Efter att sharenting 

officiellt fick sitt namn, har det naturligt också gjorts en hel del forskning kring ämnet efter 

det.  

Versiwijvel et al (2019) forskade inom tonåringars attityd till sharenting, samt vad 

tonåringarna tror orsaken är för föräldrar som väljer att hålla på med sharenting. Studien 

visar att tonåringar tror det finns fyra stycken motiv/orsaker varför föräldrar väljer att hålla 

på med sharenting. Dessa fyra motiv är råd gällande uppfostring, sociala motiv, motiv 

gällande intryckshantering och informativt-aktiverande motiv. I praktiken innebär detta att 

föräldrar använder sig av sharenting för att få goda råd gällande uppfostring, men också för 

att ge råd till andra gällande uppfostring. Föräldrar idkar sharenting för sociala motiv också, 

vilket till exempel kan vara att se rolig ut för kompisar, för att utveckla självrepresentationen 
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eller för att underhålla sina vänner. Sharenting förekommer också hos föräldrar som vill 

förbättra intryckshantering genom att till exempel samla minnen och stolt visa upp sina 

barn. Slutligen vill föräldrar också idka sharenting på grund av att helt enkelt sprida 

information till vänner gällande familjeaktiviteter och dylikt. (Versiwijvel et al, 2019) 

Tonåringarna som var med i studien trodde att föräldrar väljer att dela information om 

deras barn mest på grund av informativt-aktiverande motiv. Studien visade också att tex. 

motiv gällande råd för uppfostring inte var något som tonåringarna trodde var en orsak för 

sharenting. Studien visade också att tonåringar i stora drag inte accepterade sharenting, 

detta eftersom största delen tyckte sharenting är pinsamt och onödigt. Resultaten visade att 

tonåringar såg på sharenting mera som ett intryckshanterings problem, desto mer negativ 

syn de hade på beteendet. De tonåringar som hade en mindre negativ bild gentemot 

sharenting, förklarade att de tror föräldrar håller på med sharenting på grund av 

informativt-aktiverande motiv. Studien visade dessutom att tonåringar som själv var vana 

med att publicera personligt innehåll samt har varit i närheten av sharenting hade en 

mycket mer positiv attityd gentemot beteendet. Ifall en tonåring var mera försiktig och 

ordentlig med hens privatliv på nätet, visade studien att det var mera vanligt att man inte 

tillät sharenting. (Versiwijvel et al, 2019) 

2.2.1 Sharenting inom influenser marknadsföring 

Fastän sharenting inom influenser marknadsföring är ett relativt nytt koncept, finns det 

ändå en del forskning som gjorts inom ämnet, med olika insynsvinklar. Alla dessa studier 

har en annan fokusgrupp, vinkel eller marknad än vad denna avhandling kommer att ha. 

Albinsson, Andersson och Oscarsson (2021) har nyligen gjort en studie inom ämnet, där de 

har studerat hur unga vuxna i Sverige förhåller sig till problematiken kring barn som 

används inom marknadsföring av influensers. Syftet med studien är att bidra till 

existerande forskning genom att djupgående forska inom föräldrars åsikter om barn som 

används inom influenser marknadsföring på sociala medier. Studien fokuserar på etiska 

och moraliska dilemman kring ämnet. Forskarna motiverar sitt syfte med att det finns en 

klar brist på undersökningar som fokuserar på de etiska och moraliska dilemman som 

förknippas med barn som exponeras i marknadsföring av influensers på sociala medier 

(Albinsson et al, 2o21). 

Föräldrar tycket det finns många etiska och moraliska problemområden gällande 

exponering av barn på sociala medier, men samtidigt kan föräldrar tycka att det är etiskt 

och moraliskt korrekt att de själv ska få exponera sina barn på sociala medier (Albinson et 

al, 2021). Dessa problemområden härstammar från att barn inom marknadsföring idag ses 

som normaliserat. Studien visar att influensers är de enda som gynnas av barn inom 
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kommersiellt syfte, vilket innebär att barnens egna åsikter och rättigheter blir utlämnade. 

Albinsson et al (2020) förklarar också att marknadsföring i kombination med barn i värsta 

fall kan leda till psykisk ohälsa på grund av att deras underutvecklade förmågor att förstå 

konsekvenser. Allt detta bildar etiska och moraliska dilemman gällande ämnet.  

Resultaten och åsikterna varierade en del utgående från respondenternas bakgrund och 

tolkning på ämnet. Studien delar upp sina resultat inom de teoretiska ramverken som 

undersökts. Då det gäller etik och moral inom marknadsföring, visade studien att 

reaktionen på etiska och moraliska dilemman still stor del beror på vilken situation en 

enskild individ befinner sig i, och hur personen i fråga är uppväxt och uppfostrad. Albinsson 

et als (2021) studie visar att etik och moral baserar sig på individuella åsikter som inte går 

att generalisera eller dela in i rätt och fel. Inom marknadsföring handlar det mera om 

mottagande och budskap.  

Då det kommer till marknadsföring i kombination med barn, visar Albinsson et als (2021) 

resultat att närmast influensers och deras följare i själva verket gynnas av att ha barn med i 

kommersiella syften. Detta tyder på att barnens intresse inte är prioriterat i dessa 

sammanhang. Studien visar också att eftersom barn inte har konsekvensförmåga, utnyttjas 

barnen på Instagram och detta kan bland annat resultera i psykisk ohälsa. Då det kommer 

till influensers marknadsföring med barn, visar studien att användning av barn för att skapa 

fina bilder och fint material till följarna är mindre acceptabelt än att använda barnen i 

marknadsföring för att skapa uppmärksamhet hos följarna. (Albinsson et al, 2021) 

Studien visade också att det finns en hel del annat inom ämnet som kunde forskas vidare 

inom, tex. ekonomiska frågan gällande ersättning för samarbetet. (Albinsson et al. 2021) 

Eftersom  Albinsson et als (2021) studie fokuserar på etik och moral, finns det ett tydligt 

behov för att ytterligare studera unga vuxnas förhållningssätt gällande ämnet. Så som 

studien också påpekar, är den ekonomiska frågan gällande belöning inom dessa 

sammanhang väldigt intressant att studera, och något som rekommenderas för vidare 

forskning genom att studera etisk problematik gällande belöningen av kommersiella 

influenser samarbeten där sharenting förekommer, och barn används som en del av 

samarbeten.  

För att sätta kontexten för sharenting innehåll är det också viktigt att inkludera tidigare 

forskning gällande sharenting inom kommersiella sammanhang från en annan synvinkel 

än konsumenternas. McTigue (2021) har forskat inom de etiska problemen gällande 

sharenting av meso-influensers (mellanstora influensers). Studiens vinkel är att analysera 

vilken typ av innehåll som meso-influensers skapar på sina barn, dvs. vilken slags 

sharenting innehåll som förekommer. Studien undersöker ifall innehållet som meso-
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influensers skapar är tex. förnedrande, blottande, nedsättande, barn sponsorerat eller 

innehåll för personlig vinst. Studien tar också upp olika slags problem som går hand i hand 

med fenomenet sharenting. Dessa är tex. identitetsstöld, negativt påverkad relation med 

föräldrarna och blottning av barnet.  

McTigues (2021) studie talar för att sharenting är ett väldigt frekvent uppstående koncept 

bland mamma Instagrammare. Det bevisades också att kända Influenser mammor inte 

endast använder sig av en typs sharenting, utan de facto flera olika typer av sharenting inom 

deras inlägg. Studien resulterade i en negativ syn på sharenting, och förklarar att föräldrar 

borde vara försiktiga med att dela innehåll av sina barn på sociala medier. I stället borde de 

försöka hitta ett annat sätt att presentera sina barn för världen. (McTigue, 2021) 

McTigue (2021) undersöker fem olika typerna av innehåll som meso-influensers skapar på 

sina barn. Metoden för studien gick ut på att forskarna följde med tio mamma meso-

influensers under 30 dagar och studerade hur många av deras inlägg på Instagram var 

förnedrande, blottande, nedsättande, barn sponsorerat eller innehåll för personlig 

information. Förnedrande innehåll handlade om innehåll som gör narr av barnets 

utseende, beteende eller dylikt i en bild som är oattraktiv på barnet. Blottande innehåll 

beskrevs i studien som bilder eller videon som presenterar ett barn halvnaket eller naket, 

eller i kläder som sexualiserar barnet. Nedsättande innehåll beskrevs som bilder, videon 

eller rubriker som exponerar en privat del av barnets liv, till exempel ett barns akademiska 

problem inom skolan. Barn sponsorerat innehåll handlade om bilder, videon eller rubriker 

som marknadsför en produkt eller tjänst i samband med ett barn eller marknadsföring av 

produkt eller tjänst i en bild med ett barn. Innehåll för personlig information handlar, som 

namnet säger, om bilder eller videon som exponerar personlig information som till exempel 

barnets födelsedag, platsinformation eller barnets namn. (McTigue, 2021) 

Utav de 218 Instagram inläggen som studerades inom innehållsanalysen, kom forskarna 

fram till att 70% var kopplade till barn. Utav alla Instagram inlägg var också 50% kodade 

som sharenting. 22% av Instagram innehållet var kodade enligt ’’mer än en’’ typ av 

sharenting, det vill säga att inlägget innehöll flera olika typer av de sharenting kategorier 

som forskarna kategoriserat. Sex procent av Instagram inläggen kategoriserades som 

pinsamma inlägg, och 5% som barn sponsorering. Endast en procent av inläggen föll under 

kategorin blottande. (McTigue, 2021) 

McTigues (2021) studies resultat gör det intressant att forska vidare och se ifall de olika 

kategorierna för sharenting som används inom deras studie är någonting som respondenter 

i denna studie väljer att uttrycka i deras förhållningssätt mot sharenting. 
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2.3 Etik och moral inom marknadsföring 

Marknadsföring är ett område som stött på mycket kritik då de kommer till etiska frågor. 

De största problemen som lyfts fram gällande etiska problem inom marknadsföring är 

övertygelse, slipprighet och förmågan att vilseleda människor (Shaw, 2017).  Etik och moral 

inom sharenting är också någonting som diskuterats alltmer i takt med att beteendet ökat. 

McTigue (2o21) förklarar att det är oetiskt för föräldrar att göra vinst på deras barn genom 

sociala medier, speciellt på barn som är för unga för att förstå vad en ’’online personlighet’’ 

innebär. Etik och moral inom sharenting blir allt mera viktigt, då detta beteende i värsta fall 

kan leda till problem gällande internet integritet, samtyck och de permanenta digitala 

fottrycket som sharenting lämnar efter sig (McTigue, 2021). 

Mängden diskussioner om socialt ansvar och etik inom marknadsföring har ökat drastiskt 

under de senaste åren (Robin & Reidenbach, 1987). Eftersom denna avhandling kommer 

fokusera på ett problematiskt beteende, är det oundvikligt att inte behandla etiska och 

moraliska frågor gällande ämnet. Marknadsföring har länge varit i fokus då det kommer till 

etiska diskussioner och frågeställningar. En orsak till att just marknadsföring har varit ett 

område som fått en hel del kritik på de senaste är att marknadsföring ofta sägs arbeta med 

oetiska metoder (Akaah & Riordan, 1989). Studier visar också att konsumenter ofta 

reflekterar deras etiska åsikter och synvinklar i deras konsument- och köpbeteende (Robin 

& Reidenbach, 1986), vilket tyder på att etiska frågor är väldigt viktigt att ta i beaktande i 

studier som denna.  

Vad som anses vara etiskt korrekt eller inte, baseras på en moralisk tankeställning om vad 

som egentligen är dåligt eller bra / rätt eller fel att göra. Enligt Hill och Watkins (2007) 

bygger moral på ett beteende där handlingar görs och drivs av tankegångar om huruvida ett 

beteende eller en handling är rätt eller fel. Inom etik har forskaren Shaw (2017) har tagit 

fram två olika synsätt som marknadsförare och företag kan använda sig av för att analysera 

ifall deras beteenden och handlingar är etiskt korrekta eller inte. Modellen går ut på att dela 

in handlingar i positiva och negativa handlingar, samt för att avgöra om en handling är rätt 

eller fel delar Shaw (2017) in handlingar i två olika riktningar; konsekventialism (eng. 

consequensialism) och icke konsekventialism (eng. non-consequensialism).  

Enligt Shaws (2017) modell anses en handling vara etiskt korrekt om konsekvenserna av 

handlingar är bra och välmenande, och detta fall talar man om konsekventialism. Då 

handlingar grundar sig i andra faktorer än konsekvenser, handlar det däremot om icke 

konsekeventialism. Detta kan förklaras som ett att väga en handlings konsekvenser i förväg, 

och i enlighet med detta undersöka ifall en handling ska anses vara god eller inte. Badamchi 

(2015) förklarar denna modell med tankar om rättigheter så som tex mänskliga rättigheter, 
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och menar att liknande rättigheter kan ha en avgörande faktor då det kommer till att 

bestämma vad som är rätt och fel. Ur denna synvinkel skulle till exempel en handling som 

kränker någon viss rättighet kunna anses som oetisk även om den skulle bidra till positiva 

konsekvenser. Shaw (2017) förklarar det som att avsikten med handlingen oftast är det som 

kommer att avgöra ifall en handling är etiskt korrekt eller ej.  

2.3.1 Unga vuxnas förhållningssätt till sharenting inom influenser 
marknadsföring 

För att analysera unga vuxnas förhållningssätt till sharenting inom influenser 

marknadsföring kommer sociala normer att användas. Sociala normer kan kategoriseras 

som deskriptiva, dvs. uppfattningen av vad andra gör och vad man faktiskt gör, eller som 

föreskrivna (eng. injunctive), dvs. vad andra tycker man borde göra och vad som egentligen 

accepteras (Cialdini, Reno, Kallgren, 1990). Sociala normer har till exempel används för att 

förutspå studerandes alkoholkonsumtions intag (Borsari & Carey, 2001), och figurerar 

starkt inom olika teorier gällande beteenden, attityder och förhållningssätt (TRA, Azjen & 

Fishbein, 1975). Sociala normer har också använts i litteratur för att förklara upplevt 

acceptans eller icke acceptans av andra till ett visst beteende (Larimer & Neighbors, 2003). 

Dessutom är både deskriptiva och föreskrivna normer använda i flera viktiga och 

inflytelserika teorier om beteende samt beteendeförändring. Till exempel teorin om social 

inlärning (Bandura, 1986) och problembeteendeteorin (Donovan, Jessor & Jessor, 1983) 

framhäver deskriptiva och föreskrivna normer som viktiga determinanter för att utvärdera 

eget beteende och andras beteende.  

I och med att dessa tidigare studier har använt sig av sociala normer för att studera 

beteenden och dess acceptans, kan sociala normer tänkas vara ett lämpligt sätt att studera 

förhållningssätt kring sharenting inom influenser marknadsföring. Åsikter, tankar och 

förhållningssätt kring sharenting inom influenser marknadsföring kan forskas genom att 

studera förhållandet mellan deskriptiva och föreskrivna normer hos unga vuxna 

exponerade till sharenting på Instagram. 

Deskriptiva och föreskrivna normer kan vidare kategoriseras som faktiska och uppfattade 

(Cialdini et al, 1990). Faktiska deskriptiva normer syftar på förekomsten av ett beteende 

dvs. kvantitet och förekomst av beteendet, medan upplevda deskriptiva normer syftar på 

hur mycket och hur ofta människor uppfattar beteendets förekomst. Detta innebär tex 

upplevd mängd och upplevd frekvens av ett beteende. Faktiska föreskrivna normer hänvisar 

till hur mycket folk accepterar eller inte accepterar ett beteende, medan upplevda 

föreskrivna normer hänvisar till hur mycket folk tror att ett beteende accepteras eller inte 

(Lee, Geisner, Lwis, Neighbors, Larimer, 2007). 
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I denna studies fall skulle deskriptiva normer handla om hur unga vuxna uppfattar 

sharenting inom influenser marknadsföring och hur beteendet faktiskt är, medan 

föreskrivna normer skulle handla om vad unga vuxna egentligen tycker om sharenting inom 

influenser marknadsföring. Föreskrivna normerna skulle kartlägga till vilken grad unga 

vuxna faktiskt accepterar eller ogillar förekomsten av sharenting inom influenser 

marknadsföring. Faktiska deskriptiva normer hänvisar till förekomsten av sharenting inom 

influenser marknadsföring (kvantitet och frekvens av beteendet), medan upplevda 

deskriptiva normer hänvisar till hur ofta konsumenterna upplever att sharenting 

förekommer inom influenser marknadsföring. Faktiska föreskrivna normer hänvisar till 

hur mycket unga vuxna accepterar eller ogillar sharenting inom influenser marknadsföring, 

och upplevda föreskrivna normer hänvisar till utsträckningen av acceptans eller ogillande 

av det. Tabell 1 sammanfattar sociala normerna som kommer användas i detta arbete och 

definierar dem i kontexten av sharenting. 

Tabell 1 Sociala normernas definition kopplat till sharenting 

Social norm Definition 

Deskriptiv norm Uppfattning om sharenting och hur sharenting 
görs inom influenser marknadsföring  

Faktisk deskriptiv norm Förekomsten av sharenting inom influenser 
marknadsföring (kvantitet, frekvens) 

Upplevd deskriptiv norm Uppfattning om hur ofta och hur mycket 
sharenting förekommer inom influenser 
marknadsföring  

Föreskrivande norm Vad andra tycker om sharenting och hur andra 
accepterar / ogillar det 

Upplevd föreskrivande norm Hur mycket unga vuxna tror att sharenting 
accepteras eller ogillas inom influenser 
marknadsföring. 

Faktisk föreskrivande norm Hur mycket unga vuxna faktiskt accepterar eller 
ogillar sharenting inom influenser 
marknadsföring 

  

Som sagt har deskriptiva och föreskrivna normer använts för att studera olika slags 

beteenden så som till exempel högskolestudenters alkoholintag. Många högskolestudenter 

tenderar att överskatta sina kamraters alkoholintag (deskriptiva normer) och 

godkännandet av alkoholintaget (föreskrivna normer). Som ett resultat av detta har 

skillnader mellan egna och andras tankar förekommit. Detta innebär att självuppfattningar 
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om alkoholbeteenden och godkännande av drickande vanligtvis är lägre än andras 

jämförbara bedömningar (Borsari & Carey, 2003). Dessa skillnader mellan sig själv och 

andra utgör idag grunden för ’’sociala normmetoden’’ för att förebygga alkoholmissbruk 

genom att förmedla studeranden gällande de faktiska campusnormerna angående 

dryckesbeteenden och godkännande av alkoholintag. (Borsari & Carey, 2003) I enlighet 

med detta kunde det tänkas att upplevelser, godkännande och självuppfattningar om 

sharenting inom influenser marknadsföring kunde vara lägre än jämförbara bedömningar 

av en annan målgrupp så som till exempel unga mammor. Jämförbart med Borsari och 

Careys (2003) studie, kunde denna studie bidra till att informera influensers och föräldrar 

om faktiska normer och godkännande av sharenting inom influenser marknadsföring på 

Instagram. 

2.4 Sammanfattning  

Kapitel två har behandlat de övergripande teorierna som fungerar som litteratur för denna 

avhandling. Användning av barn inom marknadsföring fungerar som det övergripande 

ämnet i denna avhandling, eftersom sharenting inom influenser marknadsföring verkar 

inom detta större ämne. Nedan i tabell två sammanfattas och presenteras det teoretiska 

ramverket för denna avhandling. 

Tabell 2 Sammanfattning av teoretiska ramverket 

Ämne Beskrivning 

Användning av barn 
inom marknadsföring 

Barn i reklam har bevisats vara effektiva när det kommer till att skapa känslor och 
reaktioner inom reklamer (North & Millard, 2003). I dagens samhälle ökar mängden 
reklam som innehåller barnmodeller signifikant, och dessutom har det visats att reklamer 
som barn är med i till största del innehåller produkter som är menade för en vuxen 
målgrupp (Viser, 2009). Men i slutändan är det unga barn som är med i dessa reklamer, 
som kanske inte är medvetna om vad de håller på med egentligen, och vad för slags 
komplikationer reklamerna kan leda till. 

Sharenting Föräldrar som delar med sig information som tex. bilder, videon och statusuppdateringar 
om sina barn på sociala medier hänvisas till ’’sharenting’’ (Blum-Ross & Livingstone. 
2017).Sharenting uppstår nä föräldrar väljer att dela med sig av utmaningar och 
upplevelser av föräldraskap på sociala online plattformar så som tex. Facebook, Instagram 
eller bloggar (Damkjaer, 2018). 

Sharenting inom 
influenser 
marknadsföring 

Föräldrar ser manga etiska och moraliska problemområden gällande sharenting. 
Albinsson et al (2021) förklarar att sharenting närmast gynnar influensern I fråga, och 
lämnar barnet sårbart. Barnet löper en risk för utnyttjning och psykisk ohälsa.  
Flertal studier inom ämnet som påvisar att sharenting kommer med en hel del 
problematik (Albinsson et al, 2021. McTigue, 2021. Versiwijel et al, 2019) 

Etik och moral inom 
marknadsföring 

Etik och moral inom marknadsföring är ett område som stött på väldigt mycket kritik. De 
största problemen som kopplas till ämnet är övertygelse, slipprighet och förmågan att 
vilseleda människor med marknadsföringen (Shaw, 2017). Etik och moral inom 
sharenting är också någonting som lyfts fram allt mer på senaste tiden. Enligt McTigue 
(2021) handlar de största etiska och moraliska problemen inom sharenting om barnets 
egna identitet på internet, barnets egna rättigheter och samtycke inom samtliga 
situationer.  

Unga vuxnas attityd till 
sharenting inom 
influenser 
marknadsföring 

Unga vuxnas attityd till sharenting inom marknadsföring kommer att undersökas med 
hjälp av sociala normer. De sociala normerna som används här är deskriptiva och 
föreskrivna normer. Sociala normer kan kategoriseras som deskriptiva, dvs. 
uppfattningen av vad andra gör och vad man faktiskt gör, eller som föreskrivna (eng. 
injunctive), dvs. vad andra tycker man borde göra och vad som egentligen accepteras 
(Cialdini, Reno, Kallgren, 1990). 
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3 EMPIRI  

I detta kapitel kommer den valda metoden för denna avhandling att motiveras och jämföras 

med tidigare forskningar. Metoden som används ska kunna besvara syftet för denna 

avhandling samt ge värdefulla resultat och svar på de forskningsfrågor som presenterades i 

kapitel 1. 

3.1 Forskningsdesign 

Enligt Patel & Davidson (2019) handlar en deduktiv ansats om att författaren utgår från 

tidigare forskade teorier som prövats empiriskt, och bygger sedan upp sin analys och 

forskning enligt detta. Eftersom denna avhandling först samlar material från befintlig 

forskning och teori, och sedan går ut på det empiriska fältet med hjälp av teorin som samlats 

in, är en deduktiv ansats den valda forskningsansatsen för detta syfte. 

Metoden för denna avhandling kommer att basera sig på vad som är mest passande för 

avhandlingens syfte och vad för slags forskningsfrågor som avhandlingen kommer att 

forska inom. Då man väljer metod är det också viktigt att ta i beaktan existerande litteratur 

och jämföra vilken metod som liknande studier har använt sig av. Enligt Bryman & Bell 

(2017) är kvantitativa data framställt för att forska inom ämnen och fenomen som är 

mätbara och objektiva, däremot är kvalitativa data framställt för att få en detaljerad och 

djup inblick i problemet som forskas inom. Eftersom denna avhandling forskar inom 

människors förhållningssätt, kommer en kvalitativ metod att tillämpas för analysen. En 

kvalitativ metod ger mera rum för att analysera ämnet på djupet. Genom en kvalitativ metod 

finns det möjlighet att få tillgång till detaljerade data gällande forskningsfrågorna (Bryman 

& Bell, 2017). 

En annan faktor som bidrog till beslutet av en kvalitativ metod var att liknande studier 

använt sig av kvalitativa metoder. Albinsson et al (2021) använder sig av en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer för att forska föräldrars ställningstaganden till barn som 

exponeras i marknadsföring av influensers. Forskarna förklarar att en kvalitativ metod är 

lämpligast för studiens syfte och att tillvägagångssättet bidrar till en djupare analys på 

fenomenet med flera detaljer (Albinsson et al, 2021).  En annan studie som går i samma 

banor som denna avhandling är Larsson och Renmans (2019) studie som också har valt att 

använda sig av en kvalitativ metod. Forskarna använder sig av semistrukturerade intervjuer 

för att analysera unga mammors ställningstagande till mediefenomenet sharenting.  

Larsson och Renman (2019) motiverar också valet av metod med att resultatet kommer att 

vara mera djupgående och reflektera människors känslor och åsikter mera på djupet, än 

van en kvantitativ metod som tex. en enkät skulle göra. Forskarna motiverar ytterligare 
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metoden med att intervjuerna kan skapa en dialog som utvecklar svaren och skapar en 

djupare förståelse för forskningens syfte (Larsson och Renman, 2019).  

Studier med en lite annan infallsvinkel på sharenting har också använt sig av kvalitativa 

metoder för att forska inom ämnet. Latipah et al (2020) forskade inom motiv och 

psykologiska påverkan av sharenting hos unga föräldrar. Forskarna valde ut tio 

respondenter som föll inom ramarna för deras utvalda fokusgrupp. En kvalitativ metod med 

ett psykologiskt närmande användes för forskningen, och närmare utfördes djupgående 

intervjuer med var och en inom fokusgruppen (Latipah et al, 2020). Fastän fokusgrupp har 

använts inom tidigare studier, ansågs enskilda djupgående intervjuer som ett mera 

passande val för denna studie för att uppnå djupare och mera ingående diskussioner på 

individnivå.  

3.1.1 Urval 

Eftersom kvalitativ forskning fokuserar på ett litet antal av individer som kan tänkas ge 

mest värdefull information till undersökningen, krävs det ett specifikt urval för studien 

(Patton, 2015). Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att välja respondenter till 

intervjuerna som har en direkt koppling till studiens syfte. För denna studie valdes ett urval 

av unga vuxna utan barn, i enlighet med avhandlingens syfte. Denna studie använde sig av 

ett målmedvetet urval (eng. purposeful sampling). Ett målmedvetet urval innebär att man 

ämnar välja ett så informativt studiefall som möjligt (Patton, 2015). Detta eftersom dessa 

informativa studiefall kan tänkas ge mest värdefull information för undersökningen, och ge 

en mer djupare inblick i ett specifikt ämne (Patton, 2015). Ett målmedvetet urval syntes i 

denna studie med hjälp av de färdiga kriterierna som nämndes innan respondenterna 

valdes till intervjuerna. 

Processen av urvalet tog början med ett bekvämlighetsurval, som innebar att 

intervjupersonerna som valdes var personer som fanns tillgängliga inom forskarens privata 

umgängeskretsar. Genom bekvämlighetsurvalet fick studien sin första respondent, som 

hördes till forskarens närmaste umgängeskrets. Eftersom bekvämlighetsurval riskerar att 

studien får ett väldigt smalt och homogent resultat, bestämdes det senare att fortsätta med 

ett snöbollsurval efter att den första respondenten blivit vald. Snöbollsurval är en metod 

som går ut på att personer som redan är inkluderade i urvalet hjälper till med 

rekryteringsprocessen genom att rekommendera nya personer som de kunde tänka sig vara 

passande för forskningens syfte. Fördelen med att använda sig av snöbollsurval är att det är 

en snabb process med tanke på tiden det tar att hitta nya personer som inkluderas i 

fokusgruppen (Denscombe, 2014). Snöbollsurvalet gick ut på att de personer som blivit 

valda genom bekvämlighetsurvalet hänvisade till en annan person inom ramarna för 
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respondenternas kriterier. Denna process gick vidare tills det allt som allt fanns fem 

respondenter att intervjua. 

3.1.2 Data 

Eftersom primär- och sekundärdata kombinerat kan resultera i ett mer aktuellt, 

meningsfullt och tillförlitligt resultat för en studie (Silverman, 2017), valdes en kombination 

av dessa två inför denna avhandling. Primärdata för denna studie kommer samlas in från 

djupgående intervjuerna med urvalet av unga vuxna. Primärdata innebär den data som 

författare och forskare själv samlar in för undersökningen, och används inom analysen 

(Bryman & Bell, 2017). Bryman & Bell (2017) förklarar sekundärdata som data insamlat 

forskare inför tidigare forskningar och litteratur som redan existerar. Sekundärdata för 

denna avhandling består av vetenskapliga artiklar, böcker och journaler från söktjänsten 

Google Scholar som användes för att bygga upp den teoretiska referensramen för denna 

avhandling.  

Eftersom sharenting är ett relativt nytt fenomen, finns det dessvärre inte mycket litteratur 

som skulle gå att jämföra direkt med denna. Däremot existerar det litteratur som går 

jämföra med, och därmed också användas som sekundärdata för denna avhandlings syfte. 

Dessa är bland annat Albinsson et als (2021) studie samt McTigues (2021) studie, eftersom 

de båda undersöker åsikter och attityder gällande sharenting, men från ett lite annat 

perspektiv. Semi-strukturerade djupgående intervjuer med enskilda respondenter kommer 

att skapa empirin för denna avhandling. Specifika antalet intervjuer blev fem. 

3.1.3 Intervjuguiden  

En intervjuguide fungerade som utgångspunkt och vägledning för de semistrukturerade 

enskilda intervjuerna. Intervjuguiden ansågs som en viktig komponent inför forskningen 

eftersom flera olika respondenter intervjuades, och det är viktigt att hålla sig till samma 

teman och syften i de enskilda intervjuerna (Patton, 2015). Eftersom semi-strukturerade 

intervjuer används för denna forskning, fungerar en intervjuguide som ett flexibelt men bra 

stöd för intervjuerna. Intervjuguiden tillåter respondenterna att tala fritt och ge 

tilläggskommentarer till frågorna ifall det behövs.  

Fördelen med att använda sig av en intervjuguide är att den hjälper intervjuaren att hålla 

koll på tiden, samtidigt som forskaren försäkras om att alla de mest centrala och viktigaste 

ämnena diskuteras och berörs i intervjun (Patton, 2015). För denna studie ansågs en 

intervjuguide som rätt närmande eftersom ämnet är något känslig och personligt, och 

intervjuguiden tillät en mer personlig konversation med respondenterna.  
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Intervjuguiden delades in i sju sektioner (Bilaga 1). Sektionerna skapads enligt forskningens 

syfte och möjliggjorde en klarare struktur inom intervjuguiden, som speciellt var nyttig för 

dataanalysen. Sektionerna behandlar olika områden inom forskningens ämne och öppnar 

upp dem på djupet. Sektionerna indelades enligt den ursprungliga intervjuguiden som 

användes för pilotintervjun. Den sista kategorin användes i intervjuerna som en typ av 

bonussektion. Dessa frågor ställdes till respondenterna ifall ämnet inte hade kommit på tal 

tidigare. Bonusfrågorna ställdes till slut till samtliga respondenter för att utvidga 

diskussionen.  

Tabell 3 Intervjuguidens sektioner 

Frågor i intervjuguide Kategori Definition 

Fråga 1–3 
Exempel: vad är din inställning till 
influenser reklam på Instagram? 

Introduktion Skapa en allmän bild över 
konsumenternas åsikt och 
inställning gällande influenser 
marknadsföring och exponering av 
barn på Instagram 

Fråga 4–5 
Exempel: finns det någon typ av 
influenser reklam som du inte 
tycker om att se på Instagram? 

Influenser 
marknadsföring på 
Instagram 

Kartlägga respondenternas motiv 
att följa influensers på Instagram 
och vad de har för åsikter om deras 
samarbeten på Instagram 

Fråga 6-7 
Exempel: har du reflekterat över 
barnens roll i reklamsamarbeten? 

Barn inom 
marknadsföring 

Kartlägga respondenternas 
förhållningssätt om att använda sig 
av barn inom marknadsföring på 
generellt plan 

Fråga 8 
Exempel: Anser du att barnfokus 
samarbeten har en viss moralisk 
problematik? 

Etisk och moralisk 
problematik 
gällande sharenting 

Skapa förståelse för 
respondenternas förhållningssätt 
gällande moraliska problem inom 
reklamsamarbeten där sharenting 
förekommer 

Fråga 9-10 
Exempel: har du reflekterat över 
hur barns inverkan i ett samarbete 
påverkar samarbetets resultat? 

Makten av SMI:s 
profil och 
samarbeten 

Skapa förståelse för hur 
respondenterna tycker SMI:s får 
följare och skapar trafik olika slags 
innehåll på Instagram. Skapa 
förståelse för hur barn inverkar på 
detta. 

Fråga 11–15 
Exempel: kan du nämna några 
exempel på reklamsamarbeten 
med barn inkluderade som du 
tycker är allmänt acceptabla? 

Sociala normer 
kopplat till 
kontexten.  

Skapa förståelse för de olika sociala 
normerna gällande exponering av 
barn inom influenser 
marknadsföring 

Fråga 16-17 
Exmpel:  Upplever du en skillnad 
på…….där barnet visas ensam i en 
bild / barnet visas  
tillsammansmed sin förälder? 

Olika typer av 
samarbeten där barn 
är med 

Skapa förståelse över ifall 
konsumenterna upplever en viss 
skillnad på innehåll där barn 
portreras på olika sätt, och hur 
detta påverkar åsikterna om 
samarbetet 
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Eftersom intervjuerna fungerade som semistrukturerade intervjuer, möjliggjorde 

intervjuerna diskussioner som förde över till nästa teman. Diskussionerna innefattande att 

intervjuaren nämnde övergången till nästa tur, och frågade ifall respondenten har något att 

tillsätta till frågorna som tillhörde föregående tema. Diskussionen mellan de olika 

sektionerna fungerade bra som övergång och som möjlighet för vidare diskussioner vid 

behov.  

3.1.4 Insamling av empiri 

Empirin för denna studie består av existerande litteratur och data från de fem 

semistrukturerade djupgående intervjuer med enskilda personer. Detta avsnitt kartlägger 

insamlingsmetoderna som har använts för at samla in empiriska data.  

Insamlingen av data började i mars med att skicka samtliga respondenter en inbjudan till 

intervjuerna per e-mail samt bifoga en instruktionslapp som behandlar regelverk för 

intervjuerna. Samtliga intervjuer hölls under månaderna mars-april, och intervjuerna 

skedde som fysiska möten i en trygg och bekväm miljö. Ifall respondenten kände sig 

obekväm med ett fysiskt möte pga. den rådande pandemin, fanns det också möjlighet att 

hålla intervjun över Teams, dvs. som ett online möte. Samtliga intervjuer skedde till slut 

som fysiska möten. Intervjuguiden har byggts upp med tanken att de enskilda intervjuerna 

kommer att ta ungefär 40–50 min. Detta eftersom semistrukturerade intervjuer kan leda 

till vidare diskussion, och då bör det finnas extra tid för öppen diskussion kring frågorna 

och intervjun. Intervjuerna hölls som informella möten, detta eftersom forskningens syfte 

är att undersöka förhållningssätt som människor har, och den informella miljön bidrar till 

att respondenterna kan vara sig själva och uttrycka deras riktiga åsikter. 

Utgående från Saunders och Lewis (2012) riktlinjer, bandades samtliga intervjuer in med 

hjälp av en mobiltelefon. Utgående från inspelningen transkriberades varje intervju samma 

dag efter att intervjun hade skett. Intervjuaren (forskaren) skrev också vid behov ner 

anteckningar under intervjuns gång. 

3.1.5 Semistrukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade djupgående intervjuer med enskilda respondenter skapade empirin för 

denna avhandling. Specifika antalet intervjuer blev till slut fem. Intervjuerna skedde med 

enskilda respondenter. En semi-strukturerad intervju följer en intervjuguide, men tillåter 

både respondenten och intervjuaren att avvika från intervjuguiden med till exempel 

följdfrågor (Roulston, 2010). Eftersom semi-strukturerade intervjuer inte måste till punkt 

följa en intervjuguide, ses denna metod som passande för denna forskningens syfte. 

Semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för denna avhandling eftersom det möjliggör 
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rum för detaljerade och djupgående diskussioner med följdfrågor och spontana reaktioner. 

Denna typs intervjuer ses ha mest potential i att besvara forskningsfrågorna för denna 

avhandling, eftersom en öppnare intervju med rum för reflektion kan tänkas ge utrymme 

för starkare åsikter och attityder mot fenomenet sharenting. Semistrukturerade intervjuer 

är också ett lämpligt tillvägagångssätt för en deduktiv ansats som denna.  

3.1.6 Respondenterna till de enskilda intervjuerna 

Inför denna studie intervjuades fem respondenter. Urvalet gick ut på ett 

bekvämlighetsurval som utvecklads till ett snöbollsurval. Mer detaljerat om urvalet kan 

läsas i kapitel 3.2. Respondenterna hade som kriterier att måsta vara en ung vuxen i åldern 

22-28, aktiv på Instagram, samt ha en viss koll på influenser kulturen och följa minst en 

influenser som aktivt visar upp sina barn på Instagram. Dessa kriterier försäkrades innan 

personerna blev valda som respondenter till intervjun. Försäkringen skedde som kriterier 

som frågades av personerna som var potentiella respondenter innan de slutligen valdes till 

intervjuerna.  

Tabell 4 Information om respondenten och intervjuer 

Alias Ålder Kön Intervjuns 
längd 

Plats Datum 

Respondent 1 24 Kvinna 55min Café 8.4.2022 

Respondent 2 27 Man 39 min Hemma hos 
respondenten 

10.4.2022 

Respondent 3 24 Kvinna 45 min Café 11.4.2022 

Respondent 4 25 Kvinna 50min Hemma hos 
respondenten 

12.4.2022 

Respondent 5 

(finsk) 

24 Kvinna 52min Hemma hos 
respondenten 

20.4.2022 

 

I enlighet med de etiska och moraliska åtgärderna för avhandlingen, presenteras 

respondenterna som anonyma alias. Informationen som deltagarna kände sig bekväma att 

publicera om sig själv var kön och ålder. Respondenternas beskrivning hittas i tabell 4. 
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3.1.7 Pilotintervju 

Den första intervjun som hölls fungerade som en pilotintervju. Detta var inte den 

ursprungliga tanken med intervjun, men på grund av nedanstående orsakerna ansågs det 

lämpligt att göra några små modifieringar i intervjuguiden efter den första intervjun. 

Därefter blev också den första intervjun en så kallas pilotintervju. Efter pilotintervjun valdes 

följande frågor att tas bort eftersom de ansågs vara irrelevanta för ämnet och gav inget 

mervärde till studiens syfte. Intervjuguiden ansågs också innehålla för många frågor för att 

tiden skulle räcka till de viktiga frågorna gällande ämnet. Frågorna som togs bort från 

intervjuguiden efter pilotinterjvun var: 

4. På vilka grunder väljer du att följa en influenser på Instagram? 

9.Brukar du ofta klicka på reklamlänkar skapade av influensers på Instagram?  

10. Vad krävs det för att du ska trycka på en reklamlänk skapad av en influenser i ett 

samarbete? 

Efter pilotintervjun skrevs den nya slutliga intervjuguiden rent och kan hittas i bilaga 2. Den 

nya intervjuguiden användes efter pilotintervjun i samtliga intervjuer som skedde efter 

pilotintervjun.  

3.1.8 Mängd intervjuer: saturation uppnådd 

Inom kvalitativa forskningar sägs det att saturation har blivit uppnådd när ny data som ger 

ny information till kategorier inte hittas, och när forskaren om och om igen ser likheter i 

svaren hen får (Townsend, 2013). Efter att fem intervjuer hållits och transkriberats, 

upptäcktes det att saturation hade uppnåtts ganska snabbt inom dessa intervjuer. 

Saturationen uppmärksammades genom att titta närmare på de olika stora teman och 

sektioner som intervjuguiden var indelad i. Samtliga teman hade något liknande svar inom 

sig, och det fanns inte någon respondent som skulle sticka ut i stora drag eller ens inom en 

specifik sektion. Samtliga respondenter hade en väldigt liknande uppfattning om de stora 

allmänna teman för denna forskning dvs influenser marknadsföring och barn inom 

influenser marknadsföring. Somliga tog till och med upp liknande exempel på vad som är 

acceptabelt och oacceptabelt. Respondenterna tycktes ha väldigt liknande åsikter om 

barnens rättigheter, vilket resulterade i att svaren slutligen blev ganska liknande. På grund 

av detta ansåg forskaren att det inte var nödvändigt med flera intervjuer, eftersom 

saturation hade uppnåtts. Genom de semi-strukturerade intervjuerna hade den information 

som behövdes för forskningen fåtts, och det fanns inte behov av tilläggsinformation för att 

kunna få relevanta resultat för forskningens syfte. Saturationen nåddes redan efter fyra 
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intervjuer, men en femte gjordes för att försäkra sig om att tilläggsinformation inte 

saknades från de existerande intervjuerna.  

3.2 Genomförandet av dataanalys 

Den empiriska data som samlats in genom de enskilda semistrukturerade intervjuerna 

kommer att analyseras med hjälp av riktlinjer från Spiggle (1994) ramverk. Processen kring 

data analyseringen började direkt efter den första intervjun hade skett och transkriberats. 

För att underlätta forskarens analys, analyserades data från enskilda intervjuer alltid direkt 

efter transkribering av intervjun. Allt som allt blev det 39 sidor av transkriberad text som 

analyserats inför denna undersökning. Fyra intervjuer transkriberades på svenska, 

eftersom de hölls på svenska, och den sista intervjun transkriberades på finska, eftersom 

den hölls på finska. Intervjuguiden till den finska intervjun översattes i förväg till finska för 

att underlätta intervjuns smidighet.  

Spiggle (1994) presenterar sex olika tillvägagångssätt för analys av data, dessa är 

kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensionalisering, integration och iteration. 

Enligt Spiggle (1994) ramverk för analys av data, finns det inte någon specifik ordning som 

man måste följa när man analyserar sina resultat, därefter kommer ordningen att vara 

slumpmässig. Iteration innebär att man bryter det sekventiella sättet för forskningen 

(Spiggle, 1994). I praktiken innebär detta att forskaren inte ska utföra forskningen 

sekventiellt, utan hen bör alltid röra sig fram och tillbaka mellan de olika stegen inom 

forskningen (Spiggle, 1994). Iteration syns i denna avhandling eftersom forskaren hela 

tiden rört sig mellan de olika stadierna av studien, och gått tillbaka till olika delar och 

förbättrat vid behov. Iteration syns också tydligt i denna avhandling i pilotintervjun som 

valdes att gå tillbaka och redigeras efter första intervjun då onödiga och irrelevanta frågor 

upptäcktes.  

Kategorisering innebär att man delar upp sin data i olika kategorier som beskriver ett 

bredare fenomen eller ett bredare ämne (Spiggle, 1994). Analysen av data började därför 

med kategorisering, för att enklare identifiera specifika ämnen som var gemensamma för 

de olika intervjuerna. I denna kategorisering användes olika färger för att märka ut de olika 

ämnena inom texten i transkriberingarna. Detta för att underlätta processen och tydligt 

märka ut kodning i texten. Olika färger användes också för att redan i intervjuguiden märka 

ut de olika sektionerna som intervjuguiden delades in i. Dessa färger användes sedan på 

texten som transkriberades för att lättare se vilka svar som hördes till vilken sektion. Denna 

färgkodning underlättade forskaren att uppmärksamma saturationen som hade nåtts inom 

samtliga sektioner efter fem intervjuer.  
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Abstraktion går längre än kategorisering och försöker hitta mer generella teman från datan 

(Spiggle, 1994). Under kodningsprocessen av transkribering användes sociala normer och 

subjektivt förhållningssätt som de övergripande teman för respondenternas svar. Detta 

valdes i enlighet med teorin om sociala normer, och subjektiva förhållningssätt lades till 

som ett mera personligt tema. De slutliga tre stora teman blev subjektiva förhållningssätt, 

deskriptiva normer och föreskrivna normer. De två olika indelningarna för sociala normer 

togs fram här för att lättare kunna koppla data och resultaten till teorin om sociala 

normerna. Dessa teman fungerade som en bra grund till att skapa en uppfattning om 

respondenternas åsikter och förhållningssätt gällande sharenting, och kartlagde vad det är 

som bygger upp dessa tankar. Abstraktion användes alltså här för att lyfta fram mera 

generella teman. Ett Excel dokument skapades för att lättare analysera och koda de olika 

kategorierna och övergripande teman från intervjuerna. En skärmdump från Excel 

dokumentet kan hittas i Bilaga 3.  

Samtliga teman fick an efter intervjuerna olika kategorier som de delades in i. Kategorierna 

uppstod i enlighet med vad subjektiva förhållningssätt, deskriptiva normer och föreskrivna 

normer egentligen är. Subjektiva förhållningssätt inom undersökning uppfattas generellt 

som hur forskningen påverkas av forskarens perspektiv, värderingar, sociala erfarenheter 

och synpunkter (Allan, 2017). I enlighet med detta ses subjektiva förhållningssätt ur 

respondentens perspektiv, och fokuserar på de värderingar, känslor, prioriteringar och 

kunskaper som respondenten kan tänkas påverkas av. APA (American psychological 

association) beskriver deskriptiva normer som vilken som helst typ av olika konsensuella 

standarder som beskriver hur människor vanligtvis agerar, känner och tänker om eller i en 

given situation (APA, 2022). Dessa normer beskriver hur människor uppfattar saker och 

faktiskt beter sig. I och med denna definition plockades följande deskriptiva normer fram: 

beteende, uppfattningar, fördomar och jämförelse. Föreskrivna normer definieras som 

beteenden som förväntas ska följas, och anses vara acceptabla i en situation, de upprätthålls 

av risken om ogillande (Cambridge University Press, 2020). I enlighet med denna definition 

skapades följande föreskrivna normer av respondenterna: åsikter, acceptans, ogillande och 

olämplighet. Naturligt är det beteendet sharenting som respondenterna hänvisar till.  

Citaten fick sina kategorier och teman genom att forskaren noggrant funderade inom vilket 

tema och under vilken kategori citatet hör bäst hemma, i enlighet med de officiella 

definitionerna på de tre stora teman.  Dessa kategorier baserade sig på respondenternas 

känslor, attityder och åsikter som kunde identifieras i deras svar på frågorna. Denna process 

upprepades efter varje intervju, tills 13 kategorier identifierades. Samtliga teman och deras 

kategorier presenteras i tabell 5. Eftersom stämningen i en mening kan vara positiv, negativ 

och neutral, analyserades data enligt hur tonen i meningen lät, och enligt vilken stämning 
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som förmedlades hos respondenten under svaret. Ifall en mening inte hade en innebörd 

som kunde kopplas till tonläge, markerades denna med ’’neutral’’. 

Tabell 5 Kodning av data: Teman och kategorier 

Ämne  Subjektivt 
förhållningssätt 

Deskriptiva 
normer 

Föreskrivna 

normer 

Kategori Värderingar Beteende 
Åsikter 

 Känslor Uppfattningar 
Acceptans 

 Prioriteringar Fördomar 
Ogillande 

 Kunskap  Jämförelse 
Olämplighet 

   

Identifiering 
  

 
 

 

Jämförelse används för att upptäcka likheter och olikheter i den data som samlats in. 

Jämförelse kan också fungera som information om vad som ytterligare borde samlas in. 

(Spiggle, 1994) Jämförelse användes i denna dataanalys för att söka likheter och olikheter 

mellan olika kategorier och teman, men också för att leta efter likheter och olikheter mellan 

respondenterna.  

Dimensionalisering bidrar till dataanalysen genom att förtydliga och skapa djupare 

innebörd i konstruktioner och definiera samband mellan kategorierna (Spiggle, 1994). 

Dimensionalisering och jämförelse användes i denna avhandling tillsammans för att 

tydligare förstå den kodade data. I princip innebar detta att hitta samband och olikheter 

mellan teman, kategorier och respondenter.  

Exempel på dimensionalisering: 

Barn i marknadsföring är okej …………… Barn i marknadsföring är oacceptabelt 

Barn bidrar till vinst inom kommersiella samarbeten ……. Barn bidrar inte till vinst inom kom. samarbeten  

Integration innebär att kombinera data med teori (Spiggle, 1994). Integration användes 

som en sista del i dataanalysen för att jämföra resultaten med den teori som presenterats 

tidigare i denna avhandling. Resultaten presenteras i kapitel 4. Exempel på hur data 

kodades inför resultaten kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 6 Exempel på kodning av data 

Tema Kategori Kommentar Tonläge 

Subjektivt 
förhållningssätt 

värderingar Förr i tiden kunde ja  följa någon endast för utseende, 
men nu måste influensern dela med sig av innehåll 
som intresserar mig, och främst av allt måste vi dela 
samma värderingar (R1) 

neutral 

Subjektivt 
förhållningssätt 

känslor För barnets skull föredrar ja att ansikte int synns men 
nog fungerar ju reklamerna bättre med ansiktsuttryck 
etc. väldigt svår fråga. (R3) 

neutral 

Subjektivt 
förhållningssätt 

prioriteringar Ja tycker att det ska vara väldigt genomskinligt vad 
barnet får för samarbetet och vad som händer bakom 
samarbetet (R2) 

neutral 

Subjektivt 
förhållningssätt 

prioriteringar Barnet förstår inte heller att ifall dens medverkan 
står för en stor del av influenserns inkomst från 
kommersiella samarbeten, bör barnet också få 
ersättning enligt mig (R4) 

neutral 

Deskriptiva 
normer 

beteende . Men om det verkar som så att mamman har använt 
barnet för samarbetet så e de verkligen int ok.  (R2) 

negativ 

Deskriptiva 
normer 

uppfattning Ja tror att ett barn alltid väcker någon slags känsla i 
en bild.  (R2) 

positiv 

Deskriptiva 
normer 

kunskap ...men i bästa (eller också värsta fall om man tänker 

på ett annat sätt) så kommer ett barns inverkan att 

boosta ett samarbete och ge innehållet mycket mera 

värde.   

positiv 

Deskriptiva 
normer 

jämförelse ? Int tar ja heller min hund med och knappra in 
siffror på excel på arbetsplatsen…(R1) 

negativ 

Föreskrivna 
normer 

ogillande Det finns ju en känd svensk influenser som blivit 
väldigt utsatt för hat på grund av att hon använde sig 
av sitt barn allt för mycke på hennes kanaler, det var 
egentligen barnet som skapade allt innehåll på hennes 
kanaler, de e ju int okej!(R3) 

negativ 

Föreskrivna 
normer 

åsikter Ja anser int att barnen ska synas i sådana miljöer 
där de int måst synas. (R1) 

negativ 

Föreskrivna 
normer 

acceptans säga att en bild där tex mamman synns tillsammans 
med sitt barn e bättre än en bild där barnet visas 
ensam. (R4) 

positiv 

Föreskrivna 
normer 

ogillande De har alla chanser att göra vad de vill med sina 
varumärken, och de behöver inte inkludera sina barn 
som ofrivilliga när de inte ens förstår vad de är med 
på.(R4) 

negativ 

Föreskrivna 
normer 

olämplighet Vissa av dihär influensers har miljontals följare, vilket 
innebär att barnets ansikte blir bekant för miljontals 
främmande människor, utan att barnet förstår det 
själv. (R4) 

negativ 

Föreskrivna 
normer 

åsikter Ja tycker annars också att barn på influensers 
kanaler har varit ett hetare samatalsämne bland min 
kompisgrupp än tidigar. (R4) 

neutral 

Ett mera djupgående exempel på hur datat kodades i en excel tabell kan hittas i Bilaga 3, 

där en skärmdump har bifogats ur excel filen. Hela filen kan vid begäran fås av forskaren.  
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3.3 Etiska problem och förhållningssätt 

Då man forskar inom ett ämne där individers åsikter och ställningstagande är i fokus, är det 

viktigt att ta i beaktande etiska synvinklar samt försvara forskningens etnicitet genom att 

behandla anonymitet och integritet (Bryman och Bell, 2017). Eftersom denna avhandling 

analyserar etiska och moraliska åsikter och förhållningssätt kring beteendet sharenting, är 

det centralt att inkludera regelverk och litteratur gällande integritet och anonymitet. De 

enskilda intervjuerna som fungerar som primärdata för denna avhandling behandlar 

personliga åsikter och attityder, och därför är det viktigt att åsikterna behandlas objektivt 

och med anonymitet. För att studien ska vara etiskt försvarbar, meddelades respondenterna 

också att deras åsikter respekteras, och att inget svar är rätt eller fel. För att ytterligare 

respektera respondenternas integritet har individerna ett val att endast besvara de frågor 

de själv är bekväma att svara på.  

Respondenterna blev informerade om studiens syfte och om deras rätt till frivilligt 

deltagande samt frivilligt avslutande av intervjun. Respondenterna godkände dessutom 

deras medverkan i samtliga faktorer så som anonymitet, samtycke och konfidentialitet. 

Forskarens roll har även tagits i beaktande för intervjuerna, och forskaren såg till att 

respondenterna inte upplevde negativa konsekvenser på grund av studien. 

Denna avhandling följer Hankens riktlinjer och dataskyddspolicy.  

3.4 Forskningskvalitet  

Kvaliteten av forskningen kommer att diskuteras och granskas i enlighet med Wallendorf 

och Belks (1989) riktlinjer. Forskarnas riktlinjer inkluderar fem områden som ska beaktas 

inför studiens kvalitet. Dessa är kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse och 

integritet. En sammanfattande tabell av studiens åtgärder för kvalité kan hittas i tabell 4. 

Bekräftelse används för att granska ifall studiens resultat är opartiska och bestämda enligt 

respondenternas svar (Wallendorf & Belk, 1989). För att öka studiens bekräftelse har 

intervjuerna spelats in och transkriberats i detalj. Inom transkriberingarna har speciella 

ljud och rörelser också tagits i beaktande. Genom att spela in intervjuerna kan forskaren gå 

tillbaka och lyssna på inspelningarna, och observera både det egna och respondentens 

beteende. Bekräftelsen av studien förstärks också med de neutrala och opartiska frågorna 

som intervjuguiden innehåller. 

Studiens integritet innebär att empiriska resultaten inte förvrängs eller innehåller falsk 

information så som till exempel lögner och falska påståenden. Genom att granska 

integriteten försäkrar man också att resultaten inte innehåller information som har 
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förvrängts på grund av rädsla eller försök att göra bättre intryck. (Wallendorf & Belk, 1989) 

Denna studies integritet försäkrades genom detaljerad rapportering, anonymitet av 

respondenterna och goda intervjuförhållanden. Genom att skapa en neutral och säker miljö 

inför intervjuerna försäkrade sig forskaren om att miljön inte skulle orsaka förvrängda svar 

hos respondenterna på grund av rädsla eller andra faktorer.  

Kredibilitet används för att granska forskningens interna validitet av studiens resultat. 

Detta innebär att resultaten för studien granskas i vilken utsträckning de troligen 

representerar ämnet som har valt att studeras. (Wallendorf & Belk, 1989) För att öka 

kredibiliteten i denna studie har forskaren använd sig av en bred variation på källor samt 

en urvalsmetod som minskar risken för homogenitet inom respondenterna. Genom att 

använda sig av semi-strukturerade intervjuer har forskaren också ökat kredibiliteten, 

eftersom detta möjliggör utvecklade svar och rum för vidare tankegång. De enskilda 

intervjuerna spelades in och kompletterades med anteckningar, varefter varje intervju 

transkriberades, allt enligt Wallendorf och Belks (1989) rekommendationer för kredibilitet.  

Tabell 7 Sammanfattning av åtgärder för studiens kvalitet 

Kriterier Åtgärd Koppling till kriterierna 

Bekräftelse • Ljudinspelning och 
transkribering av 
intervjuer 

• Neutral och bekväm miljö 
för intervjun 

Möjliggör reflektering över svaret genom att 
lyssna på inspelningarna om och om. 
Transkriberingarna möjliggör enklare och 
mer uppriktig dataanalys 

Integritet • Rapportering 

• Anonymitet av 
respondenterna 

• Goda intervjuförhållanden 

Genom åtgärderna försäkrades 
respondenterna om deras anonymitet och 
bekvämlighet under intervjuerna.  

Kredibilitet • Semi-strukturerade 
intervjuer 

• Urvalsmetod 

• Variation av källor 

Urvalsmetoden möjliggjorde ett så passande 
urval som möjligt. En teoridel baserad på 
varierande källor ger en bredare inblick på 
ämnet. 

Pålitlighet • Intervjuguide Eftersom intervjuguiden har lagts som bilaga 
till denna studie, har andra forskare lätt till att 
använda guiden samt ta inspiration från den. 

Överförbarhet • Lätt överförbar neutral 
intervjuguide 

Eftersom intervjuguiden är uppbyggt 
subjektivt, är den också lätt att föra vidare till 
andra studier inom samma ämne.  
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Pålitlighet syftar på forskningens tillförlitlighet. Med detta syftar Wallendorf och Belk 

(1989) på studiens replikerbarhet i liknande sammanhang och existerande litteratur av 

andra forskare. För att stärka denna studies pålitlighet skapades en detaljerad och 

välgenomtänkt intervjuguide som är tillgänglig till andra forskare som potentiellt vill forska 

inom samma område.  

Överförbarhet syftar på studiens externa validitet och innebär hur lätt studiens empiriska 

resultat kan överföras och appliceras till andra sammanhang och ämnen (Wallendorf & 

Belk, 1989). Denna studies överförbarhet förstärks med en intervjuguide som är väldigt 

neutral och öppen, som lätt kan överföras och användas till liknande ämnen som denna 

studie. Dock måste det konstateras att studien innehåller en viss generalisering eftersom 

fyra kvinnor och endast en man intervjuades. 

I tabell 7 sammanfattas åtgärderna som forskaren har tagit för att försökra sig om att 

studiens kvalitet är så bra som möjligt. 
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4 RESULTAT 

Resultaten för denna studie är uppdelade enligt den teoretiska indelningen som 

presenterades i kapitel 2. Resultaten presenteras också i enlighet med de forskningsfrågor 

som ställts i kapitel 1. Vidare behandlas de övergripande teman och kategorier som tagits 

fram inom kodningen av data från intervjuerna, och dessa behandlas inom samtliga ämnen. 

Eftersom sociala normer behandlas som övergripande teman i kodningen av data, kommer 

dessa implementeras i samtliga ämnen, och inte diskuteras skilt. Sociala normerna som 

behandlas inom resultaten är deskriptiva och föreskrivna normer som unga vuxna har 

skapat gällande respektive ämne. Dessa är alltså normer som identifierats under 

intervjuerna och därmed skapats av respondenterna. Hur normerna identifierades och 

kategoriserades förklaras mera ingående i kapitel 3.5.  

Forskningsfrågorna lyder: 

FF1: Hur förhåller sig konsumenter till sharenting inom influensers   

kommersiella samarbeten på Instagram? 

FF2: Hur ser konsumenter på olika typer av sharenting innehåll inom influensers 

kommersiella samarbeten på Instagram? 

FF3: Hur förhåller sig unga vuxna till användning av barn inom marknadsföring 
generellt? 

 

Först diskuteras unga vuxnas åsikter gällande användning av barn inom marknadsföring på 

ett generellt plan. Efter att dessa resultat presenteras går resultaten in på unga vuxnas 

åsikter gällande sharenting inom influenser marknadsföring. Kopplat till detta behandlas 

vidare etik och moral kring ämnet. Till sist presenteras resultaten för den andra 

forskningsfrågan gällande unga vuxnas förhållningssätt till olika typs innehåll av sharenting 

inom influenser marknadsföring. Eftersom den femte respondenten svarade på finska, 

kommer citaten i resultatdelen översättas till svenska då de presenteras i detta kapitel. 

4.1 Unga vuxnas åsikt gällande användning av barn inom marknadsföring  

Då unga vuxnas åsikt gällande användning av barn inom marknadsföring analyserades 

kunde alla tre stora teman hittas inom respondenternas svar. Subjektiva förhållningssätt, 

deskriptiva normer samt föreskrivna normer var teman som präglade svaren, och de mest 

övergripande kategorierna som kunde hittas inom ämnet var olika åsikter, uppfattningar 

samt jämförelser kring användning av barn inom marknadsföring. Rent allmänt präglades 

ämnet av en ganska positiv syn på användning av barn inom marknadsföring, eftersom över 

50% av den kodade data som kunde kopplas till ämnet var positiva. Många respondenter 
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hade också en neutral synvinkel på saker inom ämnet, men också negativa åsikter gällande 

barnens medverkan i reklam över lag kunde hittas inom svaren. Den största faktorn som 

påverkade samtliga respondenters åsikter gällande användning av barn inom 

marknadsföring var uppfattningen och kunskapen om att barn oftast får betalt för de arbete 

som de gör för företag, och därför känns detta mer okej än att barnen ofrivilligt och obetalt 

skulle arbeta för ett företag eller till exempel en influenser. Resultaten visade också att 

respondenterna kände att barnet oftast sätts i rätt kontext och miljö då de används i företags 

egna marknadsföring, vilket gör det mera acceptabelt att visa upp barn där.  

4.1.1 Subjektiva förhållningssätt till användning av barn inom 
marknadsföring 

Subjektiva förhållningssätt innebär hur forskningens syfte påverkas från respondenternas 

perspektiv, värderingar, sociala erfarenheter och synpunkter. Kategorier som ingår i 

subjektiva förhållningssätt är värderingar, känslor, prioriteringar och kunskap. Inom temat 

subjektiva förhållningssätt gällande användning av barn inom marknadsföring var 

värderingar den enda kategorin som kunde observeras från intervjuerna. Svaret tolkades 

som neutralt, och visade att respondenten hade ett neutralt förhållningssätt till hur han 

själv förhåller sig och ser på användning av barn inom reklam. Enligt respondent 2 är det 

viktigt att användning av barn korrelerar med de rättigheter som barnen har. Med detta 

menade respondenten att det är viktigt att barnets lov fås då den ska medverka i reklam, 

och att barnet faktiskt måste förstå vad den är med i. Här visades det att barnets anonymitet 

värderades högt inom användning av barn inom marknadsföring. 

Respondent 2: ”Bäst av allt sku vara o dehäre ba min åsik men… man borde fråga lov av barnet om 
barnet e tillräckligt gammalt för att kunna tala” 

Flera subjektiva förhållningssätt gällande användning av barn inom marknadsföring kunde 

inte observeras för ämnet, eftersom de antingen var svårtolkade eller saknade en direkt 

koppling till hur subjektiva förhållningssätt skapades av respondenterna.  

4.1.2 Deskriptiva normer skapade av respondenterna gällande användning 
av barn inom marknadsföring 

De deskriptiva normer som skapades av respondenterna innebär vilken som helst typ av 

olika konsensuella standarder som beskriver hur människor vanligtvis agerar, tänker och 

känner om eller i en given situation. Här har alltså respondenterna tagit ställning till 

situationer där barn används inom marknadsföring. Inom temat deskriptiva normer finns 

det totalt fem kategorier, dessa är beteende, uppfattningar, fördomar, jämförelse och 

identifiering. Uppfattningar, jämförelse och identifiering var de övergripande kategorierna 

som kunde identifieras då deskriptiva normer gällande användning av barn inom 

marknadsföring undersöktes. Dessa kategorier identifierades i enlighet med hur APA 
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(2022) har definierat deskriptiva normer. Ett flertal av respondenterna hade uppfattningar 

om att företag använder sig av barn eftersom de vet att barnet kan ge ett mervärde för 

reklamen, och därför naturligt vill testa sig vidare på detta. Respondent 2 och 3 hade 

positiva uppfattningar om hur barns medverkan i reklam påverkar samarbetet, och 

poängterade också hur barnen kan skapa mera uppmärksamhet för reklamen.  

Respondent 2: “…ja tror att ett barn alltid väcker någon slags känsla i en bild, som oftast är positive” 

Respondent 3: “Man missar ju direkt int ett jätte sött barn som ploppar upp på ett sponsrat inlägg, de 
fångar ju ens uppmärksamhet på ett helt annat sätt!” 

Då man använder sig av barn inom marknadsföring, påpekades de återigen hur viktigt det 

är att kontexten av reklamen är rätt för barnet, annars kan uppfattningen om företaget och 

reklamen bli ganska negativ. Respondent 4 påpekade att produkten och företaget ska passa 

bra in med barns miljö, och lätt kunna motiveras varför man använt sig av ett barn här. 

Respondent 4: ”Sen ska ju förståss företaget och produkten som görs reklam för vara relevant för barn, 
annars kan de ju bli väldigt opassande…” 

Flera jämförelser kring användning av barn inom marknadsföring kunde också observeras 

från intervjuerna, och största delen av dem var positiva. Respondent 5 jämförde reklamer 

för barnprodukter som var gjorde med och utan barn i reklamerna, och påpekade att en 

reklam med ett barns medverkan högst antagligen skulle få ett bättre resultat än en reklam 

utan. Respondent 4 påpekade också att ett barns glädje och utstrålning i rätt kontext kunde 

ge en mycket mera trevlig känsla till en reklam än en reklam utan barnets utstrålning. 

Respondent 5: “jag skulle kunna tro att en reklam med ett barn i preseterar mycket bättre än en reklam 
utan ett barn. Detta dock i rätt kontext.” 

Respondent 4: “…om tex ett barn ser glatt ut i bilden och gör bilderna till varma och glada, för det no 
med sig en positiv aura till reklamen som andra reklamer för barn saknar ifall de int har riktiga barn 
med i reklamen.” 

Genom identifiering av olika situationer påpekade också respondent tre att användning av 

barn inom reklam har blivit lite som en trend, och den trenden verkar fungera bra. 

Respondent 3: “Tex på Tiktok som ja använder så har videon ibland miljontals visningar endast för 
ett barns söta ansikte synns i videon” 

Positiva uppfattningar om användning av barn inom marknadsföring kunde också hittas i 

resultaten. Respondent 5 förklarade ganska snabbt i början av intervjun att hon tyckte att 

användning av barn i reklam är okej så länge de faktiskt får lön för det. Här jämförde också 

respondenten detta mot användning av barn inom influenser marknadsföring, där de enligt 

hennes uppfattning inte får lön för sitt arbete. Samma tankar hade också samtliga 4 andra 

respondenter som påpekade att de barn som är med i företags reklamer får betalt, och 

därför känns det bättre och mera etiskt.  
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Respondent 5: ”…men tillexmpel då barn agerar som modeller för ett barnklädföretag så får de ju lön 
för deras insats, o då tycker ja faktistkt de e okej eftersom nån måste göra de.” 

 

4.1.3 Föreskrivna normer skapade gällande användning av barn inom 
marknadsföring 

Föreskrivna normer definieras enligt Cambridge (2020) som beteenden som förväntas 

följas och anses vara allmänt acceptabla i en situation. Dessa upprätthålls av risken om 

ogillande. I detta fall skapade respondenterna föreskrivna normer gällande användning av 

barn inom marknadsföring. Inom temat för föreskrivna normer finns det totalt fyra 

kategorier; åsikter, acceptans, ogillande och olämplighet. Olika slags åsikter gällande 

användning av barn inom marknadsföring präglade de föreskrivna normerna som 

respondenterna skapade gällande användning av barn inom marknadsföring. Andra 

kategorier som skapades gällande situationen var olämplighet och acceptans. För vissa av 

respondenterna spelar det till exempel en stor roll vad för slags reklam det handlar om när 

man talar om barn inom marknadsföring. Mera ingående så var respondent 1,2 och 4 av den 

åsikten att företaget och produkten i fråga har en väldigt stor inverkan på ifall reklamen är 

acceptabel eller inte. Respondenterna förhöll sig relativt positivt till att använda sig av barn 

inom marknadsföring ifall kontexten och sammanhanget var passande för barn och för den 

miljö som barn borde vara i.  

Respondent 1: ”så ja tycker definitivt att ett barn kan ge ett ganska stort mervärde till ett 
reklamsamarbete ifall produkten och företaget e lämpligt för barnet och fokusgruppen” 

Respondent 2: ”…de har ju också en stor skillnad om man tänker på hudana olika kontexter barnet 
kan sättas i inom oika reklamer. Ja tycker till exempel att de e helt okej att barn är med i reklamer för 
barnprodukter, som tex barnkläder eller barnleksaker, för de ger ju ett visst mervärde ifall man får se 
en riktig person använda produkterna. I dehär fallet så ser ja nog inget fel med att använda barn där” 

Respondent 4: ”barnet har nog en jätte stor roll inom reklam, speciellt inom sån reklam som faktiskt 
e menat för barn, då menar ja alltså typ företag som gör kläder eller andra produkter menade för barn. 
…. Barnens roll e nog jätte stor inom såna sammanhang o de e helt okej. ” 

Inom de föreskrivna normerna för användning av barn inom marknadsföring skapad 

respondenterna också en viss olämplighet för olika scenarion. Här poängterade 

respondenterna återigen om sammanhanget som barnet visas i, och hur fel det kan gå. 

Respondent 1,2 och 4 hade alla negativa attityder till den olämplighet som uppstår ifall man 

använder sig av barn i kontexter som inte är menade för barn. Här menade Respondent 1 

också att reklamen kan få en väldigt negativ klang och olämplig utstrålning ifall produkten 

inte är passande för barn. 

Respondent 1: ”…tex om vi tänker på produkter eller företag som verkligen inte har någonting med 
barn att göra.. då e det väldigt oacceptabelt att inkludera ett barn i deras reklam. ” 

Respondent 2: ”Sen kan de finnas sån reklam som man kan tänka att ett barns inverkan där e till och 
med olämpligt” 
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Respondent 4: ”mmm, nå egentligen tycker ja nog inte de e allmänt acceptabelt att ha med barn 
överhuvudtaget i reklam utan deras egna tillåtelse och acceptans…” 

En viss positiv inställning kunde också uppmärksammas för barn inom marknadsföring. 

Respondent 3 förklarade att hon inte ser någon poäng i att inte använda sig av barn inom 

sådan marknadsföring där barnen kan ge ett mervärde till produkterna som marknadsförs.  

Respondent 3: ”Produkter som är menade för barn! Vem ska annars göra reklam för dem?” 

Men samtidigt var samma respondent av den åsikten att ett barns medverkan är totalt 

onödigt ifall de inte ger något mervärde till reklamen, i detta fall kan de inte accepteras. 

Respondenten menade här att en barnets positiva mervärde för tex. en reklamsnutt kan lätt 

ändras om till någonting väldigt mycket mer negativt ifall det är tydligt att barnet inte ska 

synas i en miljö som den syns i. Ifall barnet bara tagits med för att företaget tror det ska ge 

mervärde, men inte kan motivera en koppling till varumärket eller produkten som 

marknadsförs, menade respondenten att respekten och åsikten gällande varumärket 

sjunker rejält.  

Respondent 3: ”egentligen alltid där man har tryckt ett barns ansikte med bara för att ha det med… ja 
ser ingen förklaring till detta.” 

 

4.2 Unga vuxnas förhållningssätt till sharenting inom influenser 
marknadsföring  

Genom de olika övergripande teman och kategorierna skapades också respondenternas 

åsikter gällande sharenting inom influenser marknadsföring. Här var syftet att få fram 

respondenternas förhållningssätt gällande influensers som använder sig av sina barn i 

kommersiella sammanhang på Instagram. Eftersom samtliga respondenter för intervjuerna 

hade som kriterier att följa influenser mammor eller pappor på Instagram, kunde man 

tydligt se att de hade starka åsikter om ämnet. Under intervjuernas gång kunde man också 

märka att respondenterna funderade djupare på ämnet vilket gjorde att tankarna gällande 

ämnet behandlades på en djupare nivå än vissa hade gjort annars. De tre övergripande 

teman subjektiva förhållningssätt, deskriptiva normer och föreskrivna normer kunde alla 

identifieras inom ämnet. De förhållningssätt och normer som skapades av respondenterna 

var uppfattningar, fördomar, jämförelser och åsikter. Rent allmänt präglades detta ämne 

av en väldigt negativ syn och tonläge, då över hälften av svaren kunde tolkas som negativa. 

Intervjuguidens frågor fungerade bra som diskussions öppnare, och respondenterna hade 

möjlighet att fundera vidare och mera ingående på ett ämne som är bekant till dem från 

tidigare.  
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4.2.1 Subjektiva förhållningsätt kring sharenting inom influenser 
marknadsföring 

Subjektiva förhållningssätt innebär hur forskningens syfte påverkas från respondenternas 

perspektiv, värderingar, sociala erfarenheter och synpunkter. Kategorier som ingår i 

subjektiva förhållningssätt är värderingar, känslor, prioriteringar och kunskap. Inom 

temat subjektiva förhållningssätt gällande sharenting inom influenser marknadsföring 

skapades följande kategorier; prioriteringar, värderingar och kunskap. De subjektiva 

förhållningssätten hos respondenterna präglades av en allmänt neutral syn på ämnet, med 

några enstaka negativa och positiva kopplingar.  

Respondent 1 och 2 prioriterade starkt kompensation för gjort arbete av barnen som 

inkluderas i kommersiella samarbeten gjorda av influensers. Respondent 2 poängterade 

också att han prioriterar genomskinlighet genom samarbetet, för att enklare kunna tyda 

ifall barnet fått kompensation eller inte. Enligt honom är sharenting i detta sammanhang 

inte acceptabelt ifall det inte kan bevisas att barnet faktiskt har fått kompensation för sitt 

arbete. Respondenterna förhöll sig alltså negativt till sharenting ifall kompensation inte 

kunde bevisas inom samarbetet.  

Respondent 2: ”Ja tycker att det ska vara väldigt genomskinligt vad barnet får för samarbetet och vad 
som händer bakom samarbetet, annars e de inte okej’’ 

Respondent 1: .” Samtidigt sku ja villa veta att barnet får kompensation för reklamen också. “ 

Motsvarande till prioriteringar gällande kompensation, förklarade också respondent 4 att 

han värderar barnens rättigheter och privatliv så mycket att sharenting inom influenser 

marknadsföring kan leda till en negativ reaktion gentemot influensern som idkar 

sharenting i kommersiella sammanhang.  

Respondent 4: ”Jag har nog ganska starka åsikter just om barnens egna privatliv och deras 

rättigheter eftersom jag brinner för rättighetsfrågor mycket, så jag kan tycka att influensers som 
kontinuerligt använder sig av sina barn i reklamsamarbeten sjunker lite i mina ögon. ” 

Kunskap gällande ämnet kunde också tolkas ha en viss inverkan på hur respondenterna 

förhöll sig till sharenting inom influenser marknadsföring. Då frågan ’’ Har du lagt fokus 

på barn som är delaktiga i influensers reklam på Instagram? Om ja, hur?’’ togs upp, 

återkopplade respondent 4 och 5 till deras kunskaper och aktualitet till ämnet. Respondent 

5 förklarade att hon är väldigt insatt i influenser marknadsföring och har haft bra koll på 

aktuella händelser och nyheter kopplat till influensers. På grund av detta förklarade 

respondenten att hon tror att hon lägger mera fokus på barn inom kommersiella influenser 

samarbeten än andra gör som inte är lika insatta. Respondenten konstaterade också att 

detta kan leda till mer negativ fokus på hur samarbetena uppfattas och ge en mer negativ 

reaktion på det.  
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Respondent 5: ”men ja e så ’’invested’’ i influncer marketing så jag vet om ganska många skandaler 
kring ämnet o därför tro ja  att ja lägger mera fokus på de än andra gör. Och de fokuset kan ofta vara 
riktat ganska negativt just på grund av alla händelser o skandaler som hänt.” 

Respondent 5: ”jooo.. faktistkt så följer jag nog väldigt många influncers som ganska ofta till och med 
har med sina barn i sina betalda samarbeten. ” 

Respondent 4 förklarade att användning av barn inom influenser marknadsföring på 

Instagram är ett ämne som varit alltmer på tapeten under senaste tiden, speciellt i 

respondentens egna kompisgäng. På grund av detta trodde respondenten att fokuset på 

barn i samarbeten är större i och med att samtalsämnena är aktuella och lätt kan kopplas 

till det man faktiskt ser i sitt flöde på Instagram. Respondent 4 menade lika som respondent 

5 att detta är någonting som kan tänkas vara en orsak till att han har en mera negativ syn 

på situationen än andra som inte är lika insatta i ämnet.  

Respondent 4: “men dehär med att ha med barn i reklam hos influensers har varit ett ganska ’’hot 
topic’’ på senaste mellan mina kompisar och därför kanske ja sätter mer fokus på de och ser de på ett 
annat sätt. Och oftast då på ett lite mer negativt sätt” 

 

4.2.2 Deskriptiva normer skapade gällande sharenting inom influenser 
marknadsföring 

De deskriptiva normer som skapades av respondenterna innebär vilken som helst typ av 

olika konsensuella standarder som beskriver hur människor vanligtvis agerar, tänker och 

känner om eller i en given situation. Respondenterna tog ställning till situationer där barn 

används inom kommersiella influenser samarbeten på Instagram. Dessa deskriptiva 

normer skapade av respondenterna beskriver alltså respondenternas uppfattningar om 

agerande inom given situation. Inom temat deskriptiva normer finns det totalt fem 

kategorier, dessa är beteende, uppfattningar, fördomar, jämförelse och identifiering. 

Deskriptiva normer skapade för sharenting inom influenser marknadsföring präglades av 

kategorierna jämförelser, uppfattningar och fördomar. Inom deskriptiva normer kunde en 

väldigt negativ attityd observeras hos samtliga respondenter. Nästan 70% av alla 

deskriptiva normer som skapades till situationen hade ett negativt tonläge, vilket tyder på 

att respondenternas uppfattning gällande användning av barn inom influenser 

marknadsföring inte var särskilt positiv. Starka fördomar och jämförelser kunde observeras 

hos samtliga respondenter.  

Många av respondenterna visade starka fördomar om influensers som använder sig av sina 

barn inom kommersiella samarbeten på Instagram. Dessa fördomar tolkades som negativa, 

och i vissa fall kunde man till och med märka en viss ironi i hur respondenten uttryckte sig. 

Till exempel respondent 1 skrattade till när hon förklarade att det känns som att dagens 

influensers vill visa upp sina barn, och gör det väldigt ofta. Respondent 4 visade också en 
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viss ironi när hon förklarade att enligt henne skulle det vara konstigt att influenserna 

inkluderade sina barn i marknadsföringen om de inte bidrog till bättre resultat för 

samarbetet. Här menade respondenten att detta troligen är orsaken till att så många 

influensers väljer att ha med sina barn i kommersiella sammanhang nuförtiden. 

Respondent 1: “Influensers har oftast varit väldigt duktiga på att visa upp sina barn på sociala medier 
*haha*. “ 

Respondent 4: “...Knappast skulle de ha med sina barn om de inte gav bra resultat för dem. *skrattar*. 
“ 

Den eviga frågan om vem som borde få lön för det gjorda arbetet skapades också inom 

deskriptiva normer gällande sharenting inom influenser marknadsföring. Respondent 2 

had en stark fördom om att barnet inte får betalt för samarbetet, och att det högst antagligen 

är influensern som får den fulla kompensationen för ett samarbete där barnet är i fokus. 

Respondent 2: “Men I influenser reklam tror ja själv att barnet int får betalt, utan att influensern själv tar all 
lön för reklamen” 

Respondent 3 hade också en viss fördom om varför influensers gör reklam för produkter 

som de inte själv använder. Här menade respondenten att det är lite konstigt att man väljer 

att marknadsföra produkter som man inte själv har användning av. I stället tar man tillfället 

i akt för att visa upp sitt barn och inkludera det i kommersiella sammanhang. Respondenten 

var något tveksam över varför man måste göra det, och hade också en viss fördom om att 

influenserns troligen får många samarbetsförfrågan från företag som faktiskt gör produkter 

som kan användas av vuxna i stället. 

Respondent 3: “Men därför kan de kännas lite konstigt också att influensern gör reklam för saker som 
hon inte själv ens använder? Eller? “ 

Många av respondenterna skapade också jämförelser gällande sharenting inom influenser 

marknadsföring. Respondent 1 jämförde sharenting inom influenser marknadsföring som 

att ta med sin hund till jobbet och låta den göra jobbet åt en. Här kunde en något negativ 

klang uppfattas, och svaret framställdes som om det var lite löjligt att inkludera barn i deras 

jobb.  

Respondent 1:” Int tar ja heller min hund med och knappra in siffror på excel på arbetsplatsen…” 

Respondent 5 jämförde också influenser reklamer med barn inkluderade mot liknande 

reklamer där barnet inte skulle inkluderats. Här förklarade respondenten att barnets roll är 

någonting som är centralt och att man lätt börjar fundera på hur reklamen skulle se ut och 

hur den skulle fungera ifall barnet inte skulle vara med. Respondent 5 tolkade detta som att 

reklamen troligen inte skulle ha en lika stor inverkan ifall barnet inte skulle vara med.  
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Respondent 5: “automatiskt börjar ja också tänka på barnets roll i reklamen. Tänk om barnet int sku 
vara med där, hurdan sku reklamen vara i sådana fall? Knappast lika bra.’’ 

 
Respondent 1 förklarade att hon har en uppfattning om influensernas kanaler som deras 

egna och inte barnets, och tycker de bidrar med en viss negativitet att barnen ska vara i 

fokus på kanaler som inte är deras egna. Här kunde en viss vilseledning uppmärksammas 

där fokuset sätts på fel plats ifall barnet får en stor roll på influenserns kanal.  En koppling 

till denna uppfattning kunde också hittas i respondent 4 svar där hon konstaterade att hon 

väljer ju att följa influensern själv, och inte deras barn.  

Respondent 1: “Det handlar ju ändå om deras kanaler, inte barnens, så varför int ba fokusera på det? 
“ 

Respondent 4: “Jag följer ju influensern och inte dens barn. Eller liksom… jag är ju intresserad av 
influenserns åsikter och tips, inte barnets” 

4.2.3 Föreskrivna normer skapade gällande sharenting inom influenser 
marknadsföring 

Föreskrivna normer definieras enligt Cambridge (2020) som beteenden som förväntas 

följas och anses vara allmänt acceptabla i en situation. Dessa upprätthålls av risken om 

ogillande. I detta fall skapade respondenterna föreskrivna normer gällande sharenting 

inom influenser marknadsföring. Inom föreskrivna normer finns det totalt fyra kategorier; 

åsikter, acceptans, ogillande och olämplighet. Respondenterna skapade föreskrivna normer 

gällande ämnet som föll i kategorierna åsikter, ogillande och acceptans. Åsikter gällande 

sharenting inom influenser marknadsföring präglades av en ganska negativ ton, och 

ogillande av beteendet kunde uppmärksammas hos respondenterna. En viss acceptans med 

neutral eller till och med positiv ton kunde också uppmärksammas. 

Respondenterna bads att ta ställning till olika typer av samarbeten på Instagram där 

sharenting förekommer, och förklara ifall de finns samarbeten som är allmänt acceptabla, 

eller som ogillas på något vis. Här hade samtliga respondenter en åsikt om att barnet bör 

placeras i en kontext och miljö som är passande för barnet, och att det är viktigt att 

produkterna som marknadsför är menade för barns bruk. Respondent 1 förklarade att ifall 

detta inte görs, dvs. om barnet till exempel skulle placeras i en dålig miljö med fel produkter, 

kunde samarbetet till och med få en negativ klang, och resultatet skulle givetvis påverkas av 

detta också. 

Respondent 1: “Däremot tycker ja att ifall barnet placeras i en miljö där de int naturligt borde vara, 
tycker ja att samarbetet påverkas negativt” 

Respondent 2 beskrev ett bra samarbete med sharenting innehåll som ett samarbete där 

man vet att barnet får betalt och att produkterna som marknadsförs faktiskt är menade för 

barn. 
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Respondent 2: “Ett ideal samarbete med barn är ett samarbete där produktter för barn görs reklam 
för, och barnet får betalt!” 

De föreskrivna normerna skapade av respondenterna gällande sharenting inom influenser 

marknadsföring präglades också av en viss typ av ogillande som ansågs reflektera åsikter 

om influenserna som håller på med sharenting inom kommersiella sammanhang. Här 

uppmärksammades en negativ syn på både beteendet och mot influensern som väljer att 

inkludera sina barn i sitt kommersiella innehåll på Instagram. Respondent 4 förklarade att 

barnens medverkan i influenser samarbeten på Instagram ibland kan leda till att intresset 

för reklamen sjunker. Här visade respondent 4 starkt att hon ogillade när influensers väljer 

att inkludera sina barn i kommersiella sammanhang. Respondent 4 förklarade att hon 

verkligen inte förstår varför man måste inkludera barn i allting nuförtiden.  

Respondent 4: “Sen igen i mitt fall tycker ja ibland att barnens medverkan kan dra ner mitt intresse 
för reklamsamarbetet. Förstår int varför man ska ha barnen me i allt.” 

Ogillande gällande hur influensers väljer att använda sin plattform och sina möjligheter 

kunde också upptäckas bland respondenterna. Respondent 5 påpekade att influenserns ofta 

har väldigt mycket olika möjligheter att göra olika typer av samarbeten, och ogillade därför 

starkt att man väljer att ha med sina barn när barnen dessutom ofrivilligt tas med i reklamen 

utan att förstå vad det innebär.  

Respondent 5: “De har alla chanser att göra vad de vill med sina varumärken, och de behöver inte 
inkludera sina barn som ofrivilliga när de inte ens förstår vad de är med på.” 

En viss acceptans som härstammade från att sharenting inom influenser marknadsföring 

har generaliserats en hel del och blivit alltmer vardagligt kunde också uppmärksammas hos 

respondenterna. Respondent 3 förklarade att hon ser allt oftare barn på Instagram som 

visas upp på influensers kanaler i generella sammanhang, och därför känns det för 

respondenten ganska självklart att barnen kommer att inkluderas i kommersiella 

reklamsamarbetet i något skede också, och i allt högre grad. Respondenten signalerade en 

ganska neutral, om inte till och med positiv tonläge när hon konstaterade vardagligheten 

med barn på influensers kanaler. 

Respondent 3: ”Och då såklart eftersom barn inkuderas mera på influencers kanaler generellt, e d ju 
int så konstigt att barnena kommer med på deras reklamsamarbeten också” 

4.3 Etik och moral gällande sharenting inom influenser marknadsföring 

Data och resultat gällande etik och moral skapades av respondenterna enligt samma 

principer som tidigare ämnen, dvs med hjälp av sociala normer. Etik och moral resultaten 

kommer inte att tas upp skilt inom de tre stora teman (subjektiva förhållningssätt, 

deskriptiva normer och förskrivna normer) eftersom etik och moral behandlas som ett stort 

tema för sig. De subjektiva förhållningssätt och sociala normer som respondenterna 
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skapade för etik och moral gällande sharenting inom influenser marknadsföring går enligt 

principen för etik och moral inom marknadsföring generellt, som tas upp i det teoretiska 

kapitlet.  

Vad som anses vara etiskt korrekt eller inte, baseras på en moralisk tankeställning om vad 

som egentligen är dåligt eller bra / rätt eller fel att göra. Enligt Hill och Watkins (2007) 

bygger moral på ett beteende där handlingar görs och drivs av tankegångar om huruvida ett 

beteende eller en handling är rätt eller fel. Resultat kring etik och moral inom denna 

avhandling har alltså skapats av respondenterna enligt principen på vad som är dåligt eller 

bra / rätt eller fel att göra.  

I stora drag präglades etik och moral gällande sharenting inom influenser marknadsföring 

av ett väldigt negativt tonläge, eftersom inte en enda positiv kommentar kunde 

uppmärksammas. Däremot hittades några neutrala kommentarer, men största delen av 

svaren uppfattades som negativa. Respondenterna hade en stark åsikt om vad som är 

etiskt/moraliskt korrekt när det kommer till användning av barn inom influenser 

marknadsföring. Respondent 1 och 2 poängterade den etiska problematiken bakom att 

’’använda’’ sitt barn inom egen marknadsföring och till egen nytta. Respondent 1 menade 

här att det inte är okej för en influenser att bygga upp sitt egna varumärke med hjälp av sitt 

barn i fokus. Samma åsikt hade respondent 2 som poängterade att användning av barnens 

värde i influenser samarbeten verkligen inte är rätt. 

Respondent 1: ”Att bygga upp sitt egna varumärke som influencer med hjälp av sitt barn e int okej.” 

Respondent 2: “Men om det verkar som så att mamman har använt barnet för samarbetet så e de 
verkligen int ok. “ 

Respondent 3 refererade också direkt till en svensk influenser som blev utsatt för hat på 

grund av att hon använde sig av sharenting väldigt ofta på hennes egna kanaler. Enligt 

respondenten var det influenserns barn som skapade värde och innehåll på kanalen, och 

enligt respondenten är detta ett beteende som inte är acceptabelt och rätt att göra.  

Respondent 3: ”Det finns ju en känd svensk influencer som blivit väldigt utsatt för hat på grund av att 
hon använde sig av sitt barn allt för mycke på hennes kanaler, det var egentligen barnet som skapade 
allt innehåll på hennes kanaler, de e ju int okej!” 

Barnets egna rättigheter och barnets tillåtelse för att vara med i reklamen togs också upp av 

respondenterna, och respondent 4 menade att det finns mycket problematik kring 

sharenting inom influenser marknadsföring eftersom barnen är så unga att de inte själv 

förstår vad de ger sig in på. Respondent 4 förklarade också att situationer där influensers 

använder sina barn i reklam utan att fråga efter deras tillåtelse och utan att ge dem 

ersättning för arbetet är fel och oacceptabelt.  
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Respondent 4: “Alla som inte har barnets tillåtelse eller som inte ger ersättning till barnet är 
oacceptabla tycker jag.” 

Respondent 4: “Här tycker jag speciellt om det handlar om ett barn som är så ungt att de inte förstår 
vad som händer att de finns väldigt mycket moralisk problematik bakom det hela. “ 

Det fanns också en viss ovisshet om etisk och moralisk problematik som till största delen 

enligt respondent 5 beror på att man som följare inte vet vad som händer bakom kulisserna. 

Då frågan gällande etisk problematik inom reklamsamarbeten där influensers använder 

sina barn i innehållet ställdes, förklarade respondent 5 att det är omöjligt att veta ifall det 

finns problematik bakom det, eftersom man sällan/aldrig får veta vad som faktiskt sker 

bakom samarbetet. Det är väldigt få influensers som faktiskt skulle öppet förklara ifall 

barnets tillåtelse är fått, eller ifall barnet faktiskt får kompensation för reklamen.  

Respondent 5: “det är i princip omöjligt att veta om det finns etisk eller moralisk problematic kring 
det eftersom ingen influenser väljer att dela med sig av om barnet får betalt, om barnet själv vill vara 
med och så vidare. “ 

4.4 Unga vuxnas förhållningsätt till olika typer av sharenting innehåll inom 
influenser marknadsföring på Instagram 

Intervjuguiden innehöll också frågor som stöder den andra forskningsfrågan i denna 

avhandling, vilken ämnar till att studera ifall det finns en skillnad på hur olika typer av 

sharenting innehåll inom influenser marknadsföring uppfattas eller accepteras. Inför detta 

bads respondenterna förklara olika typer av sharenting innehåll som de tycker är acceptabel 

och oacceptabelt. Ifall diskussionen inte gick tillräckligt djup in på ämnet här, frågades 

bonusfrågorna av respondenterna. Samtliga respondenter svarade på bonusfrågorna.  

Två olika typer av sharenting innehåll jämfördes. Dessa var en bild där ett barn syns ensam, 

mot en bild där barnet är tillsammans med föräldrarna. Den andra typen var en bild där 

barnets ansikte syns, mot en bild där ansiktet hålls anonym.  

Figur 1 Dimensionalisering av sharenting innehåll 

Barnet ensam  ……………..  Barnet med föräldrarna 

Barnets ansikte syns  …..………… Barnets ansikte anonymt 

Samtliga respondenter var av samma åsikt gällande barnets framställande i innehållet då 

en bild med barnet ensam jämfört med en bild där barnet tillsammans med förälder 

frågades om. Respondenterna var klart av den åsikten att för barnets egna bästa är det 

bättre att en förälder är med i bilden, och föräldern ska helst vara den influensern vars kanal 

samarbetet är gjort på. Här kom återigen barnets roll inom reklam på tal, då respondent två 

förklarade att barnets roll kan vara lika viktigt som själva influenserns roll, och därför 

använder troligen influensers sig av sina barn i bilderna också. 
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Respondent 2: ‘’Barnets roll kan va nästan lika viktigt som barnets förälders roll, som alltså då e själva 
influensern’’ 

Respondent ett, tre och fyra var starkt av den åsikten att influncern själv, eller i detta fall då 

en förälder ska vara med på bilden om det är möjligt. Här poängterade respondenterna att 

ifall barnet faktist måste inkluderas i deras kanaler, känns det bättre att den personen som 

faktiskt äger instagram kontot är med på bilden. Respondent tre poängtterade att det ändå 

är influensern man följer och högst antagligen influensern själv som lägger upp samarbetet, 

och av denna orsaken känns det bättre att själv vara med på bilden också.  

Respondent 1: ‘’Ja tycker själva influenser  alltid själv ska vara med om man måste inkludera barnet.’’ 

Respondent 3: ‘’Bättre om föräldern är med, det är ju troligen ändå hennes kanal och inte barnets…’’ 

Respondent 4:’’… säga att en bild där tex mamman synns tillsammans med sitt barn e bättre än en 
bild där barnet visas ensam. ‘’ 

Frågan väckte dock funderingar hos respondent fem som jämförde reklamens effekt och 

resultat på basis av hur innehållet ser ut i reklamen. Här förklarade respondenten att hon 

tror att vissa reklamer presterar bättre ifall barnet skulle vara ensam på bilden eftersom 

förälderns medverkan i bilden kan skapa förvirring eller vara en störande faktor i reklamen. 

Men respondenten var ändå av den åsikten att ifall man måste välja en av de versionerna, 

skulle förälderns medverkan i bilden kännas mera etiskt korrekt för reklamen.  

Respondent 5: ’’Här e kanske igen den grejen att reklamen troligen sku klara sig bättre om barnet sku 
vara ensam med i innehållet, eftersom de kan hända att en förälders medverkan sku göra reklamen 
lite missledande. Men ja tycker kanske ändå att från ett etiskt perspektiv så e de bättre att föräldern 
är med i bilden. ’’ 

Alla fem respondenter var av den åsikten att det känns bättre då barnets ansikte inte är med 

på bilden. Detta innebär att typ två av version två var den ’’vinnande’’ typen för sharenting 

innehåll inom influenser marknadsföring hos respondenterna.  Respondent ett och fyra var 

båda av den åsikten att anonymiteten för barnet förstärks ifall ansiktet inte syns, och därför 

får det innehållet att kännas mera acceptabelt. Frågan om barnets lov till innehållet dök 

också upp inom detta ämne då respondent två förklarade att ifall barnets lov till bilden inte 

har fåtts, ska ansikte inte heller synas. Genom att fråga lov ifall ansiktet får synas kan det 

kännas bättre, men respondenten menade att oftast frågas det nog inte lov om att få 

inkludera ansiktet i bilden. 

Respondent 1: ’’Anonymitet e alltid bättre, så därför tycker ja att när ansiktet int syns, känns de int 
lika olämpligt och oacceptabelt .’’ 

Respondent 2: ’’Om man int har fått lov av barne så ska nog ansiktet int synnas. Det har en väldigt 
stor inverkan.’’ 

Respondent 4: ‘’Anonymitet tycker ja försäkras med att barnets ansikte int synns, så i detta fall tycker 
ja noo egentligen att de blir bättre om barnet hålls anonymt. ‘’ 
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En viss osäkerhet och fundering kring barnets ansikte i innehållet kunde ändå observeras, 

fastän anonymitet starkt förespråkades för. Respondent tre förklarade att från barnets 

synvinkel är det viktigt att ansiktet inte syns, men samtidigt så konstaterade respondenten 

att från reklamens synvinkel kan det till och med vara bättre att ha med barnets ansikte. 

Här syftade respondenten på de resultat som reklam innehållet potentiellt kunde generera 

med barnets ansikte inkluderat. 

Respondent 3: ’’För barnets skull föredrar ja att ansikte int synns men nog fungerar ju reklamerna 
bättre med ansiktsuttryck etc. väldigt svår fråga.’’ 

En viss acceptans gällande sharenting inom influenser marknadsföring dök också upp då 

olika typer av sharenting innehåll diskuterades med respondent fem. Respondenten 

förklarade att hon förstår att i vissa fall kan det faktiskt krävas att till exempel barnkläder 

ska visas upp och då ger de mervärde att faktiskt inkludera ett barns kropp som kläderna 

visas upp på. Respondent fem poängterade dock här att i dessa fall behöver man ju inte visa 

upp barnets ansikte om det till exempel är kläder som ska visas upp. Därmed föredrog också 

respondent 5 att barnets ansikte inte syns, fastän det skulle vara produkter som gärna skulle 

visas upp av ett riktigt barn istället för att endast presentera produkterna för sig själv. 

Respondent 5: ’’Enligt mig så självklart så att barnets ansikte inte syns. I dehär fallet är reklamen på 
ett vis till och med acceptabel. Ibland kan de vara så att ett barns kropp krävs frö att visa upp tex. 
kläder. Men då kan man alltid lämna ansiktet borta. ’’ 

 

4.5 Sammanfattning av ämnesområdena 

Av intervjuerna och respondenternas svar kunde en allmänt ganska positiv inställning till 

barn inom marknadsföring generellt observeras. Samtliga respondenter var av den åsikten 

att barn som inkluderas via företag i reklam oftast blir rättvist behandlade och får den 

kompensationen som de förtjänar för samarbetet. Här visade sig kontexten för reklamen 

där barn är med att vara viktigt för att reklamen ska kännas socialt acceptabel. I sådana 

kontexter där barn inte hör hemma hade samtliga respondenter en negativ inställning och 

uppfattning till användning av barn i reklam.  

Sharenting inom influenser marknadsföring är ett ämne som väcker mycket tankar och 

åsikter hos unga vuxna. Här visade det sig att unga vuxna som blir exponerade till 

sharenting innehåll på Instagram också har observerat detta och funderat vidare på ämnet. 

Till fördel för resultaten var kriterierna för att få bli intervjuad, eftersom respondenterna 

hade en viss koppling till ämnet då de följer influensers med barn på Instagram. Utgående 

ifrån svaren från intervjuerna kunde en allmänt negativ syn på sharenting inom influenser 

marknadsföring upptäckas. Respondenterna reflekterade flertal gånger kring barnens 
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rättigheter då de kommer till exponering i influenser reklam. Privatliv och kompensation 

för gjort arbete var också ämnen som dök upp bland samtliga respondenter. En viss 

irritation kring influensers beteende gällande ämnet kunde också observeras hos vissa 

respondenter. Jämförelser kring beteendet sharenting togs upp med en negativ synvinkel.  

Resultaten visar också att sharenting inom influenser marknadsföring är ett ständigt 

växande beteende, som får alltmer uppmärksamhet hela tiden. Sharenting ”skandaler” 

inom den svenska influenser marknaden har gett ämnet vidare diskussion, och 

respondenter förklarade att ämnet har diskuterats alltmer på senaste tiden.  

Olika typer av sharenting innehåll hade tydliga resultat. Unga vuxna utan barn föredrar när 

influensers själva är med på bilden i stället för att barnet ensam ska visas upp i innehållet. 

Här motiverades svaren med att det känns mera acceptabelt att föräldern är med själv, då 

det är hennes kanaler. Respondenterna hade också en enad åsikt om att det känns mera 

acceptabelt att barnets ansikte inte syns på bilderna, eftersom då hålls barnets anonymitet 

privat.  
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5 DISKUSSION OCH TEORETISK IMPLIKATION 

I detta kapitel sammanfattas avhandlingens mest centrala och viktigaste resultat med 

avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet är indelat i de huvudämnen som 

undersökts separat inom tidigare kapitel dvs. användning av barn inom marknadsföring, 

sharenting inom influenser marknadsföring och etik och moral inom marknadsföring. Olika 

typer av sharenting innehåll presenteras inbakat i sharenting kapitlet. Först kommer 

avhandlingens resultat sammanfattas och kopplas till tidigare forskningar. Därefter 

diskuteras praktiska implikationer, studiens begränsningar samt förslag på framtida 

forskning. Avslutningsvis presenteras en konklusion av undersökningen 

5.1.1 Användning av barn inom marknadsföring 

För att svara på avhandlingens syfte och forskningsfråga nummer tre, forskades det inom 

unga vuxna utan barns förhållningssätt till använding av barn inom marknadsföring. 

FF3: Hur förhåller sig unga vuxna till användning av barn inom marknadsföring 
generellt? 
 

Resultaten av denna undersökning visar att unga vuxna utan barn har en allmänt positiv 

inställning till barn inom marknadsföring, då det handlar om företag som inkluderar 

barnen i deras reklamer. De sociala normerna och subjektiva förhållningssätten som 

skapades av respondenterna visar att majoriteten accepterar barnen i företagens 

reklammiljö, men detta kommer dock med några krav. De sociala normerna visade att 

respondenterna tyckte det var ytterst viktigt att barnen syns i en barnvänlig miljö, samt att 

det får kompensation för barnmodellandet. I enlighet med Paridas (2013) resultat, har 

miljön i reklamen en väldigt stor inverkan på hur den uppfattas och fungerar för 

konsumenterna. Resultaten av denna undersökning visade att en felaktig miljö, som till 

exempel produkter menade för vuxna eller allmänt opassande miljö, lätt kan skapa negativa 

effekter för företaget. 

Tidigare studier visar att inkludering av barn inom reklam är ett effektivt sätt att skapa 

känslomässig dragningskraft och förmedla positiva tankar och värderingar för en produkt 

eller ett företag (North & Millard, 2003). Det har också visat sig att en kraftig ökan av reklam 

som innehåller barnmodeller har skett på senaste tiden (Visers, 2009), vilket kan tyda på 

att marknadsförare förlitar sig på att barn är effektiva inom reklam. Paridas (2013) förklarar 

att barn i allt högre grad får makt över hushållets köpbeslut, och därför lönar det sig att 

skapa marknadsföring som är riktad till dem. Genom att använda sig av rätt kombination 

av barn i olika kön, ålder och ras samt en passande miljö, påstås det att reklamen kommer 

fungera som positiv effekt för företaget.  
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Tidigare studier har också visat en viss oro gällande barn som är inkluderade i 

marknadsföring och reklamen. Paridas (2013) presenterar föräldrar som är oroliga för att 

barnens oskyldighet och integritet ska förstöras. Samtidigt visade också studien att barns 

närvarande i reklamer som har ett välmenande och viktigt ändamål är allmänt acceptabelt 

och känns viktigt enligt konsumenter. Malik och Guptha (2013) förklarar också att barn 

inom reklam oftast har en väldigt positiv effekt på känsla och rykte om företag och 

produkter, vilket bidrar till mervärde för företaget. Resultaten från denna studie visade 

också att respondenterna uppfattade en viss positiv känsla av reklamer där barn är 

inkluderade, men återigen hade kontexten och miljön en viktig inverkan. I enlighet med 

tidigare forskning visade också resultaten en viss oro för barn som sätts i fel miljö inom 

reklamsammanhang. I dessa fall tyckte de unga vuxna att reklamen kunde bli väldigt 

olämplig. 

Resultaten från denna studie bidrar till ny information gällande unga vuxnas 

förhållningssätt gällande användning av barn inom marknadsföring. Unga vuxnas åsikter 

har inte förr forskats inom för detta ämne, och bidrar därför till ny och viktig information. 

Vad som skiljer sig från tidigare studier i denna studies resultat är vikten av att barnet ska 

sättas i rätt kontext, och att det faktiskt är allmänt acceptabelt att använda sig av barn inom 

marknadsföring, så länge det är ett företag som gör det och så länge barnet får resultat. 

Tidigare studiers resultat lyfter inte upp vikten av barnens lön och rätt miljö på samma sätt 

som resultaten i denna studie presenterar. 

5.1.2 Sharenting inom influenser marknadsföring 

För att svara på avhandlingens syfte och forskningsfråga nummer ett och två, forskades det 

inom unga vuxna utan barns förhållningssätt till sharenting inom influenser 

marknadsföring. Forskningsfrågorna lyder: 

FF1: Hur förhåller sig unga vuxna till sharenting inom influensers kommersiella 

samarbeten på Instagram? 

FF2: Hur ser unga vuxna på olika typer av sharenting innehåll inom influensers 

kommersiella samarbeten på Instagram? 

 

Resultaten för denna studie visar att unga vuxna utan barn har ett allmänt negativt 

förhållningssätt till sharenting inom influenser marknadsföring. Resultaten visar att 

respondenterna har väldigt starka åsikter kring ämnet, vilket bidrog till ingående och 

känslorika intervjusvar. De sociala normerna och subjektiva förhållningssätten som 

skapades för sharenting inom influenser marknadsföring präglades av ett allmänt negativt 

tonläge, och det visade sig att respondenterna inte stödde beteenden som skulle kunna vara 
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skadande för barnens privatliv, rättigheter och integritet. Resultaten visade också att 

sharenting inom influenser marknadsföring är ett ämne som blivit alltmer populärt att 

diskutera, även i unga vuxna utan barns kretsar. Eftersom unga vuxna utan barn också 

exponeras till beteendet, är det naturligt att det blir ett hett samtalsämne bland dem också. 

Sharenting inom influenser marknadsföring är ett ständigt växande beteende, som får 

alltmer uppmärksamhet hela tiden. Sharenting ”skandaler” inom den svenska influenser 

marknaden har gett ämnet vidare diskussion, och respondenter förklarade att ämnet har 

diskuterats alltmer på senaste tiden.  

Resultaten gällande olika typer av influenser sharenting innehåll på Instagram visade i 

enlighet med tidigare studier och resultat från avhandlingen att unga vuxna utan barn 

föredrar när barnets anonymitet förstärks, och att det känns mera lämpligt att själva 

influensern är med på inlägget ifall barnet ska synas där. Detta kan kopplas till tankar om 

att endast influenser själv gynnas av att visa upp sitt barn på sociala medier, och därför 

anser unga vuxna att det känns mera rimligt att föräldern själv är med på bilden också.  

Tidigare studier visar att sharenting inom influenser marknadsföring är ett frekvent 

uppstående beteende i dagens sociala medier (McTigue, 2021). Tidigare studier visar också 

att barnens intresse inte prioriteras i situationer där influensers inkluderar dem i deras 

kommersiella samarbeten (Albinsson et al, 2021). Studien förklarar att det i själva verket är 

endast influenser själv som gynnas av att inkludera sitt barn i reklamsamarbetet. Det 

framgick också att barnen är lätta måltavlor för att bli utnyttjade eftersom unga barn inte 

har en konsekvensförmåga, och förstår inte vad de inkluderas i. I värsta fall kan detta leda 

till psykisk ohälsa. (Albinsson et al, 2021) Studier visar också att sharenting innehåll som 

delas på sociala medier kan i viss mån klassas som pinsamma och blottande. Det kan till 

och med uppfattas som influensers använder sig av sina barn för att få inkomst till sig själv, 

en typ av barnsponsorering (McTigue, 2021). 

Unga vuxna utan barn upplever sharenting på Instagram inom influenser marknadsföring 

väldigt ofta, som går i enlighet med McTigues (2021) undersökning. Dock måste det 

poängteras att de unga vuxna som intervjuades för studiens syfte var bekanta med ’’föräldra 

influensers’’ sedan tidigare, vilket förstås påverkar frekvensen av sharenting inlägg i flödet. 

Resultaten visar också att unga vuxna utan barn är oroliga över barnens rättigheter och 

privatliv i sammanhang där de frekvent visas upp på influensers profiler i kommersiella 

sammanhang. För respondenterna var det viktigt att sharenting samarbetena skulle vara 

genomskinliga och förklara till följarna ifall barnets lov har fåtts och ifall barnet får 

kompensation för sin medverkan i reklamen. Detta går i enlighet med tidigare studier som 
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framhäver att influenser själv är den som gynnas av reklamen, om inte hen kan bevisa 

annat.  

Unga vuxna utan barns förhållningssätt till sharenting inom influenser marknadsföring går 

i stora drag i samma linjer som tidigare forskningars fokusgruppers åsikter. Det som skiljer 

sig mest i denna avhandlings resultat är hur viktigt unga vuxna tycker att barnens 

rättigheter är och att de ska få kompensation för samarbetet de medverkat i. Tyngden av 

dessa saker är väldigt hög i resultaten, vilket inte förekommer på samma sätt i andra 

avhandlingar. Helt ny information om att unga vuxna skulle uppskatta transparens i 

influensers samarbete i sharenting kontext kom också upp i resultaten, vilket inte 

diskuterats i tidigare forskningar.  

5.1.3 Etik och moral inom marknadsföring 

Denna studies resultat visade starka åsikter hos unga vuxna utan barn gällande vad som är 

etiskt/moraliskt rätt och fel när det kommer till sharenting inom influenser 

marknadsföring. Här togs det i enlighet med tidigare studier upp att sharenting i detta 

sammanhang känns väldigt oacceptabelt ifall det görs endast för egen vinst och nytta. 

Etiken och moralen kring barnens egna rättigheter och privatliv var återigen ett ämne som 

var på tapeten då ämnet diskuterades. Enligt unga vuxna utan barn ska barnet absolut få 

kompensation för arbetet gjort och det ska vara transparent till följarna vad som har hänt 

bakom samarbetet. Unga vuxna har också väldigt starka åsikter gällande användning av 

barn inom influenser samarbeten för egen nytta. De poängterade att det är oacceptabelt och 

omoraliskt att endast använda sina barn för egen vinst och för att bygga upp ett varumärke 

kring det.  

Tidigare studier visar att socialt ansvar samt etik och moral inom marknadsföring är ett 

ämne som tagits upp mycket mera under den senaste tiden, och sätter alltmer press på 

företag (Robin & Reidenbach, 1987). Rent generellt är marknadsföring ett område som får 

stå ut med väldigt mycket kritik gällande etiska och moraliska frågor, eftersom många 

konsumenter upplever marknadsföring vara övertygande, vilseledande och slipprig (Shaw, 

2017). Etik och moral gällande sharenting har också uppmärksammats i tidigare studier, 

där resultaten visar att det är oetiskt för föräldrar att kapitalisera på sina egna barn genom 

sociala medier eftersom barnen är för unga för att förstå vad konsekvenserna kan vara 

(MgTique, 2021). Föräldrar tycket det finns många etiska och moraliska problemområden 

gällande exponering av barn på sociala medier, men samtidigt kan föräldrar tycka att det är 

etiskt och moraliskt korrekt att de själv ska få exponera sina barn på sociala medier 

(Albinson et al, 2021).  
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5.2 Teoretisk kontribution 

Som det framgått tidigare i denna studie, samt inom existerande litteratur är sharenting ett 

relativt nytt beteende, speciellt då de presenteras inom influenser marknadsföring. Ett fåtal 

tidigare studier gällande ämnet existerar, men ett tydligt gap på ytterligare information 

kunde snabbt observeras då denna avhandling tog fart. Tidigare studier inom ämnet 

fokuserar på målgrupper (mammor och pappor) som kan tänkas ha en väldigt stark 

koppling till barn, och därför också påverka resultaten. Många av studierna fokuserar också 

på att analysera olika typer av sharenting innehåll som existerar på sociala medier, men 

inkluderar inte konsumenters och följares åsikter gällande det faktiska beteendet.  

Därmed existerade många motiv för att undersöka unga vuxnas förhållningssätt till 

sharenting inom influenser marknadsföring genom kvalitativa enskilda intervjuer. Tack 

vare ingående och detaljerade diskussioner bidrar resultaten i denna avhandling med ny 

empirisk kunskap om hur unga vuxna utan barn förhåller sig till sharenting inom influenser 

marknadsföring. Resultaten bidrar också med information om hur unga vuxna utan barn 

förhåller sig till barn inom marknadsföring generellt, samt hur de ser på olika typer av 

sharenting innehåll. Sociala normer är någonting som inte används (så vitt forskaren vet) 

för att analysera förhållningssätt till detta specifika ämne, vilket också bidrar till ny 

empirisk kunskap på den fronten.  

Resultaten av denna studie visar att unga vuxna utan barn har många sociala normer 

gällande sharenting inom influenser marknadsföring. Studien bidrar med ny information 

om en målgrupp som inte förr undersökts inom detta ämne. Det visar sig att unga vuxna 

utan barn har ett brinnande intresse för att barnens rättigheter och privatliv ska vara 

tryggade i sammanhang där de blir blottade på sociala medier, dvs. i sammanhang där 

sharenting förekommer. Resultaten ger information om nya faktorer som inverkar på deras 

förhållningssätt så som kompensation för samarbetet, vikten av rätt miljö för samarbetet 

och information om hurdan typs sharenting innehåll som är okej att presentera. Dessa alla 

är helt nya inom ämnet, och kommer inte upp (i alla fall med samma vikt) i tidigare studier. 

Deskriptiva och föreskrivna normer är alltså väldigt närvarande när unga vuxna utan barn 

reflekterar över sharenting inom influenser marknadsföring. Normerna skapades till stor 

del som negativa, och visade att unga vuxna utan barn har negativa uppfattningar om 

sharenting inom influenser marknadsföring. Unga vuxna utan barn tycker också i stor mån 

att sharenting inom influenser marknadsföring kommer med en hel del oacceptabla 

konsekvenser och att beteendet sharenting är allmänt oacceptabelt ifall det inte är 

transparent och gjort på ett korrekt sätt. 
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5.3 Praktiska implikationer 

Denna studies resultat bidrar till ny empirisk kunskap gällande sharenting inom influenser 

marknadsföring samt användning av barn inom marknadsföring. Studien ger en grund och 

underlag för kommande forskningar inom ämnet. Enligt studiens resultat förhåller sig unga 

vuxna utan barn negativt och kritiskt till sharenting inom influenser marknadsföring, och 

positivt/neutralt till användning av barn inom marknadsföring då det kommer till företags 

egna reklamer.  

Resultaten bidrar till värdefull information för både marknadsförare och influensers med 

barn. Studien visar att marknadsförare och företag borde förhålla sig mera kritiskt till att 

arbeta med influensers som väljer att hålla på med sharenting inom kommersiella 

samarbeten med företag på Instagram. I värsta fall kan sharenting inom detta sammanhang 

leda till att potentiella kunder får en mera negativ syn på företaget och företagets rykte 

skadas på grund av detta. På basen av resultaten lönar det sig för företag att noggrant välja 

vilka influensers de väljer att arbeta med då de handlar om produkter för barn. Ifall 

företaget går med på att influensern inkluderar sitt barn i samarbetet bör det finnas 

noggranna instruktioner för hur samarbetet ska genomföras. Företaget kunde till exempel 

kräva att influensern ger en andel av lönen för samarbetet till barnet, och att influensern 

tydligt skriver ut i samarbetet att barnet har gett samtycke för medverkan och får 

kompensation för det. Detta är också någonting som jag kunde ha tänkt på när jag jobbade 

på barn kläds företaget och diskuterade samarbeten med influensers. 

Resultaten visar också att influensers borde vara mera försiktiga med att inkludera sina 

barn i deras kommersiella samarbeten på Instagram. Studien visar att följarna inte 

?uppskattar innehåll där barnet framförs på ett sätt som kunde tänkas gynna endast 

influensern själv. Studien visar också att influensers inte helt och hållet måste avstå från att 

visa upp sina barn i kommersiella sammanhang, men de måste göra det på ett 

genomskinligt sätt. Unga vuxna uppskattar genomskinlighet och bevis på att barnen som är 

med i samarbetet får kompensation för jobbet och att barnen har godkänt deras medverkan 

i reklamen.  

Resultaten av denna studie visar också att sharenting inom marknadsföring och influenser 

marknadsföring är ett ämne som skapar många åsikter och som är värt att forska vidare 

inom. Studien visar att sharenting i detta sammanhang skapar en hel del problematik som 

kan skada både företagets rykte och influenserns följarskara och lojalitet ifall det sköts på 

fel sätt. Företag bör vara tydliga med kraven för samarbeten där influensers är med, och se 

till att det gynnar barnet som är med. Influensers bör vara noggranna med att samarbetets 
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process är transparent för följarna, och att hen lyckas bevisa att barnet blir behandlat på 

rätt sett. 

Det kan alltså slutligen konstateras att sharenting inom influenser marknadsföring är ett 

område som kräver vidare forskning och utveckling. Aktuella regelverk är också någonting 

som denna studie visar att kunde behövas för sharenting inom marknadsföring generellt, 

eftersom det saknas i till exempel Finland. Dessa regelverk kunde inkludera hur ett barn 

bör bli behandlat inom kommersiella sammanhang, och hur kompensation till barnet ska 

fördelas för gjort arbete. 

5.4 Studiens begränsningar 

Även om studien kan tänkas ha uppfyllt sitt syfte och svarat på de forskningsfrågor som har 

ställts, är det ändå viktigt att diskutera studiens begräsningar och vad som kunde ha gjorts 

på ett annat sätt, eftersom alla studier har begräsningar. 

Tidsbrist är någonting som forskningar kan lida av en hel del. Denna forskning har gjorts 

under en väldigt kort tid, med stor tidspress. På grund av tidspressen har forskningen en 

hel del begräsningar inom samtliga kapitel. Mängden intervjuer blev också att lida av den 

tidspress som forskaren hade för att utföra denna avhandling.  

Mängden intervjuer kan också tänkas bidra med somliga begränsningar. Som det tidigare i 

forskningen diskuterades uppnåddes en saturation på intervjusvaren redan efter fem 

intervjuer. Detta innebär att mängden intervjuer förblev väldigt låg. Detta medför brister i 

mängden data. Ifall man skulle ha gjort flera intervjuer kunde det tänka sig att man skulle 

ha fått ytterliga värdefulla data för studiens syfte. Det bör också tas upp brister med 

respondenternas kön. Av de fem respondenter som intervjuades var endast en av könet 

man. Detta kan tänka sig begränsa svaren en hel del.  

Forskningsdesignen innehåller också en del begräsningar och brister. På grund av 

respondenternas tidspress och omöjlighet att få ihop allas scheman tillsammans var det inte 

möjligt att genomföra forskningen som en fokusgruppintervju, vilket skulle kunna ha varit 

en värdefull strategi. Genom en intervju med fokusgrupp kunde man tänka sig att vidare 

diskussioner och ytterligare värdefull information kunde ha fåtts.  

Vidare kan också valet av metod tänka sig ha brister. Denna forskningen använde sig av en 

kvalitativ metod med intervjuer. Detta fungerade bra för att skapa detaljrika diskussioner, 

men hade vissa brister för den andra forskningsfrågan som sökte förhållningssätt på olika 

typer av sharenting innehåll inom influenser marknadsföring. Här kunde man tänka sig att 

användning av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod kunde ha lämpat sig 
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bättre för studiens syfte och gett värdefullare resultat. En enkät med både öppna och 

flervalsfrågor kunde ha lämpat sig för studiens syfte.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att forska inom unga vuxnas förhållningssätt på sharenting 

inom influenser marknadsföring och användning av barn inom marknadsföring generellt. 

Resultaten för studien visade att unga vuxna utan barn gärna skulle villa se en mera 

genomskinlig lösning av influensers, där de framgår ifall barnen fått kompensation för 

arbetet eller inte. Eftersom detta är en fråga som kommit upp flera gånger både i denna 

avhandling, och i tidigare studier (tex. Albinsson et al, 2021), skulle det vara intressant att 

forska vidare inom förhållningssätt till kompensation för barn inom influenser 

marknadsföring och marknadsföring generellt.  

Resultaten av denna studie visar också att unga vuxna utan barn hade en väldigt stark åsikt 

om barnens rättigheter och barnens privatliv. Eftersom Frankrike är det enda landet ti nutid 

som har implementerat en lag gällande sharenting inom sociala medier, kunde det vara 

intressant att forska vidare inom barnens rättighetsfrågor. Denna information kunde 

tänkas ge värdefulla data till högre makter om hur vi ytterligare kan förstärka barnens 

rättigheter i den ständigt digitaliserande världen vi lever i.  

Många respondenter tog också upp poängen om att barnet ska vara tillräckligt gammalt för 

att själv kunna säga ifall hen vill vara med i innehållet för reklamen eller inte. Här kunde 

det vara intressant att forska vidare inom vilket ålder ett barn ska vara för att det ska vara 

socialt acceptabelt att inkludera barnet i marknadsföring eller på influensers kanaler. 

Denna information skulle vara värdefull till både företag och influensers i branschen.  

Denna studie använde sig av en kvalitativ metod för att forska inom förhållningssätt till 

sharenting. Vad som denna studie inte behandlar är faktiska faktorer som påverkar 

attityder till influensers som håller på med sharenting inom kommersiella samarbeten. 

Förslag på vidare forskning inom sharenting och influenser marknadsföring kunde därför 

vara att utveckla en kvantitativ forsknings som undersöker faktorer som påverkar attityder 

mot beteendet. Eftersom denna avhandling hade ett så stor tidspress, ansågs detta lite mera 

komplicerade sätt inte vara möjligt denna gång.  

5.6 Slutsats 

Sammanfattningsvis ger denna studien information och kunskap om hur unga vuxna utan 

barn förhåller sig till sharenting inom influenser marknadsföring och användning av barn 

inom marknadsföring generellt. Resultaten visar att unga vuxna förhåller sig negativt och 



55 

 

kritiskt till influensers som använder sig av sharenting inom kommersiella sammanhang på 

plattformen Instagram. Respondenternas skapade sociala normer och subjektiva 

förhållningssätt tog upp barnens rättigheter, privatliv och integritet som de mest vägande 

orsakerna för det negativa förhållningssättet. Resultaten visade också att unga vuxna utan 

barn förhåller sig rätt positivt eller neutralt till användning av barn inom marknadsföring, 

men endast då det handlar om företags egen reklam. Här visade också de sociala normerna 

och subjektiva förhållningssätten att respondenterna ändå krävde att barnet ska 

presenteras i rätt miljö och av rätt företag för rätt orsaker.  
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BILAGA 1 Intervjuguide till pilotintervjun 

1. Vad är din inställning till influenser reklam på Instagram? 

2. Vad tycker du om mängden influenser reklam som dyker upp på ditt Instagram 

flöde? 

3. Har du lagt fokus på barn som är delaktiga i influensers reklam på instagram? Om 

ja, hur? 

4. På vilka grunder väljer du att följa en influenser på Instagram?  

5. Finns det någon typ av influenser reklam som du inte tycker om att se på Instagram? 

Om ja, hurdan typs? 

6. Har du reflekterat över barnens roll i influenser reklamsamarbeten? Ifall du har, vad 

är deras roll? 

7. Har du reflekterat över barnens roll inom ett samarbete där barnen är i fokus på 

instagram? 

8. Anser du att barnfokus influenser reklamsamarbeten har en viss moralisk 

problematik? Och varför isåfall? 

9. Brukar du ofta klicka på reklamlänkar skapade av influensers på Instagram?  

10. Vad krävs det för att du ska trycka på en reklamlänk skapad av en influenser i ett 

samarbete? 

11. Har du reflekterat över hur barns inverkan i ett influenser samarbete påverkar 

samarbetets resultat? Om ja, hur? 

12. Kan du nämna några exempel på influenser reklamsamarbeten med barn 

inkluderade som du tycker är allmänt acceptabla? 

13. Kan du nämna några exempel på influenser reklamsamarbeten med barn 

inkluderade som du tycker är allmänt oacceptabla? 

14. Hur uppfattar du ett betalt samarbete på instagram där influensernas barn är  i fokus 

i innehållet? 

15. Har du reflekterat över hur influensers uppfattas om deras barn ofta spelar en stor 

roll inom deras kommersiella samarbeten? 
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16. Har du reflekterat över barnets egen vilja att medverka i influensers betalda 

samarbeten på Instagram? 

Bonusfrågor ifall ämnet inte kommit på tal tidigare: 

17. Upplever du en skillnad på betalda influenser samarbeten där barnet visas ensam i 

en bild / där barnet visas tillsammans med sin förälder i bilden? 

18. Upplever du en skillnad på betalda influenser samarbeten där barnets ansikte inte 

syns / barnets ansikte syns? 
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BILAGA 2 Intervjuguide till de enskilda  intervjuerna 

1. Vad är din inställning till influenser reklam på Instagram? 

2. Vad tycker du om mängden influenser reklam som dyker upp på ditt Instagram 

flöde? 

3. Har du lagt fokus på barn som är delaktiga i influensers reklam på instagram? Om 

ja, hur? 

4. Finns det någon typ av influenser reklam som du inte tycker om att se på Instagram? 

Om ja, hurdan typs? 

5. Har du reflekterat över barnens roll i influenser reklamsamarbeten? Ifall ja, vad är 

deras roll? 

6. Har du reflekterat över barnens roll inom ett influenser samarbete där barnen är i 

fokus på instagram? 

7. Anser du att barnfokus influenser reklamsamarbeten har en viss moralisk 

problematik? Och varför isåfall? 

8. Har du reflekterat över hur barns inverkan i ett influenser samarbete påverkar 

samarbetets resultat? Om ja, hur? 

9. Kan du nämna några exempel på influenser reklamsamarbeten med barn 

inkluderade som du tycker är allmänt acceptabla? 

10. Kan du nämna några exempel på influenser reklamsamarbeten med barn 

inkluderade som du tycker är allmänt oacceptabla? 

11. Hur uppfattar du ett betalt samarbete på instagram där influensernas barn är  i fokus 

i innehållet? 

12. Har du reflekterat över hur influensers uppfattas om deras barn ofta spelar en stor 

roll inom deras kommersiella samarbeten? 

13. Har du reflekterat över barnets egen vilja att medverka i influensers betalda 

samarbeten på Instagram?  

Bonusfrågor ifall ämnet inte kommit på tal tidigare: 
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14. Upplever du en skillnad på betalda influenser samarbeten där barnet visas ensam i 

en bild / där barnet visas tillsammans med sin förälder i bilden? 

15. Upplever du en skillnad på betalda influenser -samarbeten där barnets ansikte inte 

syns / barnets ansikte syns? 
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BILAGA 3 Skärmdump av kodning från excel dokumentet 

En skärmdump från dokumentet som användes för att koda datan från intervjuerna. Hela 

dokumentet kan begäras av forskaren vid behov. 
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