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Abstract 

It is now increasingly common for companies to communicate with their consumers 

via influencers and in recent years it has become one of the most successful 

marketing tools for companies. Influencers do not only have the power to influence 

hundreds of thousands of people at the same time, but previous research has also 

shown that they are credible and reliable marketers. Influencers are seen as the 

marketers of the future. This research investigates the audience’s view on 

influencers and influencer marketing with several theoretical perspectives as a basis. 

Semi-structured interviews were conducted with eight experienced Instagram users 

and the research findings show that influencers can be defined in different ways and 

have different meaning for different people. They are also considered to be a source 

of great influence. The findings also show that the view on influencer marketing is 

relatively negative and that influencers, with the exception of some, are not 

particularly credible as marketers. Furthermore, we discuss several factors that may 

affect the credibility of an influencer. 
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1 Inledning  

Människans sätt att leva förändrades i takt med medieutvecklingen. Sociala medier 

påverkar vår vardag och 90% av unga vuxna använder mobilen det första de gör på 

morgonen för att se vad som hänt (Tuten & Solomon, 2015). Det finns flera olika 

definitioner av sociala medier i litteraturen. Miller (2013) menar att sociala medier 

representerar tekniker eller applikationer som människor använder för att 

kommunicera online. En annan definition är Hunsinger och Senfts (2014), de menar 

att sociala medier är nätverkstjänster som utformats för att stödja social interaktion, 

gemensamma grupperingar och möjligheter till samarbete. Båda dessa definitioner 

pekar på människans behov av kommunikation och social interaktion för att hålla 

sig uppdaterade om allt från arbete till politik. Varje dag ökar antalet användare av 

sociala medier då allt fler väljer att ansluta sig till något av alla nätverk, och i år 

2019, beräknar man att den totala siffran ska uppgå till 2.77 miljarder aktiva 

användare (Statista, 2019a). 	

Ett sätt att undersöka hur sociala medier påverkar vår vardag är att titta på 

influencers. Influencer är ett relativt nytt fenomen som de senaste åren synts överallt 

i media. Allt fler börjar titulera sig som influencer men vad som egentligen är en 

influencer och vad som definierar en är oklart för många. En vanlig beskrivning är 

att influencers är människor med ett högt antal följare som byggt upp ett rykte för 

deras kunskap och kompetens inom ett specifikt område, till exempel mode. De 

publicerar inlägg med jämna mellanrum med nisch på just sitt område och genererar 

följare med liknande åsikter. Det är dock inte bara ens höga antal följare som 

definierar en influencer utan personen måste också ha makt att påverka sin publik 

och få dem att ändra ett beteende eller en åsikt (Dada, 2017). I och med denna stora 

påverkanskraft som finns hos influencers har företag allt mer börjat använda sig av 

influencers i sin marknadsföring. Influencer marketing, det allmänna ordet för det, 

innebär att ett företag marknadsför sina produkter via en influencer och drar då nytta 

av influencerns inflytande på sina följare. Influencern och företaget ingår i ett 

samarbete och influencern säljer in produkterna via sina kanaler och tjänar pengar 

på det (Dada, 2017). Med tanke på denna stora globala industri och den 
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påverkanskraft som influencers har, är det därför av intresse att se hur publiken 

upplever denna relativt nya typ av marknadsföring. Ett fåtal tidigare studier (De 

Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Djafarova & Rushworth, 2016; Uzunoğlu & 

Kip, 2014) har gjorts inom marknadsföring via influencers men stora 

forskningsluckor finns fortfarande. 	

Ett socialt nätverk där influencer marketing ständigt pågår är Instagram. Med tanke 

på Instagrams stora räckvidd och sociala engagemang är det ett populärt 

marknadsföringsverktyg för företag (Statista, 2019b). Den 6 oktober 2010 

lanserades Instagram och från och med 2019 har Instagram varje månad 1 miljard 

aktiva användare (Southern, 2018). Instagram gör det möjligt för sina användare att 

redigera och dela bilder och videor och med sitt stora antal dagliga användare är det 

ett av världens populäraste sociala nätverk (Statista, 2019b). När nya fenomen får 

stort genomslag ligger ofta forskning om dess betydelse något efter och så är fallet 

med både Instagram och influencer marketing.	

Tidigare studier har både undersökt användandet bakom Instagram (Chen, 2018) 

och marknadsföring i relation till bloggar/bloggare (Lu, Chang & Chang, 2014; 

Uzunoğlu & Kip, 2014). De Veirman et al. (2017) undersöker i sin studie relationen 

mellan en influencers antal följare och hur omtyckt den är samt vilken effekt detta 

har på marknadsföringen, och Djafarova och Rushworth (2016) identifierar mönster 

för konsumentbeteende relaterat till kändisar på Instagram. Dessa studier bidrar alla 

med värdefull information angående effektiviteten i marknadsföring på sociala 

medier generellt och via influencers, men mer studier behövs ur ett publikperspektiv 

för att få en insikt i hur de som faktiskt får ta emot denna typ av 

marknadskommunikation uppfattar den. Det är ju sannerligen publiken som till stor 

del bestämmer hur framgångsrikt denna marknadskommunikation är och kan bli. Vi 

vill därför med vår studie hjälpa till att fylla denna forskningslucka som finns.	

1.1 Syfte 
Eftersom influencer marketing anses vara ett effektivt marknadsföringsverktyg är 

det viktigt att undersöka publikens attityder gentemot det. Syftet med denna studie 

är därför att belysa publikens attityder och åsikter om fenomenen influencer och 



    
 

 

 

 

3(54) 
 

influencer marketing och vilka faktorer eller anledningar som kan tänkas spela in i 

vad de tycker och tänker om det. 

1.2 Frågeställningar 
För att undersöka ovanstående syfte formulerades följande frågeställningar: 

• Hur kan influencers uppfattas av vana Instagramanvändare? 

• Hur kan åsikterna kring influencer marketing se ut bland vana 

Instagramanvändare? 
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2 Bakgrund 

I vårt bakgrundskapitel går vi igenom det sociala nätverket Instagram, uppkomsten 

av influencers samt marknadsföring på sociala medier. 

2.1 Instagram 
Instagram grundades 2010 och är en applikation som gör det möjligt för sina 

användare att visa upp delar av sitt liv genom fotografier (”Instagram”, u.å) och 

video. Kevin Systrom, en av grundarna till Instagram, säger att Instagram är en 

blandning av konst och datavetenskap (Harry’s, 2016). För att Instagram skulle 

lyckas i början fokuserade man på tre viktiga komponenter och dessa var speed, 

beauty och distribution. Det handlade om att när det kommer till uppladdning av 

bilder så skulle det gå fort, bilderna skulle se vackra ut och det fotografi man 

laddade upp skulle kunna delas vidare på andra sociala medier. Genom möjligheten 

att dela vidare sina bilder till andra sociala medier fick Instagram gratis reklam som 

ledde till att man växte (Harry’s, 2016).	

Enligt Southern (2018) har Instagram blivit det sociala nätverk som växt snabbast 

och som varje månad har 1 miljard aktiva användare. Hälften av de använder sig av 

Instagram varje dag och av alla användare är 71% under 35 år (Clarke, 2019). Under 

2016 laddades det upp 95 miljoner inlägg per dag och idag beräknar man att 

användare har delat över 40 miljarder fotografier (Smith, 2019). I augusti 2016 

släpptes en funktion på Instagram vid namn Instagram stories där man kan ladda 

upp både bilder och videos som finns kvar i 24 timmar (Smith, 2019). Idag använder 

sig 500 miljoner människor av stories dagligen (Clarke, 2019).  

2.2 Influencers 
Influencer är ett relativt nytt fenomen som de senaste åren har synts överallt i media 

och allt fler människor börjar nu titulera sig som influencer. Dada (2017) skriver att 

ett vanligt missförstånd om influencers är att personer med ett högt antal följare på 

sociala medier automatiskt är en influencer. Så är dock inte fallet, utan en influencer 

är någon som har makt att påverka sin publik och få dem att ändra beteende och 

åsikter (Dada, 2017). Men vilka är då personerna bakom influencerna? Oftast är en 
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influencer någon som är känd genom sociala medier. I grund och botten är det dock 

helt vanliga människor som delar med sig av sin passion som kan vara allt från 

matlagning till mode till träning. De har byggt ett rykte av att vara kunnig på ett 

område och genom att uppdatera regelbundet inom detta ämne bygger de en relation 

med sina följare, fans eller prenumeranter (Kàdeková & Holienčinová, 2018). När 

de växer i följarantal och popularitet når de en kändisstatus som ger dem inflytande 

över sina följare. I slutändan handlar det om att skapa ett så stort förtroende hos sina 

följare att man kan påverka deras åsikter och beslut (REP, 2018). Influencer 

Marketing Hub (u.å) delar in influencers i fyra olika kategorier och definierar dem 

enligt följande:  

• Kändisar - Detta är personer som är kända för att de är skådespelare, 

fotbollsproffs, artist eller liknande. De kan ha miljontals fans och följare 

men frågan är hur stort inflytande de har över de som följer dem.  

• Industry experts and thought leaders - Detta är personer som når popularitet 

och respekt tack vare deras kvalifikation, position eller erfarenhet på ett 

område. Ett exempel kan vara journalister. 

• Bloggare/content creator - Personer som skapar estetiskt och kreativt 

material till olika sociala kanaler, till exempel bloggar, Instagram eller 

Youtube. De har ofta byggt upp en stor och lojal följarskara. Exempel är 

Kenza Zouiten, Janni Olsson Delér och Margaux Dietz. 

• Micro influencers - Detta är personer som byggt upp ett förtroende och en 

ansenligt stor följarskara genom att nischa in sig på ett område. Ofta kan 

man inte livnära sig på endast en influencerinkomst, men trots detta så anses 

micro influencers vara framtidens influencers.  

2.3 Marknadsföring på sociala medier 
Att sociala medier används till mer än att bara hålla kontakten med vänner och 

familj har vi nog alla märkt. Marknadsförare och företag har allt mer gått ifrån det 

traditionella sättet att marknadsföra sig på och använder sig nu istället av sociala 

medier för att kommunicera med sin publik (Tuten & Solomon, 2015). Tuten och 

Solomon (2015) menar att idag är inte frågan om företag ska inkludera sociala 

medier i sin marknadsföring utan hur mycket man ska inkludera det. I år förväntas 
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sociala medier uppnå 2.77 miljarder användare (Statista, 2019a) och med sin stora 

publik utmanar man de mer traditionella kommunikationskällorna såsom tv, radio 

och tidningar (Miller, 2013). Marknadsförarna har såklart insett detta och använder 

nu sociala medier i sina marknadsföringsplaner. Via sociala medier kan 

marknadsförare inte bara sälja in produkter utan de ges också möjligheten att bygga 

långsiktiga relationer med sina kunder och få insikt i deras behov. I och med sociala 

medier så startade alltså en ny era av marknadsföring där man på ett nytt sätt kan nå 

människor på olika platser samtidigt (Miller, 2013). Miller (2013) listar olika 

fördelar med sociala medier och den främsta fördelen är ”flera kanaler och 

funktioner”. Detta motiverar hon genom bland annat följande underkategorier:	

• Networking - företrädare för företaget bygger relationer med framtida 

klienter eller kunder, presenterar information om produkter och ger 

publiken en insikt i industrin.	

• Information sharing - marknadsförare eller säljare utbyter innehåll och 

information med kunder via text, videos, presentationer och samarbeten. 

Information sharing inkluderar också att kommentera, gilla och retweeta 

olika inlägg på till exempel Facebook eller Twitter. 	

• Viral communication - innehåll sprids genom att delas från person till 

person. 	

• Commenting and reporting - marknadsförare och experter bloggar om 

ämnen intressanta för kunder och klienter. Uppskattningsvis 39% av alla 

företag använder sig av bloggar för att uppmärksamma en produkt. 	

• Polling and surveying - marknadsförare använder sig av enkäter på en 

webbplats, i ett nyhetsbrev eller via e-post för att ta del av kunders och 

klienters åsikter. Enkäter är ett snabbt och värdefullt verktyg för 

marknadsförare. 	

• Rating and reviewing - människor röstar, rankar, kommenterar och 

betygsätter en produkt, person eller idé. Marknadsförare följer ständigt 

betygssidor för att se vad allmänheten tycker om deras företag eller produkt.	

Med tanke på Instagrams stora räckvidd och sociala engagemang är det ett populärt 

marknadsföringsverktyg för företag (Statista, 2019b). I oktober 2013 introducerade 
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Instagram möjligheten för företag att annonsera på sidan. Det var dock bara utvalda 

varumärken som gavs denna funktion och det dröjde ända till september 2015 innan 

det blev möjligt för alla. I dagsläget finns det över 25 miljoner varumärken och 

företag aktiva på Instagram och över 2 miljoner annonsörer i månaden. I år räknar 

man med att Instagrams annonsintäkter kommer att nå över 10 miljarder dollar 

(Smith, 2019). Detta sätt för företag och varumärken att marknadsföra sig själva på 

via Instagram, både genom ett eget konto och annonser, är onekligen framgångsrikt 

då vi som användare kan interagera med företagen samt inte undgå att se 

annonserna när vi skrollar i flödet. Ett av de mest framgångsrika sätten för företag 

att marknadsföra sig på på Instagram är dock via influencer marketing (Fastenau, 

2018). 

2.3.1 Influencer marketing 

Influencer marketing bygger på begreppet electronic word-of-mouth (eWOM) som 

vi förklarar ytterligare i teorikapitlet. Något som är avgörande för spridningen av 

eWOM på Instagram är influencers med relativt stort inflytande på andra (De 

Veirman et al., 2017). Genom sina sociala kanaler kan influencers påverka sina 

följares åsikter och beteenden. Idag är människor skeptiska till traditionella sätt att 

marknadsföra sig på och det blir allt svårare för varumärken och marknadsförare att 

nå ut med sin reklam. Som en lösning på detta som ”maximerar fördelarna med 

word-of-mouth och kringgår de traditionella teknikerna att producera reklam på [...] 

fokuserar varumärken nu sina insatser på så kallade sociala influencers.” (De 

Veirman et al., 2017, s. 801, vår översättning). Faktum är att 2017 använde sig hela 

86% av marknadsförare influencers i sin marknadsföring (Linqia, 2017) och under 

samma år omsatte influencer marketing hela 660 miljoner kronor (IRM, 2018).  

Influencers kan, som nämnt tidigare, definieras som en person med ett stort antal 

följare på sociala medier som samtidigt har ett betydelsefullt inflytande på personer. 

Varumärken och företag anlitar influencers för att marknadsföra deras produkter 

eller tjänster gentemot pengar, testprodukter eller liknande. Företagen utnyttjar 

alltså den följarskara och tillit som influencern har byggt upp för att indirekt 

marknadsföra sina produkter. Idag anses influencer marketing vara en etablerad 

marknadsföringskanal (IRM, 2018). För att en influencer ska bli anlitad av ett 
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företag eller varumärke så finns det dock tre avgörande nyckelfaktorer enligt Dada 

(2017). Dessa faktorer är reach, förmågan att nå ut med ett meddelande till ett stort 

antal personer, contextual credibility, nivån trovärdighet och auktoritet som 

publiken gett en influencer baserat på influencerns kunskap och expertis inom ett 

visst ämne, och salesmanship, en kommunikationsstil som gör det möjligt för en 

individ att förstå och omfamna ett visst perspektiv. Ju högre dessa tre faktorer är, 

desto högre är individens potential till inflytande. Influencer marketing ska också 

präglas av ärlighet, äkthet och genomskinlighet. Dada (2017) menar att en 

influencer marknadsför och säljer in en produkt för att de vill göra det, inte för att de 

blir betalda för att göra det och att de alltid har sina följares bästa intressen i åtanke. 

Både studier av Lu et al. (2014) samt Djafarova och Rushworth (2016) styrker det 

Dada (2017) skriver. Deras resultat visar att publiken anser att bloggare och 

influencers är trovärdiga källor för information och marknadsföring online. 	
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3 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning och teori som ligger till grund 

för vår studie.	

3.1 Tidigare forskning 
Ett fåtal forskare har undersökt Instagrams roll i marknadsföring. Chen (2018) är en 

av dem.	Chens (2018) studie är utformad för att undersöka unga konsumenters 

erfarenheter av Instagram och deras uppfattningar om marknadsföring på detta 

sociala nätverk. Syftet med studien var att få konsumenters perspektiv på ämnet. 

Chen använde sig av Couldrys (2012) Media as Practice perspektiv och utförde 

semistrukturerade intervjuer med unga vuxna mellan 18 och 23 år. Resultaten visade 

att deltagarna använder Instagram för att uttrycka sig själva online, för social 

interaktion med både vänner och kändisar samt som tidsfördriv när man vill fly från 

något, koppla av eller bara bli underhållen. Appens bekvämlighet och visuella natur 

är också en anledning till användandet. Populära faktorer som väger in i 

användandet av Instagram är möjligheten att ladda upp personliga och vardagliga 

bilder och videos som sparas, möjligheten att visa upp sina personliga intressen och 

stilar samt ”coola” identitet och möjligheten till social bekräftelse både online och 

offline (Chen, 2018).  

När det kommer till marknadsföring på detta sociala nätverk så uppskattar 

deltagarna när marknadsföringen är subtil och centrerar runt bilder skriver Chen 

(2018). De uppskattar också när de får känna sig gynnade av exklusiv information 

från företag. Deltagarna rapporterade också att de är mer frestade att acceptera 

marknadsföring som inte ser ut som traditionella annonser med direktsäljande 

strategier. Marknadsföring på appen påverkar inte deltagarnas användande av 

Instagram men de trycker på vikten av att marknadsföringen är subtil och naturlig. 

De är också mer öppna för produkter rekommenderade via vänner och bekanta än 

produkter rekommenderade av kändisar. De har inget emot marknadsföring via 

kändisar, speciellt om de kan identifiera sig med kändisen, men anser att de 

troligtvis inte kommer påverkas till att köpa en produkt. Från detta dras slutsatsen 

att marknadsföring via kändisar är mer framgångsrikt för att uppmärksamma och 
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bygga varumärken än att påverka handlingar eller förändring hos någon (Chen, 

2018). Chen (2018) avslutar med att skriva att studien påvisar flera viktiga faktorer 

för effektiviteten av marknadsföring på Instagram och dessa är subtilitet, 

privilegierad information, nyheter och socialt godkännande av både vänner och 

kändisar. 

Ett flertal studier har också undersökt marknadsföring i relation med influencers och 

bloggare (De Veirman et al., 2017; Djafarova & Rushworth, 2016; Lu et al., 2014; 

Uzunoğlu & Kip, 2014). De Veirman et al. (2017) undersöker i sin studie relationen 

mellan en influencers antal följare och hur omtyckt den är samt vilken effekt detta 

har på marknadsföringen. De skriver också om eWOM, hur kraftfull den är och hur 

viktig den har blivit inom influencer marketing på Instagram. Sociala medier blir 

allt mer populärt och nu använder sig företag av influencers för att få sina produkter 

eller meddelanden ut till sin målgrupp. För företag är det viktigt att det är rätt 

influencer som marknadsför, vilket kan vara en stor utmaning, och en influencers 

följare brukar då vara en startpunkt för företaget (De Veirman et al., 2017). Dock 

visar studiens resultat att antalet följare en influencer har inte är det viktigaste när 

det kommer till influencer marketing, utan det är lika viktigt att titta på antalet 

influencern själv följer. Om en influencer har ett högt antal följare men själv följer 

enstaka konton så kan influencern ses som mindre sympatisk och trovärdig, detta 

skulle då kunna leda till att en influencers påverkanskraft minskar och företagets 

produkt eller meddelande inte skulle få den marknadsföring man var ute efter (De 

Veirman et al., 2017). Denna studie är även den första i sitt slag som inkluderar hur 

viktigt det är med både en influencers antal följare och antalet konton influencern 

själv följer. 	

Djafarova och Rushworth (2016) skriver att det saknas akademisk forskning kring 

trovärdigheten som marknadsförare hos olika typer av kändisar på sociala nätverk. 

Deras studie är därför utformad för att undersöka Instagrams effekt på konsumenter 

med fokus på kändisar som marknadsför produkter och deras inflytande på 

kvinnliga användare inom åldersgruppen 18 till 30 år. Genom kvalitativa 

samtalsintervjuer och teorier som Source Credibility Theory och Halo Effect Theory 

undersöker Djafarova och Rushworth (2016) hur Instagram påverkar källans 
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trovärdighet, konsumenternas köpintention och social identifiering med olika typer 

av kändisar. Resultaten visar att nästan alla respondenter följer olika kändisar på 

Instagram men att det är bloggare och Instafamous-personer som är de mest 

inflytelserika när det kommer till att lyssna på och ta till sig det de säger. Den 

gemensamma uppfattningen hos respondenterna var att antalet följare är en 

indikation på personens trovärdighet och man definierade då personen som 

Instafamous utifrån hur många följare personen har. Alla respondenter har också 

liknande definitioner av en Instafamous-person. Dessa varierar mellan en person 

som skapar kreativt innehåll till Instagram som inspirerar människor, en person som 

är känd på Instagram av fler än bara sina vänner och personer som har massor med 

pengar och som delar med sig av sitt liv genom estetiska bilder i hög kvalitet. 

Fortsättningsvis betecknas en person som är Instafamous som kändis.  

Alla respondenter medgav också att de någon gång påverkats av produktrecensioner 

på Instagram men att de själva aldrig skulle dela negativa recensioner. Detta för att 

bevara en positiv närvaro på Instagram (Djafarova & Rushworth, 2016). Man anser 

också som sagt att det är kändisar och bloggare som är mest trovärdiga och att en 

faktor som spelar stor roll i det förtroende man ger till kändisen är om den har 

kunskap kring ämnet och den marknadsförda produkten. En annan faktor till om 

man litar på en kändis är hur länge man följt personen enligt en respondent. Trots att 

respondenterna i studien var väl medvetna om att varumärken kontaktar kändisar för 

att marknadsföra en produkt ansåg de ändå att kändisar osannolikt skulle missbruka 

den makt de har och skada sitt rykte genom att dela med sig av falska recensioner. 

Sammanfattningsvis identifierar Djafarova och Rushworth (2016) mönster för 

konsumentbeteende relaterat till kändisar på Instagram och utforskar faktorer som 

kan påverka konsumenternas beteende. De betonar också kraften av eWOM. 

I och med relativt nya nationella regler är det idag omöjligt att dölja 

marknadsföringssyftet i ett sponsrat inlägg. Därav är konsumenters inställning till 

sponsrade inlägg en viktig fråga vid bedömningen av en annons effektivitet, skriver 

Lu et al. (2014). Genom en experimentell design undersöker Lu et al. (2014) om en 

användares inställning till och förtroende för sponsrade blogginlägg påverkas av 

sponsringstyp och produktattribut (typ av produkt och varumärkesmedvetenhet). 
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Man liknar sponsrade blogginlägg med eWOM då det är ett snabbt och anonymt 

marknadsföringsverktyg. Med teorier som Source Credibility, Theory of Reasoned 

Action och Theory of Planned Behavior som grund utvecklades följande hypoteser 

(H): H1. Om konsumenter vet att en bloggare får direkt ersättning genom pengar 

från ett företag för att sponsra deras produkt kommer deras attityder gentemot 

inlägget vara negativare än om bloggaren tagit emot indirekt ersättning 

(gratisprover/kuponger). H2. Om den sponsrade produkten i blogginlägget är search 

goods kommer konsumenterna mer sannolikt att ha positiva attityder gentemot 

sponsrade blogginlägg än om det är experience goods. Search goods betecknas 

varor där information om produktens egenskaper är lätt att komma över och kan 

hittas innan köp utan att integrera med produkten. Experience goods är produkter 

där de viktigaste egenskaperna hos produkten är subjektiva och måste personligen 

utvärderas av konsumenten genom integration med produkten. H3. När en 

konsuments varumärkesmedvetenhet om den sponsrade produkten i blogginlägget är 

hög är deras attityd gentemot inlägget mer positiv än om medvetenheten om 

produkten vore låg. H4. Attityder gentemot effekten av sponsrade blogginlägg på 

konsumentinköp är avsevärt positiv.  

För att testa dessa hypoteser utvecklade Lu et al. (2014) totalt åtta sponsrade 

blogginlägg av olika typer för att mäta konsumenters attityder gentemot dem. 

Resultaten visade att typen av sponsrat inlägg, alltså om bloggaren får direkt eller 

indirekt ersättning för sponsringen, har ingen betydelse för attityderna gentemot ett 

sponsrat inlägg, vilket är motsatsen till hypotes 1. Hypotes 2 är däremot korrekt då 

resultaten visar att konsumenterna har en positivare attityd gentemot inlägg som 

sponsrar search goods än experience goods. Också hypotes 3 som antyder att 

inställningen gentemot ett sponsrat inlägg påverkas av konsumentens 

varumärkesmedvetenhet stämmer enligt resultaten. Resultaten visar också att om 

konsumenterna tror på innehållet i det sponsrade inlägget och har en positiv 

inställning till bloggaren så kommer en avsikt av att köpa den produkt som 

rekommenderas i blogginlägget bildas. Alltså kan man säga att effekten av 

sponsrade blogginlägg på konsumentköp är positiv precis som det antyds i hypotes 

4. Från ett marknadsföringsperspektiv uppenbarar denna studie praktiska förslag för 

att lyckas med marknadsföring online. Det är bland annat att använda bloggare för 
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att främja positiv eWOM som i sin tur förbättrar konsumenternas intention av att 

köpa något, men också att produkten som bloggaren rekommenderar i ett sponsrat 

inlägg har betydelse för inställningen gentemot inlägget (Lu et al., 2014).	

Uzunoğlu och Kip (2014) skriver i sin artikel att det finns en växande kraft för 

påverkan hos bloggare. I studien undersöker man hur varumärken interagerar och 

arbetar med bloggare och man skriver att de kan betraktas som online-

opinionsledare utifrån ett two-step flow theory perspektiv. För att få fram sina 

resultat gjorde de en litteraturgranskning som utgick från forskning om Two-step-

flow Theory samt så genomförde de semistrukturerade intervjuer med 17 

representanter från varumärkesagenturer som sköter kommunikationen med 

bloggare. Utifrån de här metoderna kom Uzunoğlu och Kip (2014) bland annat fram 

till vikten av att välja rätt digital influencer som ska marknadsföra och nå potentiella 

kunder till företaget. Att det även finns en bra relation mellan företaget och den 

digitala influencern och att man siktar på ett långsiktigt samarbete är enligt 

företagen oerhört viktigt, då de anser att det är en motivationsfaktor för den digitala 

influencern till att göra ett bättre jobb. Man kom också fram till att marknadsföring 

via sociala medier har blivit det snabbast växande verktyget inom marknadsföring 

och mycket har med eWOM att göra. Det resultat som Uzunoğlu och Kip (2014) 

fick fram i sin studie la en grund för en modell som kan ses som en fortsättning på 

Katz och Lazarsfelds (1955/2006) hypotes om opinionsledare inom Two-step-flow 

Theory. Modellen heter brand communication through digital influencers 

(Uzunoğlu & Kip, 2014). Modellen pekar på kommunikationen och hur den sker 

genom opinionsbildaren, alltså den digitala influencern. Inom modellen är det första 

steget att den digitala influencern får information om det som ska marknadsföras 

från företaget, därefter lägger den digitala influencern ut informationen på 

exempelvis Instagram så att dennes följare kan ta del av det och följarna kan sedan 

sprida vidare informationen. Detta skapar ett digitalt two-step-flow (Uzunoğlu & 

Kip, 2014). Utifrån denna modell har vi skapat en förenklad version som vi kommer 

använda oss av i vår analys (se figur 1). Från influencern till konsumenten 

förekommer det också eWOM vilket även framgår i modellen. 

 



    
 

 

 

 

14(54) 
 

Figur 1. Företagskommunikation via influencers 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Teoretiskt ramverk 
Här redovisar vi för de teorier och begrepp som ligger till grund för vår studie. 

3.2.1 Media as Practice 

Couldry (2012) lägger fram Media as Practice i sin bok Media, Society, World som 

en variant av media teorier för att förstå digitala medier. Han menar att man ska titta 

på media som praktiker och inte texter, det vill säga titta på media som något en 

människa gör, en handling. Denna typ av medieteori ”förutspår hur medier används 

i, och hjälper till att forma, det sociala livet samt hur olika meningar som cirkulerar i 

media har sociala konsekvenser.” (Couldry, 2012, s. 8, vår översättning). Det 

handlar alltså om mediepraktiker som förklarar hur medier ingår i sociala 

sammanhang där vi människor interagerar med varandra om eller genom media. 

Enligt Couldry (2012) finns det olika typer av mediepraktiker en människa kan göra 

digitalt och dessa är bland annat search and search-enabling, showing and being 

shown (medierelaterade handlingar där man gör något tillgängligt offentligt), 

presencing (människor, organisationer och liknande lägger ut information och 

presentationer av sig själva med syftet att upprätthålla en publik närvaro), archiving 

(människors sätt att försöka hantera sin närvaro på internet över tiden), commentary 

och keeping up with the news.	
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Sammanfattningsvis menar Couldry (2012) att media är bäst förstådd som ett stort 

område av mediepraktiker som liksom alla praktiker är sociala på en grundläggande 

nivå. Vikten i att använda detta tillvägagångssätt ligger i att fråga öppna frågor om 

vad människor gör ”i förhållande till media över en rad olika situationer och 

grupper” (Couldry, 2012, s.37, vår översättning) och vad människor säger, tycker 

och tänker i relation till media. 	

3.2.2 Source Credibility Theory 

Att en kommunikatörs karaktär har en signifikant inverkan på ett meddelandes 

övertygelse har länge varit känt i marknadsvärlden (Ohanian, 1990). Source 

credibility är en term som används för att fastställa en kommunikatörs egenskaper 

som påverkar hur en respondent tar emot och accepterar ett meddelande. Flera 

kommunikationsforskare har genom åren använt faktoranalytiska tekniker för att 

försöka definiera den perceptuella strukturen av source credibility. Deras försök har 

resulterat i utvecklandet av flera skalor vilka var och en innehåller en uppsättning av 

dimensioner för att mäta en källas trovärdighet (Ohanian, 1990).	

Forskning om ämnet celebrity endorsement bygger på två modeller, source-

credibility modellen och source-attractiveness modellen. Source-credibility 

modellen är ett resultat av en studie utförd av Hovland, Janis och Kelley 1953 där 

man konstaterade att två faktorer, nämligen expertis och trovärdighet, är grunden i 

source credibility (Ohanian, 1990). Expertis definierar Hovland et al. (1953, 

refererad till i Ohanian, 1990) som ”i vilken utsträckning en kommunikatör 

uppfattas som en källa till valida påståenden” (s. 41, vår översättning) och 

trovärdighet definierar de som ”graden av förtroende för kommunikatörens avsikt 

att kommunicera de meningar han anser är mest valida.” (s. 41, vår översättning). 

Source-attractiveness modellen har sitt ursprung i socialpsykologisk forskning och 

modellen menar att effektiviteten i ett meddelande beror på källans familiarity, 

likability, similarity och attractiveness till respondenten. I denna studie kommer vi 

dock endast använda oss av faktorerna i source-credibility modellen, expertis och 

trovärdighet, då vi anser att de är mest intressanta för vår undersökning. Source 

credibility som teori är idag en etablerad teori som uppmärksammats inom litteratur 
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som fokuserar på kommunikation (Berlo, Lemert & Mertz, 1969) och som på senare 

tid även tillämpats på kontexter online (Robins & Holmes, 2008).	

3.2.3 Social Influence Theory 

Social Influence Theory utvecklades på 1950-talet av Herbert Kelman. Det är en 

teori som handlar om hur människor påverkas av andra människor i den sociala 

miljön vi lever i. Det kan vara påverkan i beteende, känslor och attityder och enligt 

Kelman (1956) finns det tre olika sätt som en människa kan påverkas på. De är 

överensstämmelse, identifiering och internalisering. Överensstämmelse är att en 

människa väljer att bli influerad av egen fri vilja av sådant som man nödvändigtvis 

inte anser är sant men med förhoppning att få en gynnsam reaktion från en eller 

flera människor. Man är alltså ute efter bekräftelse eller en belöning. Identifiering är 

när en människa härmar en annan människa med exempelvis åsikter, attityder och 

beteende. Den människa som man härmar är ofta en människa man har hög respekt 

för och som man vill ha en relation med. Internalisering är när en människa blir 

påverkad och accepterar detta då man tror att det kommer vara belönande. Det 

brukar också ske en interaktion med de värderingar och behov den influerade 

människan redan har (Kelman, 1956).  

3.2.4  Two-step-flow of Communication	

I boken Personal Influence: The part played by people in the flow of mass 

communication från 1955 skriver Katz och Lazarsfeld (1955/2006) att teorin Two-

step-flow lyfter fram interpersonell kommunikation, och att gentemot massmedia så 

har det större effekt när det gäller att influera en människas attityd. De anser att 

informationen som kommer från massmedia inte har den påverkan som man trott, 

utan de hävdar istället att effekten är större om en så kallad opinionsledare 

förmedlar vidare informationen. Opinionsledaren tolkar och filtrerar den 

information de fått från massmedia och därefter förmedlar de dem viktigaste 

budskapen till sin omgivning. Katz och Lazarsfeld (1955/2006) menar att 

opinionsledare är generellt mer utsatta för media än allmänheten och på grund av 

den exponering som opinionsbildaren får så ökar dennes inflytande över andra.  
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3.2.5 Word-of-Mouth 

Genom uppkomsten av sociala medier har word-of-mouth marketing fått en ny 

innebörd och electronic word-of-mouth (eWOM) har blivit en inflytelserik källa till 

information om varor och tjänster (Thoumrungroje, 2014). Grunden i word-of-

mouth som ett marknadsföringssätt går att hitta i Ernest Dichters artikel How Word-

of-Mouth Advertising Works från 1966. Dichter (1966) menade att annonsörers nya 

roll borde vara den av en vän som rekommenderar en trovärdig vara eller produkt 

istället för en försäljare som vill bli av med en vara, då konsumenter avvisar 

direktreklam för att det är mer ett försäljningsverktyg än information eller 

vägledning. Han menar däremot att om människor uppfattar reklam som att 

annonsören pratar till oss som en vän så skulle dess genuinitet och pålitlighet öka 

och reklamen skulle tas emot mer positivt (Dichter, 1966). Dichters råd att 

humanisera varumärken för att skapa bättre relationer med sina kunder var ett 

väsentligt råd 1966 men så även idag, och kommer fortsätta vara viktigt i framtiden. 

Word-of-mouth har genom åren utvecklats till kommunikation människor emellan 

som gynnar produkter och varumärken och är idag den mest kraftfulla formen av 

marknadsföring (Phillips, Cordell, Church & Moore, 2013). 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) definierar eWOM ”som ett 

positivt eller negativt uttalande från potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en 

produkt eller ett företag, vilket görs tillgängligt för en mängd människor och 

institutioner via Internet.” (s. 39, vår översättning). Människor har alltid värderat 

andras åsikter och uppkomsten av sociala medier gör det möjligt för människor att 

dela och ta del av andras åsikter på ett annat sätt än tidigare. När ett meddelande 

kommuniceras via en person istället för att komma från ett varumärke via en annons 

så uppfattas det som mer genuint och trovärdigt (De Veirman et al., 2017).  
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod och tillvägagångssätt samt de etiska 

principer vi förhållit oss till.  

4.1 Val av metod 
Sociala medier har en så pass stor roll i människors liv att det är viktigt att 

undersöka hur människor skapar mening och betydelse för fenomen med hjälp av 

media. Sociala medier och Instagram framförallt är ett populärt 

marknadsföringsverktyg för varumärken och just influencer marketing är ett relativt 

nytt fenomen som slagit igenom med stor kraft. Därför är det av vikt att belysa 

betydelsen influencer marketing har på publiken och ta del av deras inställning 

gentemot det.  

När man väljer den forskningsmetod man ska använda sig av för sin studie ska man 

utgå från utformningen av undersökningsproblemet (Holme & Solvang, 1997). Vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då det kan ge en djupare 

helhetsbeskrivning i det vi ska undersöka. Till skillnad från kvantitativ forskning, 

där man studerar mätbara eller observerbara händelser, så studerar man med 

kvalitativ forskning människors upplevelser, samtal eller interaktioner. Bryman 

(2011) skriver att ”i en kvalitativ undersökning är det deltagarnas perspektiv - vad 

de uppfattar som viktigt och betydelsefullt - som är utgångspunkten.” (s. 371). Det 

vi vill kunna tolka och förstå är just en människas upplevelse, i detta fall 

upplevelsen av influencers och influencer marketing på Instagram. 

4.1.1 Intervju 

Den vanligaste metoden i kvalitativ forskning är intervjumetoden (Bryman, 2011; 

Widerberg, 2002).  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla meningar ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17) 
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När man använder sig av intervju som metod är syftet att förstå komplicerade 

fenomen genom den intervjuades beskrivningar av sin livsvärld och uppfattningar 

om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011). Enligt Østbye, 

Knapskog, Helland och Larsen (2003) är intervju som metod lämpligt att använda 

när man vill undersöka samt samla in data som rör människors uppfattningar, 

värderingar och handlingar. Man kan aldrig som forskare i förväg utforma 

svarsalternativ för en intervjuperson i en kvalitativ intervju och forskaren kan heller 

inte säga vad som är det korrekta svaret på en fråga. Detta betyder att man i en 

kvalitativ intervju arbetar med ett induktivt eller abduktivt synsätt (Patel & 

Davidson, 2011). Grundat på detta anser vi att intervju är en lämplig metod att 

använda oss av i vår undersökning. Intervjuerna används för att få fram ingående 

information om intervjupersonernas uppfattningar om influencers och influencer 

marketing. Då marknadsföring på sociala medier av influencers är ett relativt nytt 

område så finns det inte mycket forskning kring det. Vi anser därför att intervjuer 

skulle ge oss den värdefulla information vi behöver då en intervju gör det möjligt 

för oss att upptäcka skillnader och likheter om fenomen som vi möter i en 

gemensam kontext och skapar betydelse om. 

4.1.2 Avgränsning	

Det finns andra metoder att använda sig av för att få ett publikperspektiv, 

exempelvis fokusgrupp alternativt gruppintervju och enkät. Fördelarna med en 

gruppintervju är att diskussioner kan utvecklas som intervjuaren annars inte får 

tillgång till (Morgan, 1988). Gruppintervju valdes bort då vi kände att tiden inte 

skulle räcka till samt att det skulle vara svårare att hitta personer som känner sig 

trygga i att integrera i grupp. En fördel med enkäter är att det inte finns någon 

intervjuareffekt. Enkät som metod valdes dock bort då varken tid eller resurser 

fanns för denna metod. Bryman (2011) skriver att ”all forskning begränsas av tid 

och resurser” (s. 88) och även Patel och Davidsson (2011) menar att valet av metod 

är beroende av den tid och de medel som man har till sitt bifogande.	
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4.2 Tillvägagångssätt 
Nedan presenteras hur vi gått tillväga när vi utfört vårt urval, hur och varför vi 

använt en intervjuguide samt hur intervjuerna genomförts.	

4.2.1 Urval 

I en kvalitativ undersökning gör man många gånger ett urval där analysenheterna 

väljs ut utifrån ”kriterier som gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna” 

(Bryman, 2018, s. 498), ett så kallat målstyrt urval. Bryman (2018) beskriver ett 

målstyrt urval som ett strategiskt urval. Syftet är att det ska vara styrt och inte 

slumpmässigt, man ska även ha målen för forskningen i åtanke. Då vårt syfte och 

frågeställningar riktas till en grupp människor som behöver ha en viss kunskap så 

var målstyrt urval det bästa alternativet för oss. Intervjupersonerna skulle vara vana 

Instagramanvändare under 35 år. Åldern valdes ut då Clarke (2019) skriver att 71% 

av användarna på Instagram är under 35 år. Vi kom i kontakt med 

intervjupersonerna genom att lägga ut en förfrågan om att ställa upp på en intervju i 

olika Facebookgrupper. Där skrev vi vårt syfte för undersökningen och de kriterier 

vi hade. Intervjupersonerna är från städer i Mellan- och Sydsverige och är i åldern 

19–28 år. En av intervjupersonerna har ett heltidsjobb medan sju av 

intervjupersonerna är studenter och två av dessa jobbar även vid sidan av. De är alla 

vana och flitiga användare av Instagram och alla har varit aktiva mellan 3–7 år. 

Deras intressen varierar allt från att umgås med vänner och familj till att baka till 

webbdesign. Sju av intervjupersonerna var kvinnor och en var man. 

Könsfördelningen var en slump och inte styrt, men eftersom vi inte skulle undersöka 

skillnaden mellan kvinnor och män ansåg vi inte att detta var ett problem. 	

4.2.2 Intervjuguide 

När man gör en semistrukturerad intervju brukar man ha en intervjuguide till hjälp 

där det står specifika teman som man ska beröra så att ingenting viktigt glöms bort. 

Dock behöver man inte ställa frågorna som finns i intervjuguiden i samma ordning 

under alla intervjuerna (Bryman, 2018). Enligt Holme och Solvang (1997) måste 

man tänka på att intervjupersonernas svar kan påverkas beroende på hur de tolkar 

och uppfattar frågan, det är därför viktigt att man ställer frågorna på ett sådant sätt 
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att de får samma innebörd. Man måste också tänka på att frågorna man har är 

tillräckliga så att man kan belysa det man vill och man bör ställa öppna frågor där 

intervjupersonen tillåts att svara och berätta med egna ord om sina åsikter och 

erfarenheter (Back & Berterö, 2015). Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 

1) som vi själva har skapat genom att följa Brymans (2011) råd:  

• Man ska tänka på att tema och frågor har en röd tråd i sig och vara beredd 

på att ordningen av frågorna kan ändras under intervjuns gång. 	

• Tänk på frågeställningen när du skapar dina teman och frågor. Man ska 

dock vara försiktig så att frågorna inte blir för specifika.  

• Använd ett enkelt språk som är förståeligt. 

• Man får inte glömma att ställa bakgrundsfrågor som exempelvis 

intervjupersonens ålder, kön och sysselsättning, då detta kan vara av 

betydelse om man ska sätta in det intervjupersonen svarade i ett 

sammanhang.  

Vi valde att utforma vår intervjuguide med utgångspunkt från tre teman. De teman 

vi behandlar är Instagram, influencers och marknadsföring. Våra tre teman och 

frågor utformades utifrån vårt forskningssyfte. I första temat Instagram vill vi veta 

vilken roll Instagram har i intervjupersonens liv och varför man använder just detta 

sociala nätverk. Fokus ligger här på hur personen resonerar kring sitt användande av 

appen. Här ställs frågor som ”Vad tänker du på när du hör ordet Instagram?”, ”Kan 

du berätta hur du använder Instagram?” och ”Finns det någon funktion på Instagram 

som du uppskattar extra?”. I det andra temat, influencers, behandlas 

intervjupersonens åsikter om influencers. Här fokuserar vi på intervjupersonernas 

uppfattningar och tankar om dem samt hur de ser på influencers påverkanskraft. 

Frågor inom detta tema är bland annat ”Kan du förklara vad en influencer är?” och 

”Hur stor påverkan tror du de kan ha på vad vi tycker och tänker?”. I det tredje och 

sista temat behandlas ämnet marknadsföring. Fokus ligger här på att få 

intervjupersonens syn på influencer marketing och vad som intresserar oss är åsikter 

och tankar kring influencers tänkbara påverkningskraft när det kommer till 

marknadsföring. Exempel på frågor här är ”Vad är din generella uppfattning av 

marknadsföring via influencers?”, ”Anser du att influencers är trovärdiga 
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marknadsförare?” och ”Kan du berätta om du någon gång blivit influerad av 

marknadsföring via influencers?”. 

4.2.3 Pilotstudie	

Vi valde att utföra en pilotstudie för att kontrollera att vår intervjuguide fungerar så 

att när vi senare utförde de riktiga intervjuerna fick svar på det vi ville. En 

pilotstudie kan hjälpa en att se om frågorna man ställer är tydliga och om de ger den 

effekt man vill. Man kan också se om ordningsföljden av frågorna är bra och om det 

finns utrymme för följdfrågor (Bryman, 2018).	

Efter genomförandet av pilotstudien kände vi att vi hade en bra grund att stå på dock 

blev det lite korrigeringar på frågorna och deras utformningar. Vi la även till några 

frågor då vi kände att intervjuguiden var för kort. 	

4.2.4 Genomförande 

Sex av de åtta intervjuerna utfördes på plats på universitetet i ett grupprum och 

resterande två utfördes via Skype respektive över telefon. Vi valde att inte ha någon 

intervju hemma hos någon av våra intervjupersoner då vi inte ville att de skulle bli 

distraherade av något, vilket är mycket möjligt enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015). Alla intervjuer varade mellan ungefär 15 och 30 minuter. Alla 

intervjuer spelades också in via iPhones app röstmemo efter att respondenterna 

godkänt detta. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) så räcker det att 

använda sig av en mobiltelefon som inspelningsfunktion om man gör endast ett fåtal 

intervjuer. Det viktiga är att ”tekniken måste vara enkel och säker” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 50), och att den fungerar kan man enkelt kontrollera 

innan intervjuns början. Innan alla intervjuer började gick vi igenom vårt syfte med 

studien och ytterligare information samt så fick intervjupersonen ett dokument att 

läsa igenom och signera. På detta dokument stod det bland annat mer utförligt 

förklarat vårt syfte med studien samt de etiska krav och förutsättningar som vi 

förhåller oss till. Kraven presenteras nedan: 	

• Informationskravet: Du har blivit informerad om undersökningens syfte 

och ditt deltagande är frivilligt och du kan hoppa av när du vill om så 

önskas.  
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• Samtyckeskravet: Jag medverkar i intervjun frivilligt. 

• Konfidentialitetskravet: Det har framgått att de uppgifter jag har lämnat 

behandlas med största möjliga förtroende.  

• Nyttjandekravet: Det har framgått att mina personliga uppgifter endast 

kommer att användas för forskningsområdet.  

När respondenten signerade detta dokument så medgav de att de tagit del av dessa 

krav samt godkänt att vi får använda oss av deras svar i vår undersökning (se bilaga 

2 för dokumentet). Det är också vanligt att en person som inte är van vid intervjuer 

kan känna sig osäker och då inte berätta de händelser eller den information som man 

är intresserad av (Back & Berterö, 2015). Med detta i åtanke valde vi att innan varje 

intervju förklara för intervjupersonen att det viktiga är dennes erfarenheter och 

upplevelser och att vi inte är där för att döma eller säga vad som är rätt eller fel. 

Efter att alla förutsättningar gåtts igenom och godkänts av respondenten påbörjades 

intervjun. 	

Under intervjuerna skötte en av oss intervjun och ställde frågor och den andra skrev 

anteckningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) säger att det alltid är bra att 

anteckna, det kvittar vad för inspelningsteknik man använder sig av. Detta val 

gjordes också för att inte förvirra respondenten om det skulle kommit frågor från två 

håll. Den personen som antecknade kunde dock inflika med frågor om så behövdes. 

Denna fördelning mellan den som intervjuar och den som antecknar kvarstod genom 

varje intervju, det vill säga att det var samma person som intervjuade alla 

respondenter. Eftersom det var en semistrukturerad intervju som utfördes kunde 

intervjuaren ställa följdfrågor hela tiden under intervjuns gång. Dessa följdfrågor 

varierade mellan de olika respondenterna och från intervju till intervju. 	

När man transkriberar anser forskare att anonymisering är viktigt av etiska skäl. 

Man måste också tänka på att det inspelade materialet ska ”förvaras enligt 

forskningsetiska principer” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 52). Vi har valt 

i vår transkribering att ge våra intervjupersoner ett ID-nummer och vi valde även att 

transkribera själva. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade fyra var. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att om man transkriberar själv så kan 

analys och tolkningar fördjupas då man lär känna materialet på ett annat sätt än om 
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en utomstående skulle transkribera. Att transkribera själv är tidsödande men det är 

till fördel eftersom om man köper in en tjänst där en utomstående transkriberar så 

kanske denne inte förstår sammanhanget i intervjun eller det som sägs, exempelvis 

så kanske de inte förstår en dialekt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta 

kunde självklart vara ett problem för oss också, men då vi båda närvarade vid 

intervjuerna och hade anteckningarna som togs under varje intervju så hade inte vi 

det problemet. Sammanlagt blev det transkriberade materialet 75 sidor löpande text.	

När allt material var transkriberat gick vi igenom varje intervju igen och försökte 

sammanfatta varje intervjusvar i ett nyckelord. Dessa nyckelord kategoriserade vi 

sedan i olika teman för att hitta likheter och olikheter bland intervjusvaren. För att 

kunna använda citat i resultatet har vi gjort en journalistisk transkribering av de citat 

vi valt från intervjuerna, det betyder att vi har översatt från talspråk till skriftspråk. 

Avsikten med översättningen är att vara så nära respondenternas egna ord som 

möjligt. De citat vi tagit bort meningar från har vi ersatt med hakparentes och tre 

punkter.  

4.3 Metoddiskussion 
Det går att hitta både för- och nackdelar med alla metoder. Fördelarna med en 

kvalitativ intervju är bland annat att intervjuaren kan få tillträde till annars svårhittad 

information, intervjuaren kan utforska sociala relationer och förlopp, intervjuaren 

får tillgång till intervjupersonens sätt att resonera och dennes användning av olika 

begrepp samt att intervjuaren kan under samtalets gång testa egna hypoteser och 

teorier (Østbye et al., 2003). Att kunna testa hypoteser under samtalets gång har 

varit en uppskattad fördel för oss då det gav oss möjligheten att vidareutveckla 

sådant som kommit upp under samtalets gång och som vi innan inte hade funderat 

över. Detta gjorde att vi fick ut än mer användbar och värdefull information ur 

intervjuerna än vad vi hade räknat med från början. 

En annan fördel är att man som forskare kan få en bättre och djupare bild av 

människors egna känslor, reflektioner och värderingar menar Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015). Ytterligare två fördelar är att respondenten har stor frihet att själv 

utforma svaren (Patel & Davidson, 2011) och Bryman (2011) menar att det är en 
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fördel att forskaren är med under intervjun och kan hjälpa respondenten samt 

formulera frågor så att respondenten förstår. Det sistnämnda märkte vi också var en 

fördel för oss under intervjuernas gång. Vi kunde vid flertalet tillfällen utveckla 

frågor när det behövdes vilket gjorde att vi kunde få svar på det vi var ute efter. 

Hade frågorna istället ställts i en enkät där ingen möjlighet för vidareutveckling av 

frågorna finns kanske vi inte hade fått samma svar, eller i värsta fall inte fått våra 

frågor besvarade alls.	

Alla metoder har svagheter, även intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

skriver att en intervju kan påverkas genom interaktionen mellan forskare och 

intervjuperson. Intervjupersonen kan även försköna verkligheten och svaren som 

ges är inte alltid sanna. En intervjuareffekt kan också uppstå vid intervjuerna. Kylén 

(1994) skriver att en respondent anpassar det den säger efter intervjuare och 

situation och Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) menar att det finns 

risk för att man som intervjuare påverkar den som blir intervjuad. Detta har vi 

försökt undvika till största möjliga mån genom att vi som intervjuare har försökt 

hålla en så neutral och professionell roll som möjligt under intervjuerna för att inte 

påverka personerna. Självklart kan intervjupersonerna fortfarande ha påverkats av 

interaktionen mellan oss, undanhållit information eller endast sagt det de tror vi vill 

höra men det är något som vi aldrig kommer kunna avgöra. Detta har dock tagits i 

beaktning i tolkningen och bearbetningen av den data vi fick in och vi är väl 

medvetna om att resultatet kan ha påverkats av detta. 

Andra nackdelar med kvalitativa studier är att de är svåra att replikera (Bryman, 

2011) och att resultaten är svåra att generalisera (Bryman, 2011; Thomsson, 2010). 

Detta anser vi dock inte är någon nackdel i vår undersökning då vi inte är ute efter 

att generalisera det respondenterna säger, utan snarare är ute efter att få förståelse 

för vad dessa människor tycker om influencers och influencer marketing.  

Den kritik som har riktats mot kvaliteten av kvalitativ forskning och intervju som 

metod tidigare handlar om att kvalitativa intervjuer varken är vetenskapliga eller 

valida (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna kritik slås dock bort av Kvale och 

Brinkmann (2014) då de hävdar att eftersom det inte finns någon korrekt definition 

av vetenskap kan man inte säga att kvalitativa intervjuer inte kan användas i 
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vetenskaplig forskning. De fortsätter med att försvara metodens validitet genom att 

förklara att metodens validitet beror på forskarens förmåga att granska, ifrågasätta 

och teoretiskt tyda resultaten och inte på kvalitativ intervju som metod. Vi är inga 

forskare så vår förmåga att granska, ifrågasätta och teoretiskt tyda resultaten kan 

diskuteras men vi anser ändå att undersökningen är relativt valid då vi bygger vår 

granskning och tolkning av resultaten utifrån vår bästa förmåga och vårt teoretiska 

ramverk. 

Mycket av den kritik som riktas mot kvalitativ forskning riktas också mot ledande 

frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att ledande frågor inte behöver 

vara något som drar ner studiens reliabilitet. Kvalitativa intervjuer lämpar sig 

nämligen väl för ledande frågor ”i syfte att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar.” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 214). Det väsentliga i fråga är inte om frågan är ledande eller inte, utan det 

handlar om till vilken ny och dyrbar kunskap frågan leder till. I största mån undvek 

vi att ställa ledande frågor under intervjuerna. Det förekom dock ledande frågor 

ibland för att bringa klarhet i respondenternas svar eller för att leda in dem på 

ämnesområden som vi sökte svar på. Detta är något som vi är medvetna om att vi 

gjorde vid vissa tillfällen, men vi anser inte att det är något som påverkat studiens 

trovärdighet i slutändan. 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2011) skriver att när det kommer till att se kvaliteten i en kvantitativ 

undersökning så är validitet och reliabilitet två viktiga kriterier. Dock har det 

diskuterats om de två begreppen är betydelsefulla för en kvalitativ undersökning och 

om det är relevant att ändra innebörden av begreppen. Bryman (2011) skriver att 

”Frågan om validitet verkar till exempel nästan definitionsmässigt rymma 

konnotationer som rör mätning” (s. 351) och inom kvalitativa undersökningar är det 

inte fokus på mätning, vilket gör att man kan fråga sig om validitet verkligen är av 

betydelse för det kvalitativa. Inom kvalitativ forskning har man istället föreslagit att 

man ska använda sig av andra kriterier när det kommer till bedömning och 

värdering av kvalitativa studier än de som man använder till det kvantitativa. 



    
 

 

 

 

27(54) 
 

Lincoln och Guba (1985, 1994, refererad till i Bryman, 2011) skriver om två 

begrepp, tillförlitlighet och äkthet, som man istället kan använda sig av. 	

Tillförlitlighet delas in i delkriterier och alla har även en motsvarighet i den 

kvantitativa forskningen. De vi kan tillämpa på vår studie är trovärdighet som 

motsvarar intern validitet, pålitlighet som liknas med reliabilitet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera som kan jämföras med objektivitet (Guba & Lincoln, 1985, 

refererad till i Bryman, 2011). Trovärdighet förklaras med att en undersökning ska 

ha genomförts efter de regler som finns och att man ska rapportera de resultat man 

fått till intervjupersonerna. Vi har i vår undersökning förhållit oss till Kvale och 

Brinkmanns (2014) fyra etiska områden med riktlinjer, dock har ingen av våra 

intervjupersoner önskat att få se resultatet men de kommer däremot få studien 

skickade till sig när den är klar. Vi anser därför att undersökningen har en hög 

trovärdighet. Pålitlighet förklaras av Bryman (2011) som att det handlar om en 

granskning av varje del i forskningsprocessen och att detta ska ske av någon 

opartisk. Vår undersökning har noga granskats av vår handledare som vi har haft 

ständig kontakt med under arbetets gång vilket vi anser stärker undersökningens 

pålitlighet. En möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att vi som forskare 

inte har påverkat resultat eller slutsatser utifrån våra personliga värderingar och 

åsikter (Bryman, 2011). Vi har i största mån satt våra värderingar och åsikter åt 

sidan under forskningsprocessens gång för att inte styra undersökningen åt något 

håll.  

Äkthet som även kallas autenticitet har fem kriterier men vi anser att endast en är 

relevant för vår studie, och denna är rättvis bild. Guba och Lincoln (1994, refererad 

till i Bryman, 2011) förklarar kriteriet rättvis bild: ”Ger undersökningen en 

tillräcklig rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av 

människor som studerats?” (s. 357).	Vi anser att vår undersökning ger en så rättvis 

bild som möjligt av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar då vi har varit 

noga med att registrera samtliga åsikter och uppfattningar som våra respondenter 

delat med sig av.	
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4.5 Etiska överväganden 
När man utför en intervjuundersökning finns det fyra etiska områden med riktlinjer 

som forskaren bör förhålla sig till enligt Kvale och Brinkmann (2014). Dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.	

Informerat samtycke betyder att respondenterna blir informerade om studiens syfte, 

hur studien är upplagd samt eventuella risker och fördelar som kan uppstå i och med 

respondentens deltagande. Det ska också framgå att respondenten deltar frivilligt i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta går att likna med 

informationskravet och samtyckeskravet som Bryman (2011) tar upp. Vi förhöll oss 

till denna riktlinje genom att gå igenom syftet med studien innan intervjun började 

samt gjorde det klart för respondenterna att deras deltagande är helt och hållet 

frivilligt och att de kan avbryta intervjun när som helst.	

Konfidentialitet handlar om att deltagarnas privata uppgifter inte avslöjas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta liknas med vad Bryman (2011) kallar för 

konfidentialitetskravet. Vi försäkrade alla deltagare att de uppgifter de delar med sig 

av inte kommer delas med någon tredje part och att de kommer vara anonyma i 

uppsatsen. Vi tog beslutet att göra alla deltagare anonyma då avslöjandet av deras 

identitet inte skulle medföra något till studien. Istället gavs de ett ID-nummer som vi 

benämner dem med i uppsatsen.	

Med konsekvenser menar Kvale och Brinkmann (2014) att man som forskare måste 

bedöma eventuella konsekvenser för inte bara den skada deltagarna i 

undersökningen kan lida men också för den grupp de representerar, samt efter de 

vetenskapliga fördelar som deras medverkan tillför studien. Risken för skada hos 

respondenterna ska vara ytterst liten och fördelarna med deltagandet och den 

kunskap som deltagarna bidrar med ska väga upp risken för skada. Detta rättfärdigar 

studiens genomförande enligt Kvale och Brinkmann (2014). Vi bedömer att vår 

undersökning inte tillför någon skada för våra deltagare då deras deltagande är 

anonymt samt att det inte är något särskilt privat eller personligt ämne som 

diskuteras. I och med detta rättfärdigar vi genomförandet av undersökningen. 	
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Den fjärde riktlinjen enligt Kvale och Brinkmann (2014) är forskarens roll. När det 

kommer till vår roll i undersökningen har vi varit väldigt transparenta i vad vi gjort. 

Vi har varit öppna med vad materialet kommer användas till, svarat på frågor 

angående undersökningen, följt alla etiska regler och sett till så att respondenterna 

känner sig så bekväma som möjligt. Det var viktigt för oss att respondenterna skulle 

känna sig trygga med att dela med sig av sina åsikter och tankar och därför försökte 

vi skapa en så avslappnad och välkomnande miljö som möjligt som de skulle känna 

sig säkra i.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för vad vi fått fram från de intervjuer som 

utförts. Dessa resultat analyseras och kopplas samtidigt till tidigare nämnda teorier 

och forskning. Resultatet och analysen delas in i tre teman. Detta är samma teman 

som använts under våra intervjuer (se bilaga 1 för intervjuguide). Våra teman är 

Instagram, influencers och marknadsföring. 

4.6 Tema 1: Instagram 
Instagram är ett av världens populäraste och snabbt växande nätverk och en 

respondent uttrycker att det blivit det nya stora sociala mediet. Ytterligare en 

respondent håller med om detta då respondentens 15-åriga lillasyster inte använder 

Facebook utan att det bara är Instagram som gäller. Det framgår också tydligt att 

respondenterna associerar Instagram först och främst med bilder. En av 

respondenterna associerar också Instagram med influencers medan tre andra 

respondenter började tänka på en privat plats. De tycker att det är bra att de själva 

kan bestämma vem som ska få följa dem och vem som ska få se de bilder de lägger 

upp. Hälften av respondenterna uppskattar också enkelheten med appen, då de 

tycker den är enkel när det kommer till att kommunicera och att se bilderna i flödet. 

Respondent 5 utvecklar detta med att förklara att Instagram är en lätt app att 

använda för att det är bekvämt då det första man ser när man öppnar appen är 

startsidan och flödet med bilder. Detta går att likna med Chens (2018) studie där 

hon fann att en bidragande faktor bakom användandet av Instagram hos sina 

respondenter var appens enkelhet. Respondent 1 gillar Instagram men tycker 

samtidigt att det inte är särskilt smidigt att dela vidare inlägg som på till exempel 

Facebook eller Twitter då man måste dela via en annan app. Men även om 

respondent 1 inte är helt nöjd med appens delbarhet så anser man att det är en 

positiv plats, vilket också respondenter i Djafarova och Rushworths (2016) studie 

uttrycker. Även fast Instagram är en positiv plats håller flera respondenter med om 

att det är en plats som inte alltid speglar verkligheten, vilket också tas upp i tidigare 

forskning av Djafarova och Rushworth (2016). Detta kan vara lätt att glömma vilket 

kan bidra till en förvrängd bild av verkligheten. 	
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Couldry (2012) förklarar hur medier ingår i sociala sammanhang där vi människor 

interagerar med varandra om eller genom media. Handlingen att dela bilder online 

är då en typ av mediepraktik som människor utför. Då respondenterna associerar 

Instagram med bilder syftar de på att både ta del av andras bilder men också att dela 

bilder från sina egna liv för att bevara för framtiden. Respondent 4 förklarar att hon 

sällan lägger upp bilder men när hon väl gör det så är det roliga händelser som hon 

själv vill minnas. Majoriteten av respondenterna använder också Instagram för att 

upptäcka nya saker och för att bli inspirerade, vilket respondenterna anser att de får 

genom att följa influencers, feministiska aktivister, kändisar, artister, modeller, 

företag eller konton där fotografi eller feminism är i fokus. Respondent 6 säger att 

man kan skrolla i timtals för att det finns så mycket fina bilder och inspiration samt 

många influencers och opinionsbildare som är intressanta att följa. När 

respondenterna använder Instagram är de också ute efter att hålla sig uppdaterade 

om vad som händer runt om i världen. Majoriteten av de konton som alla 

respondenter följer tillhör vänner och familj då man vill hålla sig uppdaterad om vad 

som pågår i deras liv. Respondenterna använder Instagram som ett sätt att interagera 

med vänner och familj i sociala sammanhang online då de gillar deras bilder för att 

hålla relationer med personer som de annars inte pratar med regelbundet vid liv. 

Alla åtta respondenter gillar också bilder mer än de kommenterar när det kommer 

till konton de följer. De anser att det är enklare och respondent 1 tycker att det är 

onödigt att kommentera när man kan gilla. Dock säger de flesta att de kommenterar 

inlägg från vänner och familj vilket återigen visar att stor del av användandet av 

Instagram handlar om att hålla kontakten. Dessa resultat exemplifierar ytterligare 

handlingar som Couldry beskriver som mediepraktiker och går också att jämföra 

med Chens (2018) studie där användandet, och faktorer bakom användandet, hos 

hennes respondenter liknar våra till stor del. Även fast Chens studie är utförd i USA 

och vår i Sverige så skiljer sig alltså inte användandet av Instagram markant mellan 

amerikanska och svenska Instagramanvändare, vilket kanske inte är så förvånande 

då både USA och Sverige är två länder med västerländskt kultur och i framkanten 

när det kommer till teknikutvecklingen.  
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4.7 Tema 2: Influencers 
Som vi nämnt tidigare så är det oklart för många vad som faktiskt definierar en 

influencer och det finns många olika förklaringar om vad fenomenet faktiskt är. I 

olika sociala sammanhang kan definitionen skilja sig åt och människor kan uppfatta 

fenomenet olika. I våra intervjuer har alla respondenter definierat en influencer på 

olika sätt och med olika förklaringar. Merparten definierar det dock som en person 

som har sociala medier som yrke och associerar det med marknadsföring.	

En influencer är en person som har sociala medier som jobb och som 

gör samarbeten och visar upp produkter på sina sociala medier. (Respondent 5) 

Dada (2017) menar, som vi tidigare har nämnt, att ett vanligt missförstånd när det 

kommer till influencers är att en person med många följare automatiskt är en 

influencer. Många av våra respondenter definierar dock en influencer med en stor 

plattform och många följare, vilket respondenter i Djafarova och Rushworths (2016) 

studie också gör. De pratar då om personer som är Instafamous men detta kan liknas 

med vad våra respondenter syftar på när de pratar om en influencer. Detta visar att 

en influencer definieras olika beroende på i vilka sociala kontexter personer 

befinner sig.  

Ju större plattform du har desto större influencer är du också eftersom du kan 

nå ut till många fler. Jag skulle inte kalla någon som har en vanlig blogg där 

man inte samarbetar med någon och bara har få läsare för influencer. 

(Respondent 2) 

Respondenterna instämmer dock med det Dada (2017) säger att en stor plattform 

inte är allt som definierar dem. Detta framgår i nedanstående citat. 

En influencer är väl någon som upprätthåller någonting för min del, inte bara 

någon som är känd eller har en plattform. (Respondent 1) 

Liknande resonemang som det respondent 1 säger går att finna hos nästan alla 

respondenter. Respondent 7 och 8 uttrycker båda att en influencer är någon som, 

förutom att ha en stor plattform och sociala medier som yrke, också inspirerar vilket 

även respondenterna i Djafarova och Rushworths (2016) studie uttrycker. De kan 

inspirera med alltifrån mode till resor till matlagning. Andra förekommande 
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definitioner av influencers som kom upp under intervjuerna är en person som visar 

upp trender och vad som finns på marknaden, en person som är en bra förebild eller 

en bloggare alternativt Youtuber. De svenska influencers som förekom mest när vi 

bad våra respondenter att nämna någon influencer var överlägset Bianca Ingrosso 

och Kenza Zouiten vilket kanske inte är så konstigt med tanke på deras stora 

plattformar. Man kan också se att alla respondenter har en ganska neutral bild av 

influencers förutom respondent 1 som är mer negativ. Respondent 1 anser att 

influencer är ett tråkigt fenomen där en person har fått alldeles för mycket 

uppmärksamhet och pengar för egentligen ingenting. Denna respondent anser också 

att en influencer har fått en stor plattform ”bara för att” vilket också en annan 

respondent uttrycker.  

4.7.1 Influencers påverkanskraft 

Tidigare forskning (De Veirman et al., 2017; Djafarova & Rushworth, 2016; 

Uzunoğlu & Kip, 2014) har alla poängterat den påverkan en influencer har på de 

som följer dem och att det är därför de är så bra för företag att använda i sin 

marknadsföring. Även våra respondenter anser att influencers har makten att 

påverka folk och majoriteten menar att influencers har en väldigt stor påverkan. Om 

de har en positiv eller negativ påverkan beror dock på vad influencern använder sin 

plattform till. Respondent 6 utvecklar detta: 

Det kan ju vara både och. Om man tänker att det är mer så här opinionsbildare 

som Lady Dahmer och Cissi Wallin som använder sin plattform för att göra 

någonting bra […] så är det ju positivt. Medan en mer kläd- eller 

modeinfluencer kanske inte försöker förändra världen så mycket utan det är 

mer köp de här kläderna så jag får pengar. Det kan ju i många fall bidra till 

komplex hos folk och när man ser alla superfixade så förstår jag att folk kan 

må dåligt själva över att de inte ser ut som de gör. Det beror nog lite på vad för 

typ av inriktning man har, om man är inom sociala medier för att tjäna pengar 

på det eller om man mer vill förändra någonting. För det kan ju vara väldigt bra 

också, jag tycker inte bara det är dåligt med influencers som har makt för de 

kan ju göra väldigt mycket bra, men det kan bli dåligt ibland. (Respondent 6) 

En negativ påverkan kan leda till att man jämför sig själv med influencern och 

utvecklar en negativ syn på sig själv, vilket också ytterligare en respondent 
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uttrycker. Hälften av respondenterna anser också att influencers bara visar den 

perfekta sidan på Instagram. Med detta menar de att en del influencers redigerar sina 

bilder och endast visar det positiva i deras liv. Från detta kan vi se att influencers är 

några av de som bidrar till den förvrängda verklighet som råder på Instagram som vi 

har nämnt tidigare. Respondent 4 utvecklar detta vidare: 

Jag tror det är stor press på influencers för att de måste se ut på ett visst sätt. 

Man ser ju inte ofta en influencer som har finnig hy. De redigerar sina bilder 

och minsta lilla grej. De flesta visar ju bara det perfekta. Sen finns det de som 

sprider kroppspositivism och visar verkligheten, men jag tror det är lätt att 

glömma bort att allt de lägger ut faktiskt är redigerat på något sätt. (Respondent 

4) 

När det kommer till påverkan kan man likna influencerna vid opinionsbildare då de 

kan påverka sina följare genom att informera dem om vissa ämnen, och som en 

respondent uttrycker det, får en att öppna ögonen och utvecklas inom något. Detta 

kan man likna med Katz och Lazarsfelds (1955/2006) Two-step-flow Theory som 

går ut på att masskommunikation sker i två steg innan den når publiken och att 

människor har en stor roll i flödet. I detta fall så sker detta då influencern informerar 

sina följare om något som de själva snappat upp i media, till exempel klimatkrisen 

som är ett hett ämne bland influencers just nu. Då influencers är en person med stort 

inflytande på sina följare påverkar de dem på ett annat sätt än vad till exempel 

massmedia kan göra. Detta beror på att influencern är en person som följarna kanske 

ser upp till och litar på. Majoriteten av respondenterna (7 av 8) anser också att de 

själva blivit påverkade av en influencer någon gång. Precis som respondent 4 

uttrycker, så påverkas man vare sig man vill det eller inte då man fylls av så mycket 

information hela tiden. Hur det kommer sig att man påverkas tror tre respondenter 

beror på hur stor plattform influencern har eller om man har ett intresse för vad 

influencern pratar om. 

Sju av åtta respondenter anser att det är den yngre åldersgruppen som är mer 

mottagliga och påverkas lättare av influencers. Detta försvarar de sig med att när 

man är yngre så är man kanske inte lika erfaren, man har inte läst eller pratat om 

vissa saker, man bryr sig inte lika mycket om fakta och man är osäker i sig själv 

samt godtrogen. Man kanske också ser upp till influencern och har personen som 
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förebild vilket då gör att man påverkas lättare. En respondent tror också att den 

yngre målgruppen kan påverkas mer negativt. 

Om det är det enda man har i sitt flöde, influencers som har redigerat sina 

bilder, så tror man ju till slut att man ska se ut så. Vi som är lite äldre kanske 

har lite bättre koll på verkligheten. Men definitivt när man är ung och formas 

som människa så kan man verkligen påverkas negativt av dem. (Respondent 4) 

En människa påverkas av andra människor i den sociala miljö vi lever i enligt Social 

Influence Theory. Man kan påverkas i allt från beteende till känslor och attityder 

gentemot något (Kelman, 1956). Utifrån detta synsätt kan vi se att den yngre 

målgruppen tros vara mer mottaglig för påverkan då man är osäker i sig själv i den 

åldern och vill ha någon att ta efter. Den människa man tar efter är ofta en människa 

man har hög respekt för och som man vill ha en relation till enligt Kelman (1956). 

Då influencern är någon de ser upp till så blir de denna människa. Då den yngre 

målgruppen ses som mer godtrogna samt, som vi nämnt innan, osäkra kan de också 

välja att influeras av det influencern säger även om det inte är ren fakta med hopp 

om att kanske få bekräftelse av andra och tas emot på ett annat sätt av personerna i 

sin närhet. 	

Ytterligare en fråga vi ville ha svar på i våra intervjuer var om en influencer kan ha 

en genuin relation till sina följare då vi tror detta kan kopplas till i vilken grad man 

påverkas. Alla respondenter tror att en relation kan finnas men om den är genuin är 

de tveksamma till. Tre respondenter anser att en sådan relation är falsk. En viktig 

faktor i en relation mellan en influencer och dennes följare är dock att följarna ska 

känna att influencern bryr sig om dem och en respondent tror att en influencer med 

mindre följare bryr sig mer. Tre respondenter tror också att en bättre relation kan 

byggas om influencern tar sig tid att svara på kommentarer. Respondent 3 och 2 

uttrycker sig så här:	

Jag blir ju jätteglad om en influencer svarar på min kommentar. Det betyder att 

de har ju ändå sett min kommentar och de har sett mig så att säga. Men jag tror 

inte det handlar om att de har sett mig sett mig så utan mer att de uppskattar 

sina följare. För jag menar man har ju ändå kommit dit tack vare sina följare, 

som de själv också uttrycker det, och sen så har de ju kämpat för det såklart 

men det är också viktigt att uppskatta de människorna som följer en och att 
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man ser dem också. Det blir ju liksom det här ge och ta och det tror jag är 

jätteviktigt. (Respondent 3)	

Jag tror att en influencer som tar sig tid att kommentera kan bygga en bättre 

relation med sina följare och att följarna kan känna att den här influencern bryr 

sig och är rädd om de som läser eller tittar än om en influencer aldrig skulle 

svara på någonting. Då kanske man tappar följare på grund av det för att man 

som följare inte känner att influencern bryr sig om dem, utan bara är ute efter 

att få ut sitt budskap. Att det liksom inte är följarna som är det viktiga för den 

här influencern utan bara att tjäna pengar. (Respondent 2) 

4.8 Tema 3: Marknadsföring 
Tidigare forskning har visat att personer uppskattar marknadsföring på Instagram 

som är subtil och inte ser ut som säljande annonser (Chen, 2018) och att influencer 

marketing är ett framgångsrikt marknadsföringssätt (Djafarova & Rushworth, 2016; 

Lu et al.,2014; Uzunoğlu & Kip, 2014). När det kommer till vanlig marknadsföring 

på Instagram så hade våra respondenter blandade åsikter. Tre av respondenterna 

skrollar bara förbi reklamen de får upp, en stör sig inte alls på det, en annan tycker 

det är tjatigt och två tycker att det är för mycket. Två respondenter uttrycker också 

bekymmer över algoritmen då det känns som att någon har koll på dem eftersom de 

precis googlat det de får reklam om. Som med allt annat så finns det både för- och 

nackdelar med det vilket tre respondenter också uttrycker. En respondent menar att 

det kan fånga intresset ibland och en annan respondent anser att det är rimligt att 

reklamen finns där. 

En influencer kan som sagt liknas med en opinionsledare, då en influencer kan 

påverka allmänheten genom marknadsföring på sin kanal. Det är två steg som sker, 

från företag till influencer och vidare från influencer till kund, liknande ett two-step 

flow. Företag kommunicerar alltså med sin målgrupp och konsumenter via 

influencers för att få ut sina budskap och de delar sedan detta vidare till sina följare i 

en tvåstegsmodell (se figur 1). I studien utförd av Uzunoğlu och Kip (2014) där de 

undersöker hur företag och bloggare arbetar tillsammans, liknar de bloggare 

(influencers) med en online-opinionsledare från ett two-step flow perspektiv. Även 

De Veirmans et al. (2017) studie belyser vikten av opinionsledare och hur de kan 

influera allmänhetens attityder och beslut genom marknadsföring. Åsikterna bland 
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våra respondenter kring influencer marketing var inte lika spridda som de var 

gällande vanlig marknadsföring men om mer negativa. Tre respondenter tycker 

marknadsföring via influencers är falsk och ytterligare tre tycker det kan bli för 

mycket, det vill säga tröttsamt och tjatigt. Respondent 1 sammanfattar sina åsikter 

om influencer marketing i en mening: 

Det är ju betald reklam i en förklädnad av ödmjukhet. (Respondent 1) 

En annan respondent saknar balans när det kommer till marknadsföringsinlägg och 

vanliga inlägg hos influencerna. Detta är något som påverkar dennes generella åsikt 

till influencer marketing vilket framgår i citatet nedan. 

Jag har inget emot det så länge man kan hålla det i balans. Att man inte 

överdriver och överkonsumerar så att säga. För då blir det som att den 

personen tappar det de egentligen började med och det blir bara 

marknadsföring. Influencers är ju mer än bara ett sådant jobb, du är ju ändå där 

för att inspirera och för att vara dig själv samtidigt som du gör det här jobbet. 

Så jag tror att det kan bli för mycket ibland. […] Jag skulle nog önska att man 

hade hittat en balans i det. (Respondent 3) 

Men som sagt så finns det också positiva saker med detta fenomen. Det är ett smart 

sätt att marknadsföra sig på för företag då det är så extremt många som ser det vilket 

respondent 7 och även respondent 5 uttrycker och som tidigare forskning (De 

Veirman et al., 2017; Djafarova & Rushworth, 2016; Lu et al. 2014; Uzunoğlu & 

Kip, 2014) också visar. Det är också ett snyggt och inspirerande samt informerande 

sätt att marknadsföra på enligt en respektive två respondenter.  

Det är mycket sponsrade inlägg men jag tycker ofta att de lägger fram det på 

ett ganska snyggt sätt. Det är inspirerande bilder och oftast lägger de ner 

ganska mycket tid på det. Så jag tycker att även samarbetsinlägg kan vara 

inspirerande att titta på för mig som följer dem. (Respondent 6) 

Respondent 6 anser också att när influencers har ambassadörskap för olika märken 

istället för att marknadsföra en produkt så känns det mer rimligt. 

Ibland har de ambassadörskap för olika märken, att de liksom pratar om en 

produkt under en längre tid och jag tycker det är mer vettigt än när de gör ett 

enstaka inlägg. För då kan man se på en dag att det är fem olika influencers 
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som gjort inlägg om exakt samma sak och sen så nämner de det aldrig igen. 

Det blir så fejk liksom. Men när man är ambassadör för någonting då känns det 

mer… det kanske är fejk det också det vet jag ju inte, men det känns mer äkta 

på något sätt. (Respondent 6) 

Trots den relativt negativa synen på marknadsföring via influencers är det hälften av 

alla respondenter som ändå föredrar reklamen från influencers före reklam direkt 

från företagen. Detta beror på att man tycker att reklam från influencers är mer 

trovärdig eftersom det är en mänsklig mellanhand men också för att reklamen är 

snyggare och mer naturlig. Respondent 4 och 6 utvecklar detta: 

Det blir som en mänsklig mellanhand. Det är ändå en person som pratar om 

produkten, har testat och står bakom den samt promotar den. (Respondent 4)	

Det är ju ändå en till person som är inblandad på något sätt. Det är ju jättelätt 

att stå och säga att ens egen produkt är jättebra. [...] Influencerna har ju i och 

för sig fått betalt för att säga att produkten är bra men på något sätt så blir det 

ändå att en tredje part är med. Så det känns mer tillförlitligt på ett annat sätt. 

(Respondent 6)  

Detta går att jämföra med Chens (2018) studie där hon fann att respondenterna 

föredrar snygga och naturliga annonser som centrerar runt bilder. Denna studie 

handlar dock om vanlig marknadsföring och inte influencer marketing, men 

slutsatsen kan dras att det de respondenterna uppskattar i vanlig direktreklam, det 

vill säga att den är subtil och naturlig, är vad som får hälften av våra respondenter 

att föredra influencer marketing framför direktreklam. Respondenterna menar också 

att direktreklamen kan vara irriterande och inte lika naturlig. Två respondenter anser 

dock att det är direktreklam som är mer ärlig och tydlig vilket får dem att föredra 

direktreklam. Men trots att endast hälften av respondenterna föredrar influencer 

marketing så medger sju av åtta respondenter att de någon gång köpt något som en 

influencer marknadsfört. Detta är bevis på hur kraftfullt eWOM faktiskt kan vara då 

man egentligen kanske har en negativ bild gentemot influencer marketing men ändå 

väljer att påverkas till att konsumera en produkt. Dichter menade redan 1966 att 

människor avvisar direktreklam då det mer är ett försäljningsverktyg än information 

eller vägledning vilket också några av våra respondenter exemplifierar när de säger 

att de bara skrollar förbi reklamen eftersom den är irriterande. Om däremot 
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reklamen uppfattas som en vän som pratar med oss så skulle reklamens genuinitet 

och pålitlighet öka och tas emot mer positivt enligt Dichter (1966). Detta kan vi se 

har skett när influencern gjort reklam för en produkt och våra respondenter valt att 

lita på det de sagt och köpt produkten. Alltså har en positiv eWOM skapats som 

gynnar produkten och varumärket. Detta är i motsats till vad Chen (2018) kom fram 

till i sin studie då respondenterna medgav att de troligtvis inte skulle påverkas till att 

köpa en produkt som marknadsförs via en känd person men överensstämmer med 

vad Djafarova och Rushworth (2016) fått fram i frågan. 

4.8.1 Influencers trovärdighet som marknadsförare 

Enligt source-credibility modellen är trovärdighet en faktor man mäter för att se hur 

väl ett meddelande kan accepteras av mottagarna. Det handlar om till vilken grad 

man som mottagare litar på att kommunikatören kommunicerar det han eller hon 

själv anser är sant (Ohanian, 1990). Ett flertal tidigare studier har fått fram att 

influencers är trovärdiga som marknadsförare (Djafarova & Rushworth, 2016; Lu et 

al., 2014) men vårt resultat visar inte riktigt samma bild. Utan tre respondenter 

tycker att vissa av influencerna är trovärdiga och ytterligare tre tycker inte alls att de 

är trovärdiga. Respondent 7 uttrycker att det är en köpt åsikt vilket gör att man inte 

litar på det de säger. Endast två stycken tycker att majoriteten av influencers är 

trovärdiga marknadsförare som går att lita på. Då man litar på influencers som 

marknadsförare har det ofta att göra med den bild man har av influencern. 

Jag tror det hänger ihop med den bild av man har av influencern, om man litar 

på influencern eller ej. Jag kan definitivt tycka att en del influencers är 

trovärdiga marknadsförare men sen beror det såklart på vad de marknadsför. 

[...] Jag kan även tycka att ibland kan det bli för mycket. Är man för positiv om 

en produkt ‘den är så bra, den är jättebra, den är fantastisk den här grejen’ så 

kan jag känna att det blir för mycket och att man då inte litar på den här 

influencern för man lyfter upp produkten så mycket. (Respondent 2) 

Två respondenter är som sagt positiva gentemot marknadsföring via influencer och 

anser att influencerna är relativt trovärdiga. Dock så menar de att man inte kan lita 

på dem till fullt ut utan att man också måste göra egen research om produkten. 
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I majoriteten av fallen kan man nog lita på influencerna, men man får ju ta allt 

med en nypa salt och trots allt göra sin egen research. Om en influencer säger 

‘ja men den här nya håroljan som innehåller det här tycker jag är jättebra’ så 

kommer jag inte köpa den bara för att den här människan har sagt det. Utan då 

har jag fått upp intresset för den men kommer ändå kolla upp det själv. Jag tror 

inte att man kan förvänta sig att de har gjort enormt mycket research innan. 

(Respondent 4) 

Respondent 6 svarar på frågan om vi kan lita på det influencers säger: 

Nej det kan vi nog inte. För som sagt de får ju betalt för det. Hade jag fått x 

antal hundratusen så hade jag nog också kunnat säga vad som helst om de 

flesta produkterna. Men det beror lite på, i alla fall för min del, om produkten 

är någonting som stämmer överens med deras inriktning för då känns det ändå 

mer tillförlitligt. Men i grund och botten så tror jag inte man kan lita på vad de 

säger egentligen. (Respondent 6) 

Ytterligare respondenter anser att pengar spelar stor roll i en influencers 

trovärdighet. Respondent 1 menar att det inte kan vara trovärdigt när pengar är 

inblandat och några respondenter uttrycker att influencers trovärdighet skiljer sig 

om influencern skulle få testprodukter istället för pengar i ersättning.  

Kläder är ju inte lika värdefullt som pengar så om de till exempel fått tio plagg 

i ersättning så tror jag de kan vara mer ärliga. [...] Kläder kostar också men det 

är skillnad på att få tio klänningar och 10 000 kronor. Så jag tror de är mer 

ärliga om de får produkter från företaget. [...] Visst, de kan använda 

produkterna men det är ingenting de kan använda för att finansiera sig själva. 

(Respondent 7) 

Detta går emot vad Dada (2017) säger om influencers, nämligen att en influencer 

marknadsför en produkt för att de vill göra det och inte för att de får betalt för det. 

Resultaten går också emot vad Lu et al. (2014) fann i sin studie då det visade sig att 

ett sponsrat inlägg där bloggaren får direkt eller indirekt ersättning inte har någon 

betydelse för attityden hos följarna gentemot inlägget. Lus et al. (2014) resultat 

liknar dock vad respondent 2 säger angående detta:  

De får ju någonting för det de gör oavsett, så jag ser ingen skillnad i om de får 

betalt i pengar eller betalt i produkter. (Respondent 2) 
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Ytterligare tre respondenter menar att de litar mer på influencers som lyfter fram en 

produkt och samtidigt delar med sig av sina personliga åsikter istället för att bara 

försöka få någon att köpa något, det vill säga informerar mer än påverkar.  

En annan stor faktor i en influencers trovärdighet är antalet följare enligt sju 

respondenter. Enligt De Veirmans et al. (2017) studie så hänger antalet följare ihop 

med bilden man har av influencern. Fler följare, menar de, gör att följarna får en 

positiv bild av influencern och då också ger den mer inflytande. Fyra av våra 

respondenter anser att influencers med mer följare är mer trovärdiga. Respondent 7 

menar att en större plattform gör att influencers kan vara mer ärliga eftersom 

företagen vill vara en till lags med tanke på det stora antalet följare. Respondent 6 

tycker dock tvärtemot och menar att en influencer med mindre följare är mer 

trovärdig. Respondent 6 resonerar enligt följande: 

De med mindre följare är mer trovärdiga för jag tror att de är mer måna om sin 

målgrupp och sina följare. De vill inte förlora följare för de har inte hur många 

som helst som de kan bli av med. Så dem är nog bättre att lita på för att de 

måste försöka sköta det rätt och snyggt. (Respondent 6) 

Respondent 4 är tveksam till om mer eller mindre följare gör en influencer mer 

trovärdig och kopplar det till ansvaret influencers har med en större plattform. 

De kanske har mer ansvar men om de är mer trovärdiga… jag vet inte. Jag tror 

inte det är jättestor skillnad men jag tror ändå att det finns en skillnad på grund 

av att de når ut till mer människor och då är det ett större ansvar vid vad som 

marknadsförs. (Respondent 4) 

De Veirman et al. (2017) nämner också att de personer och konton en influencer 

följer är en viktig faktor i influencer marketing. Om influencern själv inte följer 

många konton så kan en negativ bild av en influencer som är mindre sympatisk och 

trovärdig skapas. De Veirman et al. (2017) tror att en influencer med ett stort antal 

följare som själv inte följer många kan vara en indikator på att kontot endast är 

skapat för kommersiella ändamål. Vi tror att ytterligare en indikator på att en 

influencer endast gör det för pengarna är om det inte finns någon relation 

influencers och följare emellan. Tre av våra respondenter nämner nämligen 

relationen till följarna som en faktor som påverkar trovärdigheten hos en influencer. 
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Respondent 8 menar att en genuin relation influencern och följarna emellan gör 

influencern mer trovärdig. Tar sig inte en influencer tid till att svara på kommentarer 

från sina följare och visar att man ser dem så kan tilliten till influencern minska 

enligt två respondenter. Respondent 3 menar att det handlar om att ge och ta och att 

uppskatta de som har hjälpt dem dit de är idag. Det är också tre respondenter som 

anser att hur länge man har följt en influencer påverkar hur mycket man litar på 

personen, vilket också är en bidragande faktor till vilken relation man känner att 

man har till influencern. 	

Precis som det är viktigt att rätt influencer väljs av företaget för att marknadsföra en 

produkt (De Veirman et al., 2017; Uzunoğlu & Kip, 2014), så är det exakt lika 

viktigt att produkten en influencer marknadsför passar in i deras image enligt några 

av våra respondenter. Om produkten inte skulle passa in i den image influencern har 

eller med vad de sagt tidigare så skulle det dra ner på tilliten man har till 

influencern. Djafarova och Rushworth (2016) skriver att förtroendet för det en 

kändis marknadsför är baserat på den expertis och kunskap som respondenterna 

känner att kändisen har om ett ämne eller produkt, och liknande resonemang går att 

finna hos tre av våra respondenter som menar att om de känner att influencern är 

kunnig i det de pratar om så ökar förtroendet för det de säger. Respondent 7 svarar 

på frågan om hon någon gång blivit influerad av en influencer att köpa någonting 

och nämner då bland annat hudvård som Therese Lindgren pratat om. En anledning 

till detta, nämner respondent 7, är för att Therese Lindgren har ett eget 

hudvårdsmärke och detta kan då tolkas som att hon har expertis inom just det 

området och uppfattas då som en valid källa.	

Respondenterna nämner också ytterligare några faktorer som kan påverka den tillit 

man har till en influencer negativt. Dessa är om man gör samarbeten hela tiden, 

marknadsför en produkt som man sen aldrig ser igen eller återkommer efter ett 

längre uppehåll med endast sponsrade inlägg. Hur reklamen är upplagd, det vill säga 

på vilket sätt influencern valt att marknadsföra produkten spelar också roll i om man 

litar på det som marknadsförs enligt två respondenter.  

En annan faktor som det rådde delade meningar om bland våra respondenter var om 

man tror att influencers gör ordentlig research om varumärket eller produkten innan 
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de marknadsför det på sina kanaler. Tre respondenter tror inte att influencers gör 

någon vidare research angående produkter eller företag innan de samarbetar med 

dem vilket då leder till att de inte blir speciellt valida källor för respondenterna. Två 

respondenter anser att research är något de måste bli bättre på då de kan, som 

respondent 4 uttrycker det, förlora allt om de marknadsför en skadlig produkt. De 

respondenter som tror att influencers gör research innan de marknadsför något tror 

att det är de erfarna influencerna som gör det då de är mer rädda om sin image och 

mer noga med vad de marknadsför. Medan de nya influencerna med mindre följare 

kanske inte gör det då de vill växa snabbt och bara är glada över att någon vill 

samarbeta med dem. 
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5 Slutdiskussion 

Denna studie utformades med syftet att belysa publikens attityder och åsikter om 

fenomenen influencer och influencer marketing och vilka faktorer eller anledningar 

som kan tänkas spela in i vad de tycker och tänker om det. Utifrån relevanta teorier 

och begrepp samt datainsamling genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer har 

målet varit att besvara följande frågeställningar: 	

• Hur kan influencers uppfattas av vana Instagramanvändare? 

• Hur kan åsikterna kring influencer marketing se ut bland vana 

Instagramanvändare? 

Att det råder delade meningar kring hur man uppfattar en influencer var för oss 

ingen överraskning då det finns flera olika sätt att definiera en influencer på. Att en 

influencer är en person som kan påverka andra är dock något alla respondenter är 

överens om och merparten ser det som ett yrke där man uppdaterar sina kanaler 

regelbundet genom att skapa estetiskt innehåll och marknadsföra olika varumärken 

och produkter. Precis som vi anade spelar storleken på plattformen in i om en 

person ses som en influencer eller inte hos våra respondenter. Även fast Dada 

(2017) menar att en influencer inte automatiskt är en person med stor plattform utan 

att det är en person som har makten att påverka andra när det kommer till bland 

annat beteende och åsikter, så anser våra respondenter att en stor plattform är vad 

som ger en person denna makt att påverka. Att influencers bidrar till den förvrängda 

verklighet som finns på sociala medier är något vi själva har upplevt och ser hela 

tiden, så att respondenterna uttrycker negativitet över det är inte heller förvånande. 

Som en respondent uttrycker så är det ibland lätt att glömma bort vilket kan leda till 

att det är så här man tror världen ser ut. Men samtidigt så är det förståeligt att det 

ligger en press på influencerna att se perfekt ut och visa det perfekta livet eftersom 

majoriteten troligtvis inte vill se det ”tråkiga vardagslivet”. Då gäller det att man 

som följare är medveten om att det som visas på Instagram inte alltid är på riktigt, 

men samtidigt att influencerna tar ett ansvar för vad de lägger upp.  

Precis som med allt annat finns det också positiva egenskaper hos en influencer. 

Beroende på vad de använder sin plattform till kan de bidra med mycket bra också. 
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Till exempel kroppspositivism som några respondenter uppfattar som ett viktigt 

ämne. Har man en influencer som förebild, vilket är vanligt i den yngre 

åldersgruppen enligt våra respondenter, som sprider positivitet om kvinnokroppen 

och hur man ser ut så kan det bidra till att man själv börjar se på sig själv på ett mer 

positivt sätt. Tidigare forskningsresultat (Djafarova & Rushworth, 2016) har visat 

att det är vanligt för kvinnor att efterlikna sina favoritkändisar, så om en influencer 

förespråkar kroppspositivism är det mycket möjligt att de kvinnliga följarna tar 

efter. 

Att den yngre målgruppen ses som mer mottagbara för påverkan av influencers är 

inte heller något som överraskar och respondenterna tror att det har att göra med att 

man bland annat är mer osäker i sig själv samt godtrogen i den åldern. Vi tror dock 

att åldern egentligen bara spelar en liten roll och att det handlar mer om alla faktorer 

runt omkring. Exempelvis tror vi att det i grund och botten handlar om hur bra 

självförtroende man har och hur trygg man är i sig själv. Självklart är det lättare att 

vara trygg i sig själv och ha ett bra självförtroende när man är äldre och har hittat sig 

själv, vilket då gör att den yngre åldersgruppen ses som mer mottaglig när det 

egentligen kanske inte har med åldern att göra. Vi tror att en tjej i 25-årsåldern som 

har dåligt självförtroende och är osäker i sig själv kan vara precis lika mottaglig för 

negativ påverkan från en influencer som en 15-årig tjej. Framtida forskning kan 

undersöka detta vidare. Vi tror att resultaten kommer visa att åldern inte spelar så 

stor roll när det kommer till påverkan utan att det beror på andra faktorer. 	

Att det överlag var mer negativ än positiv respons gentemot influencer marketing 

från respondenterna var oväntat då de flesta av respondenterna var neutrala i sina 

åsikter kring influencers. Då influencer marketing är så framgångsrikt som det är 

trodde vi att åsikterna om detta skulle vara mer positiva än vad de faktiskt var. Den 

negativa responsen tror vi dock kan bero på att det blir för mycket reklam. Precis 

som en respondent uttrycker så följer man inte influencers för att se sponsrade 

inlägg utan för att man vill följa deras liv. För att något ska bli framgångsrikt måste 

det utövas av många samt hela tiden och då är det inte så konstigt att de som får ta 

emot det tillslut börjar tröttna och irritera sig på det. Trots detta så är det ändå 

hälften av respondenterna som föredrar influencer marketing före direktreklam då 
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de anser att influencer marketing är mer naturlig och mer trovärdig då influencerna 

är som en mänsklig mellanhand. Detta skulle kunna anses ologiskt eftersom deras 

generella uppfattning var ganska negativ gentemot influencer marketing, men 

uppenbarligen är det så att direktreklamen är ännu mer tröttsam och irriterande än 

influencer marketing vilket får dem att föredra det sistnämnda. Det är ingen 

respondent som litar på en influencer fullt ut och tre stycken litar inte alls på dem 

men trots detta har ändå sju av åtta respondenter valt att någon gång lita på en 

influencer och köpa en produkt de marknadsfört. Hur kommer det sig att man litar 

på något en person säger när man anser att de inte alls är trovärdiga eller är 

trovärdiga men inte till 100 procent? Precis som några respondenter säger så tror vi 

att det i vissa fall kan bero på att en del influencers informerar om en vara mer än 

trycker på att man ska köpa den och i andra fall kanske man påverkas 

undermedvetet.  

Att vårt resultat skiljer sig mot tidigare nämnda studier när det kommer till den 

generella uppfattningen om ifall influencers är trovärdiga marknadsförare tror vi kan 

bero på det geografiska läget. All tidigare forskning vi har nämnt är gjord utanför 

Sverige, och vi tror att den negativa bild som finns på influencer marketing hos våra 

respondenter kan bero på att influencers har blivit så stora i Sverige på så kort tid att 

vi inte hinner med. I USA till exempel har influencer marketing varit en del i 

marknadsföringen under många år men i Sverige har det uppmärksammats först de 

senaste åren (Cashoo.se, 2018) och blivit stort väldigt snabbt. Detta gör att man i 

Sverige inte introducerats till fenomenet under en längre tid utan allt har kommit på 

en gång. Kanske är det så att våra respondenter, och kanske även svenskar överlag, 

inte vant sig och accepterat denna nya marknadsföringsform ännu vilket gör att de 

inte är särskilt positiva gentemot den eller anser att den är trovärdig. Eller så kanske 

det helt enkelt är så att de tröttnat på det för att det eskalerat så snabbt bland alla 

influencers. Detta är endast spekulationer som grundats på våra resultat och tidigare 

forskning och alltså inget som vi kan bevisa. Ytterligare forskning behövs där man 

studerar synen på influencer marketing utifrån olika geografiska lägen.  
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5.1 Avslutningsvis 
Influencers ses som personer med kraft att påverka vad andra tycker och tänker och 

precis som tidigare forskning kan vi från denna studie se att influencer marketing är 

ett framgångsrikt koncept. Trots att det råder en relativt negativ syn på influencer 

marketing bland våra respondenter så är det ändå fler som uppskattar det mer än 

direktreklam. Sett utifrån våra respondenter så kan vi därför dra slutsatsen att när 

företag pratar med oss via en vänskaplig mellanhand, det vill säga influencern, så 

tas reklamen emot på ett bättre sätt än om det skulle komma direkt från företaget. Vi 

kan också dra slutsatsen utifrån våra respondenters svar, att influencer marketing är 

ett lyckat kommunikationssätt för företag att nå ut till sina konsumenter. 

Undersökningen påvisar också att eWOM är ett kraftfullt verktyg när det kommer 

till köpbeslut hos våra respondenter och att det är en viktig del i influencer 

marketing. Vårt urval är dock inte tillräckligt stort för att vi ska kunna generalisera 

resultatet och kunna uttala oss om en större population. Dessa slutsatser speglar 

därför endast vårt urval.  

Vi har också i denna studie identifierat olika tänkbara faktorer som kan spela roll i 

en influencers trovärdighet som marknadsförare. Dessa är bland annat när pengar är 

inblandat, storleken på plattform, relationen med sina följare samt om produkten 

passar in i influencerns image.  

5.2 Vidare forskning 
Denna studie bidrar med ny kunskap kring fenomenen influencer och influencer 

marketing då ett publikperspektiv var något som behövdes. På grund av den tid vi 

hade till vårt befogande har dock endast åtta intervjuer utförts och ytterligare 

forskning med ett bredare och större urval behövs därför för att få en tydligare samt 

generaliserbar bild av hur publiken ser på dessa fenomen.  

Då vår studie är ganska bred och endast snuddar på ytan av ämnet anser vi att det 

skulle vara intressant att gå in mer på djupet utifrån en mottagares perspektiv om 

hur trovärdig en influencer är som kommunikatör. Vi föreslår att man studerar detta 

utifrån Source Credibility teorin, och även har tillhörande modell, source credibility 

modellen, som grund. Exempel på vad som kan studeras är egenskaper hos en 
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influencer som påverkar hur mottagarna tar emot och accepterar ett meddelande. 

Vidare kan man undersöka expertis och trovärdighet i relation till influencers. 

Forskningsfrågor som kan studeras är i vilken utsträckning en influencer uppfattas 

som en valid källa när det kommer till produktrecensioner samt till vilken grad man 

har förtroende för det influencern säger. 

En annan intressant aspekt att studera vidare på skulle kunna vara att titta på hur och 

varför en människa påverkas av en influencer. Detta kan man göra genom att utgå 

från Social Influence teorin där man undersöker vilket sätt för människan att 

påverkas på som är mest framträdande när det kommer till just influencers påverkan 

på människor. Vidare kan man undersöka hur överensstämmelse, identifiering och 

internalisering ger sig till känna i påverkningsprocessen. 

Slutligen föreslår vi forskning som studerar synen på influencer marketing i relation 

till vart i världen man befinner sig för att hitta skillnader och likheter länder 

emellan. Detta för att kunna dra slutsatser om hur människor i olika länder där 

influencer marketing är etablerat i olika stadier ser på fenomenet. 
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Bilaga 2 – Avtal att signera för intervjuperson 


