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TACK! 
Vi vill inledningsvis börja med att tacka samtliga respondenter och deltagare som tagit sig tid 

att bidra med värdefulla tankar och åsikter i såväl enkätundersökningen som i de 

semistrukturerade intervjuerna. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra då 

empirin har legat till största grund för såväl analys som slutsatser. Ytterligare riktar vi ett stort 

tack till vår handledare Ulla Sandén som alltid har funnits nära till hands under arbetets gång 

för att bistå med värdefull och användbar information vilket har hjälpt oss i vår arbetsprocess. 

Vi vill även tacka samtliga opponenter under de handledningstillfällen som givits - utan er 

hade vi gått miste om både betydelsefull feedback och förbättringspunkter. Era synvinklar har 

hjälpt oss att lyfta kvalitén för uppsatsen vilket har gynnat det slutliga resultatet. 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra familjer och vänner som stöttat och trott på oss under 

arbetets gång under de 16 senaste veckorna.  
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Sammanfattning 

Influencer marketing har visat sig vara en mer effektiv metod än traditionell 

annonseringsstrategi, på grund av att strategin upplevs vara mer äkta och trovärdig. Under 

hösten 2017 införde Instagram en annonseringspolicy för att särskilja personlig åsikt och 

reklam, vilket ökar synlig reklam på sociala mediekanalen. Samtidigt når reklamhatet nya 

toppnivåer i Sverige samt att den kommersiella användningen av influencers har ökat. Det 

råder således en intressant situation inom ett ständigt föränderligt marknadsföringsfält som 

är relevant och värdefullt att undersöka.  

 

Syftet med studien är att undersöka attityder och åsikter gentemot Instagrams nya 

annonseringspolicy och ekonomiskt kompenserade inlägg med märkningen “Betalt samarbete 

med…”. Utifrån syftet har följande huvudfrågeställning fastställts: 

 

❖ Vilka åsikter samt attityder finns gentemot Instagrams annonseringspolicy och 

ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers med märkningen “Betalt 

samarbete med…”? 

 

Undersökningen utgår både från en kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetodik. Empirin 

baseras på en onlineenkätundersökning med 140 respondenter som använder sociala mediet 

Instagram samt tre semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som arbetar med 

influencer marketing samt policyn.  

 

Utifrån resultatet av studien har ett antal slutsatser identifierats. Inledningsvis har 

matchningen mellan influencers och företag visat sig vara en av de primära förutsättningarna 

för att ekonomiskt kompenserade samarbeten skall upplevas trovärdiga. Företag har överlag 

en positiv attityd gentemot Instagrams annonseringspolicy då de anser att den hjälper till att 

märka ekonomiskt kompenserade inlägg som reklam. Ytterligare är policyn någonting som 

uppskattas hos instagramanvändare då den hjälper att öka transparensen för ekonomiskt 

kompenserade inlägg eftersom det är mycket viktigt att sådana inlägg märks som reklam. Både 

av såväl företag och instagramanvändare. Fortsättningsvis visar studien att båda parter i 

allmänhet har en positiv inställning gentemot inlägg publicerade av influencers på Instagram 

med märkningen “Betalt samarbete med…”. Avslutningsvis har utformningen av sådana 

inlägg visat sig vara avgörande för instagramanvändares attityd. 

 

Nyckelord: Annonseringspolicy, Attityder, “Betalat samarbete med…”, Individsponsring, 

Influencer marketing, Influencers, Inlägg, Innehåll, Instagram, Matchning, Reklam, Sponsrat, 

Transparens, Åsikter. 

 

 



3 

Abstract 

Title: ”Paid partnership with…” – A study of attitudes and opinions to Instagram's advertising 

policy and economically compensated posts published by influencers. 

Authors: Sandra Ivarsson & Malin Lindgren 

 

Influencer marketing is an effective method, rather than traditional advertising strategy, due 

to that the method is perceived more authentic and trustworthy. During autumn 2017 the 

social media platform Instagram introduced an advertising policy to distinguish personal 

opinions and advertising – due to this advertising is more visible than ever before on the social 

media platform. Further, the general advertising resistance is enhancing in Sweden, and the 

commercial use of influencer has increased. There’s an interesting situation in a constantly 

evolving marketing environment, which is relevant and valuable to investigate. 

  

The purpose of the study is to investigate attitudes and opinions regarding Instagram's new 

advertising policy and economically compensated posts labeled "Paid partnership with...". 

Based on the purpose, the following research question has been established: 

 

❖ What opinions and attitudes exist towards Instagram advertising policy and 

economically compensated posts published by influencers on Instagram with the label 

"Paid partnership with...”? 

  

The essay is based on a qualitative and quantitative research methodology, also known as 

mixed methods research. The empirical data was based on three semi structured interviews 

with key persons whom represents companies, influencers and they all are working with 

Influencer marketing. In addition, an online survey was implemented with 140 respondents 

whom use Instagram. 

 

Based on the results of the study, several conclusions have been identified. The match between 

influencers and companies has proved to be one of the primary prerequisites for economically 

compensated collaborations to be considered credible. Companies generally has a positive 

attitude towards Instagram's advertising policy, considering that it helps to label economically 

compensated posts as advertisements. Additionally, the policy is appreciated by the Instagram 

users as it helps to increase transparency for economically compensated posts, as it’s very 

important that such posts be advertised, by both perspectives. Continuingly, the study shows 

that both parts generally have a positive attitude towards posts published by influencers on 

Instagram with the label "Paid partnership with...". In conclusion, the design of such posts has 

proved to be crucial for the Instagram users attitude. 

 

 

Keywords: Advertising, Attitudes, Content, Individual sponsorship, Influencer Marketing, 

Influencers, Instagram, Matching, Opinions, "Paid partnership with ...", Policy, Post, 

Sponsored, Transparacy. 

 

This thesis is written in Swedish. 
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1. Inledning  

Sociala medier har vuxit och blivit en viktig reklamplattform för varumärken som vill nå och 

engagera sin målgrupp online (Kim, Lee & Chung, 2017). Enligt en studie genomförd av 

Internetstiftelsen i Sverige 2017 använder fyra av fem svenskar sociala medier. Samma studie 

visar att varannan svensk internetanvändare använder Instagram, vilket är en ökning med 

20% jämfört med föregående år (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Sammis, Lincoln, och 

Pomponi (2016) menar att Instagram är ett vanligt medie för exponering av varumärken. En 

av de främsta fördelarna med mediet är att det är enkelt för företagen att nå sin målgrupp 

(Sammis, Lincoln, & Pomponi, 2016). Vidare har sociala medier gett upphov till en ny 

generation människor med betydande inflytande - influencers. Dessa personer är 

passionerade inom ett visst ämne och har investerat tid för att utveckla förtroende med en 

betydande och etablerad följarskara på sina sociala nätverk (Simply Measured, 2015). 

Dessutom karaktäriseras influencers i sociala medier av personer som engagerar människor 

och uppmärksammar deras åsikter. Varumärken samarbetar med influencers eftersom de kan 

skapa trender och uppmuntra sina anhängare att köpa produkter de marknadsför (Influencer 

Marketing Hub, 2017). De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att den 

kommersiella användningen av influencers är påtaglig och har även blivit ett växande globalt 

marknadsföringsfenomen. I kontrast till att företag riktar fokus på all sorts reklam, fokuserar 

de istället på att samarbeta tillsammans med populära och etablerade influencers som anses 

vara trovärdiga och opartiska opinionsledare med förmågan att nå ut till många personer 

(Abidin, 2016). Samtidigt framlägger Sammis, Lincoln och Pomponi (2016) kritik gentemot 

influencer marketing och influencers avseende att de tenderar att skapa och publicera för 

mycket inlägg av ekonomisk kompenserad karaktär vilket ökar misstron hos mottagarna av 

budskapen. Dessutom tenderar äktheten att minska då följarna anser att sådana samarbeten 

inte är genuina (Sammis, Lincoln, & Pomponi, 2016). Å andra sidan visar andra studier att 

influencer marketing är effektivare än traditionell annonseringsstrategi på grund av att 

strategin skapar större engagemang än traditionell media, samt besitter högre äkthet och 

trovärdighet, vilket skapar ett lägre motstånd av budskapet hos mottagarna (de Vries, Gensler 

& Leeflang, 2012). 
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1.1. Bakgrund 

Abidin och Ots (2015) framlägger svagheter och risker med att använda influencer marketing, 

vilket företag bör beakta. Ett stort problem är att gränser suddas ut mellan innehåll där 

influencers yttrar sina egna personliga värderingar och intressen i den textbaserade och 

visuella berättelsen av hur deras personliga vardag fortgår i sociala medier, parallellt med 

publicerade inlägg där ekonomisk kompensation förekommer (Abidin & Ots, 2015). Enligt 

Abidin och Ots (2015) kan detta leda till att det blir svårare att särskilja en influencers 

personliga åsikter från kommersiella syften. 

 

Ett första steg i att bemöta denna problematik i Sverige togs under 2015 då Konsumentverket 

(KO) publicerade manualen “Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala 

medier” på sin hemsida. Handboken ska, precis som namnet antyder, vägleda hur influencers 

som marknadsför ett företags verksamhet eller produkter på sociala medier ska förhålla och 

rätta sig till de regler som kartlagts (Konsumentverket, 2015). I huvudsak gäller 

Marknadsföringslagen där människor som får ekonomisk ersättning för att marknadsföra ett 

företags verksamhet eller produkter måste tydliggöra att det är reklam eller ett ekonomiskt 

sponsrat inlägg. Detta kan exempelvis ske via annonsmärkning då lagen förbjuder 

vilseledande och dold marknadsföring (SFS 2008:486). Om influencers däremot 

rekommenderar ett företag eller en produkt i privat syfte, utan ekonomisk ersättning, regleras 

det inte av lagen och det finns således inget förbud eller krav om att inlägget måste anges som 

reklam (Konsumentverket, 2015). Ytterligare ett försök i att åtskilja influencers personliga 

åsikter från sponsrade samarbeten kom under 2016 då den ledande världsorganisationen för 

onlinemarknadsföring Interactive Advertising Bureau, IAB, offentliggjorde ännu en handbok 

vid namn “Task Force Influencer Marketing”. Manualen syftar till att exemplifiera standarder 

och riktlinjer för influencer marketing och redogör för de vanligaste begreppen inom 

marknadsföringsstrategin såsom annonsmärkning, certifiering, vad man betalar för och 

samarbeten mellan företag och influencers (IAB Sverige, 2017).   

 

Trots att det har publicerats riktlinjer och villkor för hur influencer marketing skall utföras, 

samt att Marknadsföringslagen tydligt exemplifierar vad som är dold och falsk 

marknadsföring, är ekonomiskt sponsrade samarbeten mellan företag och influencers är ett 

fortsatt stort problem (Konsumentverket, 2015; IAB Sverige, 2017; SFS 2008:486). Sveriges 

Television (SVT) publicerade under 2017 en artikel där de lyfte fram problematiken avseende 

att ett flertal kända influencers blivit fällda för smygreklam samma år av 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON (Sveriges Television, 2017). Artikeln visar att 

brotten mot marknadsföringslagen övergripande förekom på sociala medieplattformen 
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Instagram (Reklamombudsmannen, 2017). Anledningen till problematiken var att fällda 

influencers inte angav att deras publicerade inlägg var av ekonomiskt sponsrad karaktär, vilket 

gör att de klassas som dold marknadsföring (Sveriges Television, 2017). SVT valde att kalla 

detta en gråzon där de hävdade att det tidigare inte funnits någon tydlig uttalad policy för om 

dessa profiler ska ange att de blivit ekonomiskt kompenserade vid samarbeten (Sveriges 

Television, 2017).  

 

Sveriges första Reklamombudsman, Elizabeth Trotzig, och Breakits reporter, Erik Wisterberg, 

uttalade sig under 2017 om vikten av att influencers upprätthåller de lagar och regler som finns 

avseende ekonomisk sponsrad marknadsföring på sociala medier: 

 

“Reklam måste vara tydlig och transparent för att inte vilseleda 

konsumenten. Idag är det för många inlägg hos influencers där det är svårt 

att avgöra om det är köpta inlägg, och att betrakta som reklam, eller inte” 

       (Elizabeth Trotzig, Market, 2017) 

 

“Det här är viktigt framför allt för konsumenterna. Instagram är ju väldigt 

stort framför allt bland unga. Annonsörer lägger pengar på profilerna för 

att de känns som en kompis, man bygger en relation, när de säger att något 

är bra är det många som lyssnar. Det kan bli ett uppvaknande för många att 

”min idol får betalt för att gilla det här”     

       (Erik Wisterberg, Breakit, 2017) 

 

1.2. Problemdiskussion 

Sociala mediekanalen Instagram införde under hösten 2017 en annonseringsspolicy för att 

tydliggöra skillnaden mellan åsikt och reklam. Syftet med policyn är att förbättra de 

kommersiella relationerna på Instagram och således öka transparensen gällande vad som är 

betalda samarbeten och vad som är personens personliga värderingar. Policyn efterföljs enkelt 

genom att influencern, som har ingått i ett betalt samarbete med ett företag, måste nämna 

företaget i inlägget som publiceras. Inlägget märks med en underrubrik och länk som lyder 

"Betalt samarbete med…" eller på engelska “Paid partnership with…”, vilket även ökar 

synligheten för reklam (Figur 1). Besökaren av inlägget har därmed möjlighet att, med ett 

enkelt knapptryck, gå in på företagets hemsida eller konto via länken som skapats till följd av 

märkningen (Instagram for Business, 2017). 

 



4 
 

 

 

Figur 1. Bildexempel för ekonomiskt kompenserat samarbete med företag (Dietz, 2018). 

 

Charles Porch, Creative program director på Instagram, uttalade sig enligt nedan angående 

införandet av policyn i en artikel för det globala media- och underhållningsföretaget Mashable 

(2017): 

 

”Det här är någonting som jag har pratat om med våra kreatörer under en 

tid. Anledningen till att det har tagit tid för oss för att lansera det här, är att 

vi ville gå väldigt varsamt fram. Vi ville skapa en produkt som underlättar 

för både kreatörer, varumärken, influencers och vanliga användare.”  

  

Samtidigt som Instagrams annonseringspolicy tydliggör och ökar mängden explicit publicerad 

reklam på plattformen i och med ekonomiskt sponsrade samarbeten (Instagram for Business, 

2017), visar en studie genomförd 2016 av undersökningsföretaget Novus att “Reklamhatet når 

nya toppnivåer”. Syftet med studien var att undersöka svenskarnas inställning till reklam där 

det tydligt framkom att inställningen och gapet mellan de som är positivt inställda, gentemot 

de negativt inställda, är större och sämre än någonsin (Sveriges Annonsörer, 2016). Dessutom 

bekräftar ytterligare en studie, genomförd av samma organisation året därpå, att fler än 50% 

av de tillfrågade vill undvika reklam i sociala medier. Av den resterande andelen uppgav 

endast 8% att det skulle vara okej att mötas av reklam via det sociala nätverket Instagram 

(Sveriges Annonsörer, 2017). Ytterligare vittnar ett flertal studier (Akar & Topçu, 2011; McCoy, 

Everard, Polak, & Galletta, 2008; Lin & Kim, 2016) om den negativa uppfattningen som råder 

och hävdar att reklam i sociala medier anses störande och påfrestande. 
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Trots den påtagligt rådande reklamtröttheten framgår det i en kvartalsrapport från Institutet 

för reklam- och mediestatistik, IRM, att medieinvesteringar i Sverige slår nya rekord för tredje 

året i rad. Över hälften av alla investeringar, strax över 19 miljarder kronor, under 2017 

placerades inom kategorin Internetannonsering. Vidare visar statistiken att kategorierna 

Sociala nätverk och Onlinevideo har de starkaste tillväxttakterna. Dessutom visar prognoserna 

inför 2018 på ytterligare stark tillväxt och generell ökning av investeringar inom digitala 

annonser via internet (IRM, 2017).  Vidare framgår det av ytterligare en studie från samma 

institut, att influencer marketing är branschen som växer snabbare än de totala digitala 

reklaminvesteringarna i Sverige. Kartläggningen vittnar nämligen att en halv miljard kronor 

investerades i influencer marketing i Sverige under 2016, vilket är en ökning med 20% från 

föregående år (IRM, 2016). Ytterligare en studie gjord av företaget Klear (2018) påvisar 

influencer marketings omfattande globala expansion med en ökning på 198% under 2017.  

 

Det råder således en paradoxal och intressant situation inom ett ständigt föränderligt 

marknadsföringsfält som vi anser är högst relevant och värdefullt att studera. Vi har 

uppmärksammat att det finns viss tidigare forskning som har undersökt effekter och åsikter 

avseende inlägg som är märkta som sponsring i exempelvis bloggar eller på Twitter (Carr & 

Hayes, 2014; Hwang & Jeong, 2016; Kim & Song, 2018). Dock råder det brist på forskning som 

undersöker attityder, åsikter samt ställningstagande till Instagrams annonseringspolicy samt 

ekonomiskt kompenserade inlägg märkta med “Betalt samarbete med…”. På grund av detta 

ämnar denna studie att bidra till forskningen genom att belysa två olika perspektiv. Det första 

utgörs av instagramanvändare (mottagare) som tar emot reklambudskap och exponeras för 

märkningen. Dessutom kommer studien även utgå från företag (avsändare) som praktiskt 

arbetar med influencer marketing samt annonseringspolicyn och märkningen “Betalt 

samarbete med…”. 
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1.3. Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka attityder och åsikter gentemot Instagrams nya 

annonseringspolicy och ekonomiskt kompenserade inlägg med märkningen “Betalt samarbete 

med…”. 

 

Utifrån syftet har följande huvudfrågeställning med tillhörande underfrågor fastställts: 

 

❖ Vilka åsikter samt attityder finns gentemot Instagrams annonseringspolicy samt 

ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers med märkningen “Betalt 

samarbete med…”?  

● Hur förhåller sig företag som arbetar med influencer marketing till inlägg med 

märkningen “Betalt samarbete med…”? 

● Hur förhåller sig företag som arbetar med influencer marketing till policyn vid 

utformning av inlägg med märkningen “Betalt samarbete med…”? 

● Vilka åsikter och attityder har instagramanvändare till inlägg med 

märkningen “Betalt samarbete med…”?  

 

1.4. Avgränsningar 

Studien kommer uteslutande att undersöka ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade 

med märkningen “Betalt samarbete med…” på sociala mediekanalen Instagram. 

Fortsättningsvis är respondenterna, vilka representerar mottagarna, avgränsade till 

instagramanvändare över 16 år. Dessutom deltar endast företag i stockholmsområdet som 

samarbetar med influencers, vilka representerar avsändare. Fortsättningsvis kommer studien 

enbart beakta inlägg publicerade av kvinnliga influencers med 10 000+ anhängare inom 

kategorierna livsstil, skönhet och mode.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning och befintliga fakta avseende 

influencers, influencer marketing och sponsrade samarbeten på sociala medier. 

Avslutningsvis redogörs för individsponsring och attityder till reklam med hjälp av 

Attitydmodellen.  

 

2.1. Influencers  

En influencer är en person som har förmågan och förutsättningarna att inspirera och påverka 

andra människor baserat på sina personligt utformade och publicerade inlägg i sociala medier 

såsom exempelvis Instagram, bloggar och Facebook. Inläggen baseras vanligtvis på personens 

livsstil, intressen och ställningstaganden vilket innebär att influencers ofta likställs som en vän 

att se upp till eller kan associera sig med. Ytterligare ett särdrag är att personen byggt upp en 

stark relation till en trogen grupp anhängare genom de medier som brukas (Influencer 

Marketing Hub, 2017).  

 

Dessutom kan en influencer likställas med en kreatör då Owen (2007) menar att en kreatör 

besitter olika egenskaper såsom förmågan att visualisera egna idéer, arbeta i team samt att 

agera utifrån ett kundorienterat synsätt. Dessa faktorer berörs när influencers skapar 

inspirerande och intresseväckande innehåll i sina kanaler med avsikt att inspirera sina följare 

(Owen, 2007). Vidare diskuterar Stempfle och Badke-Schaube (2002) att en kreatör ska kunna 

bedöma förutsättningarna för en given situation, exempelvis en brief från ett företag, och 

kunna justera sina åtgärder beroende på den nuvarande uppsättningen behov som företaget 

delger (Stempfle & Badke-Schaub, 2002).  

 

2.1.1. Influencer marketing 

Vid en interaktion mellan influencers och företag uppstår ett samarbete som benämns 

influencer marketing - ett nytt marknadsföringsfenomen att tillämpa på sociala medier (De 

Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017). Influencer marketing är vanligt förekommande på 

samtliga sociala medier, i synnerhet på Instagram då mediet har växt i populäritet i 

marknadsföringssammanhang (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017). Under hösten 

2017 registrerade Instagram nämligen 2 miljoner annonsörer varje månad (Instagram for 

Business, 2018). Mediet har även visat sig vara det populäraste bland influencers på grund av 

möjligheterna till personlig utformning av inläggen som publiceras (Hashoff, 2017). Även 

Waller (2016) understryker Instagrams popularitet i samband med influencer marketing där 

mediet ger kreatören goda förutsättningar att designa ett innovativt och inspirerande innehåll. 

Varumärken som vill använda influencers för att marknadsföra sina produkter på Instagram 

kan välja de vars nischintressen ligger i linje med målgruppen, medan influencers i sin tur 
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sänder sina varumärkesrelaterade inlägg till sin följarskara (Kim, Lee & Chung, 2017). Detta 

menar Kim, Lee och Chung (2017) leder till ett ömsesidigt och fördelaktigt förhållande mellan 

varumärken och influencers.  

 

Enligt Pophal (2016) har influencers en god förutsättning att skapa tillförlitlig reklam åt 

företag på grund av förtroendet de byggt upp hos sina följare. Varumärken samarbetar dock 

med influencers på olika sätt beroende på avsikten med partnerskapet. Formatet kan 

förekomma i form av delning av sponsrat innehåll, inlägg och produktplaceringar eller 

dokumentation av en händelse eller erfarenhet avseende ett evenemang (MediaKix, 2016). 

Pophal (2016) menar även att samarbeten mellan företag och influencers antingen kan vara 

av ekonomiskt sponsrad karaktär eller ske organiskt, det vill säga att innehållet sker helt 

naturligt utan ekonomisk kompensation. Vid sponsrade samarbeten belyser Pophal (2016) 

vikten av att företag arbetar tillsammans med en person som kan återspegla företaget eller 

produkterna på ett rättvist och genuint sätt. Gallagher (2018) betonar även att influencers 

innehåll tenderar ha ett högre användarengagemang än det som genereras direkt av 

varumärket självt. Om samarbetet känns onaturligt finns det stor risk att det kan leda till 

negativa effekter för såväl företaget som influencern (Gallagher, 2018).  

 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) framlägger dock en stor utmaning med influencer 

marketing. Den främsta utmaningen avser när annonsörer ska välja den mest effektiva och 

lämpliga influencern, vilket också är i enlighet med den typ av produkt som de vill 

marknadsföra. De understryker sålunda vikten av att arbeta med rätt typ av influencer för att 

uppnå autentiskt samarbete. Samtidigt menar de att influencers som huvudsakligen arbetar 

med kommersiella samarbeten uppfattas som mindre autentiska. Däremot framför Baysinger 

(2015) och Gallagher (2018) att anledningen bakom varför influencers blivit populära 

samarbetspartners på sociala medier främst grundar sig i autenciteten i det innehåll som de 

publicerar. De belyser samtidigt vikten av att influencern måste vara en egen kreatör för att 

upprätthålla trovärdigheten för att det publicerade innehållet inte ska avfärdas av besökarna. 

Det är även av stor betydelse att influencern påvisar en relation till det varumärket som 

representeras för att fortsatt uppvisa autencitet och förtroende i samarbetet (Gallagher, 2018). 

Dessutom påstår Abidin och Ots (2016) att innehåll som influencern publicerar med avsikt att 

marknadsföra en produkt eller ett företag bör efterlikna det övriga innehållet då det har visat 

sig uppnå högst effektivitet samt autencitet.  
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2.2. Sponsrade samarbeten på sociala medier 

Vanligtvis brukar forskning som berör sponsrade samarbeten på sociala medier redogöra för 

uttrycket “Varumärkesbaserat och användargenererat innehåll”, vilket på engelska är Brand-

related user-generated content (UGC) (Burgess & Green, 2009). Enligt Burgess och Green 

(2009) samt Lange (2009) innebär UGC-innehåll en kreativ insats från kreatören - 

influencern. Vidare menar Burgess och Green (2009) att skapandet av innehåll har förenklats 

avsevärt i och med uppkomsten av internet och sociala medier, i kombination med ökad 

tillgänglighet till teknik, såsom exempelvis datorer, smarta telefoner och videokameror.  

 

UGC-innehåll brukar klassificeras i två kategorier beroende på vilken form av kompensation 

som ges. Antingen anses det vara organisk karaktär vilket betyder att innehållet förekommer 

naturligt och utan förväntan om ekonomisk kompensation från influencern (Kozinets et al., 

2010). Det kan exempelvis handla om produkter eller tjänster som en influencer fått från ett 

företag med avsikt att de i olika sociala kontexter förmedla känslor eller brukande av de 

angivna produkterna (Kozinets et al., 2010). Den andra formen är av sponsrad karaktär och 

innebär att företag initierar och ekonomiskt kompenserar exempelvis influencers för att 

marknadsföra och exponera deras varumärke eller produkter (Wood & Burkhalter, 2014). 

Denna form innebär att influencers måste tydliggöra att innehållet är sponsrat av ett 

varumärke eller företag. Instagrams annonseringspolicy förenklar för influencers att enkelt 

påvisa att samarbetet är sponsrat och därmed ekonomiskt kompenserat (Instagram for 

Business, 2017).  

 

 

2.3. Individsponsring 

Syftet med sponsring är att genom bakomliggande avsikt övertala mottagare av 

reklambudskapet och blir därmed en mer diskret form av vanlig reklam. Individsponsring 

karaktäriseras av ett samarbete mellan två parter där företag eller ett varumärke, med hjälp 

av att sponsra en individ, låta denna exempelvis marknadsföra deras företag eller produkter 

(Mårtenson, 2009, s. 313). I tidigare studier visar det att det är avgörande att individen och 

produkten matchar för att influera sina mottagare (Kim, Lee & Chung, 2017). Ytterligare går 

denna karaktärsform att sammanfattas i tre faktorer såsom hur trovärdig personen är, hur 

känd personen och slutligen vilken attraktionskraft personen anses ha. Den förstnämnda 

faktorn är ytterst viktigt för att både individen, företaget samt produkten som sponsras 

framstår som trovärdiga för mottagarna (Mårtenson, 2009, s. 313).  
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Ytterligare forskning har visat att denna sponsringskaraktär i allmänhet påverkar 

konsumenternas känslor och även kan påverka den inställning som konsumenterna har till 

reklam och attityd gentemot varumärket som marknadsförs (Roozen & Claeys, 2010). 

 

“The product endorsed should be in sync with the influencer’s job/ profile to 

make an impact on an audience this is because the review presented by the 

influencer is perceived to be more knowledgeable as they are professionals in 

their field.” 

        (Nandagiri & Philip, 2018) 

 

Mårtenson (2009) menar att oftast är det celebriteter som utgör dessa individer som företagen 

sponsrar. Främst med anledning av att störst chans till uppmärksamhet kan uppnås. Förvisso 

understryker Mårtensson (2009) att det kan finnas risker för företag att samarbeta med 

kändisar. Företag har begränsad kontroll över de sponsrade individerna vilket kan ses som en 

risk och i värsta fall kan även förlustsituationer uppstå om det eventuellt uppstår turbulens 

kring personen i form av exempelvis ryktessprindning (Roozen & Claeys, 2010). Samtidigt 

menar Dean och Biswas (2001) att forskning indikerar att sponsring av kändisar kan leda till 

mer gynnsamma annonsbetyg och produktbedömningar hos mottagarna. Effektiviteten hos 

individsponsring är dynamisk, beroende på person, produkt och eventuellt 

samhällsförhållanden på den tid och plats där annonsen visas (Silvera & Austad, 2004). 

Dessutom visar ett flertal studier på att varumärken ofta använder celebriteter för att 

maximera effektiviteten i influencer marketing, vilket snabbt ökar popularitet på olika 

plattformar (Evans et al., 2017; Phua, Jin & Kim, 2017). Varumärkesexponeringarna är bland 

annat vanligt förekommande på Instagram och YouTube då medierna låter influencers via 

bild, text och ljus förmedla en känsla för produkten samt återge företaget som marknadsförs 

(Izea, 2017). 

 

2.4. Attityder till reklam - Attitydmodellen 

Konsumenters inställning till reklam har sedan länge varit ett omdebatterat område där Zanot 

(1984) samt Elliot och Speck (1998) tidigt noterade att konsumenters inställning till reklam 

har varit dynamisk under åren - främst från positiv till negativ.  

 

Ducoff (1995) utvecklade en modell under mitten av 90-talet som förklarar konsumenters 

attityd gentemot reklam samt för att förstå vad som gör reklam värdefullt. Modellen benämns 

“Attitydmodellen” och utgår ursprungligen från variablerna underhållning, information och 

irritation. Modellen modifierades under 2001 av Brackett och Carr där de adderade ytterligare 
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faktorer såsom trovärdighet och demografiska variabler. Samtliga faktorer anses påverka 

konsumenters attityder till reklam (Brackett & Carr, 2001). Dock kommer inte variabeln 

demografi att tas i beaktning då det inte är central för denna studie.  

 

 

Figur 2. Attitydmodellen. Källa Brackett & Carr (2001). 

2.4.1. Underhållning 

Ducoffe (1995) menar att reklaminnehåll bör inneha en underhållande karaktär för att bemöta 

publikens behov. För att tilltala mottagaren bör därför innehållet utformas med humoristisk 

och unik prägel (Ducoffe, 1995). Det finns flertalet undersökningar (Abidin, 2015, 2016) som 

studerar hur influencers arbetar med innehåll och reklam för produkter och tjänster i den 

textbaserade och visuella berättelsen av deras personliga vardag på sociala medier. De 

Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att influencers är innehållsskapare som 

skapar personligt och unikt innehåll för sina anhängare, vilket också är influencer marketings 

främsta styrka (Abidin, 2015). 

  

2.4.2. Information 

Ducoffe (1995) menar att reklam ska förmedla information av hög relevans och nytta. Detta är 

även en stor anledning till varför reklam kan anses vara positiv, då det genererar kunskap som 

tidigare inte fanns men förmedlas genom reklamen (Ducoffe, 1995). Graffam (2010) menar 

att bra design skapas endast genom att designa för människor och specifikt för de personer 

som är avsedda användare och mottagare av ett specifikt föremål. I och med det är noga 

designat reklaminnehåll med förståelse för mottagaren och dess behov en förutsättning för att 

information ska ses som relevant och användbar (Graffam, 2010). Vidare presenterar 

Abramson (2016) att innehåll bygger på "4C"-historien, vilket han också hävdar är det 

viktigaste. De fyra C:na står för att innehållet måste vara; kortfattat, trovärdig, övertygande 

Attityd till 
reklam 

Reklam-
värde 

Underhållning 

Information 

Irritation 

Trovärdighet 
Demografiska 
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och kommunicerande (Abrahamson, se Pophal 2016). Dessutom framlägger Tsang och Zhou 

(2005) och Watts (2007) att influencers spelar en central roll i 

marknadsföringskommunikation, eftersom de kan ge informella konsumtionsrelaterade råd 

till sina anhängare. Ytterligare hävdar de att eftersom influencers är personliga och enkla för 

potentiella kunder att identifiera sig med, leder det till att de anses vara respekterade 

informationskällor som har nya och värdefulla insikter för mottagarna (Tsang & Zhou, 2005; 

Watts, 2007).  

 

2.4.3. Irritation 

Det är viktigt att reklam inte anses vara störande, falsk eller upprörande då det kan leda till 

irritation samt att reklaminnehållet och varumärket anses vara mindre trovärdigt och därmed 

få ett negativt värde (Ducoffe, 1995). Dessutom menar Ducoffe (1995) att de främsta 

anledningarna till att mottagare är kritiska till reklam är på grund av dess förmåga att 

manipulera och irritera vilket leder till att den blir oönskad och mottas negativt (Ducoffe, 

1995). En studie genomförd av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer från 2016 visar att 

svenska folkets attityd gentemot reklam i allmänhet är avsevärt negativ och sämre än 

någonsin. De främsta anledningarna är att det anses vara jobbigt och irriterande. Generellt 

visar även statistiken att män är mer negativa än kvinnor, men att båda könen är eniga om att 

reklam i brevlådan, via e-post och i mobilappar är det som är mest opassande och något vi 

helst undviker helt (Sveriges Annonsörer, 2016). Oönskad reklam som annonsmeddelande i 

mobiltelefoner inkräktar på konsumentens integritet menar Haghirian och Madlberger 

(2005). Detta orsakar irritation hos mottagaren, vilket är en negativ spegling av 

marknadsföring som är mottaget i mobiltelefoner. I studien belyser Haghirian och Madlberger 

även att konsumenter tenderar till att undvika plattformar där det finns reklam som upplevs 

störande, men att om annonsen anses vara tillräckligt relevant och skapar värde för 

mottagaren minskar den upplevda irritationen i reklambudskapet (Haghirian & Madlberger, 

2005). 

 

Repetition av reklamannonser ökar även undvikandet och irritationen hos konsumenterna. 

Kaur och Hundal (2017) menar att när konsumenten blivit utsatt för samma reklambudskap 

fler än tre till fyra gånger ökar irritationen hos mottagaren, vilket tröttar ut de vilket senare 

leder till ett ökat undvikande av annonsen. 

 

2.4.4. Trovärdighet 

Trovärdighet har även visat sig vara en avgörande faktor för människors attityd gentemot 

reklam då tillförlitligheten kan leda till att attityden blir negativ (Brackett & Carr, 2001). 
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Plume och Slade (2018) understryker att det finns begränsad forskning gällande attityder till 

sponsrat innehåll och reklam på sociala medier. De få studier som finns visar att reklam och 

marknadsföring från organiska samarbeten lett till ökad trovärdighet (Sparkman, 1982) samt 

en mer positiv inställning och attityd gentemot företaget som marknadsförts (Moore, Mowen 

& Reardon, 1994; Straughan & Lynn, 2002; Wei, Fischer & Main, 2008) än reklam och 

marknadsföring baserat på sponsrade och även köpta samarbeten. Dessutom vittnar båda 

studierna av Kim och Lee (2017) och Kim, Lee & Chung (2017) om detta och menar att 

sponsrade samarbeten är förknippade med finansiella kompensationer, vilket kan göra 

konsumenter misstänksamma och att tilliten försämras. Dessutom visar en studie av Abidin 

och Ots (2016) att avsaknad av reklamidentifiering vid samarbeten mellan företag och 

influencers kan leda till att mottagaren tappar förtroende. Ytterligare menar De Veirman, 

Cauberghe och Hudders (2017) att ett stort antal anhängare nödvändigtvis inte är grunden till 

framgång, men att det är viktigt för företag som arbetar med influencers att förstå vem som 

ska få uppdraget att marknadsföra varumärket eller produkten för att framstå som trovärdiga. 

 

 

2.5 Konceptualisering av teorin 

De utvalda teorierna och modellerna för denna studie har en central roll och utgör studiens 

referensram. Dessutom har samtliga avsnitt använts i studiens analys där teorin har ställts 

emot den insamlade empirin från intervjuerna samt enkätundersökningen.  

 

Influencers och influencer marketing utgör grunden i denna studie då det är dessa personer 

som utformar och publicerar inlägg märkta med “Betalt samarbete med…”. Denna märkning 

är inom ramen samt en konsekvens för Instagrams relativt nya annonseringspolicy. Studien 

ämnar undersöka hur inlägg med markeringen har tagits emot av följare av influencers på 

Instagram, därav har tidigare forskning avseende influencers, influencer marketing samt 

Instagrams annonseringspolicy applicerats. Dessutom har dessa områden legat till stor grund 

vid analysen av den insamlade empirin.  

 

Avsnittet UGC hjälper till att besvara hur företag som arbetar med influencer marketing 

förhåller sig till inlägg med märkningen “Betalt samarbete med…”. Ytterligare är avsnittet 

intressant då studien ämnar besvara hur dessa företag förhåller sig till policyn vid utformning 

av inlägg med märkningen “Betalt samarbete med…”. UGC anses därmed relevant för studien 

då begreppet främst förekommer i studier som förknippas med influencer marketing samt 

sponsrade samarbeten på sociala medier.  
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Vidare motiveras individsponsring vara relevant till studien då influencers utgör en person 

som utifrån ekonomisk kompensation marknadsför ett företags varumärke alternativt 

produkt. Dessutom har tidigare forskning visat att sponsringskaraktären i allmänhet påverkar 

konsumenternas känslor samt inställning till reklam och attityd gentemot varumärket som 

marknadsförs. Detta kopplas till inläggen vilka denna studie ämnar undersöka. 

 

Slutligen har Attitydmodellen applicerats med anledning av att den förklarar konsumenters 

attityd gentemot reklam. Dessutom redogör teorin för de faktorer som gör reklam värdefullt 

vilka är underhållning, information, irritation och trovärdighet. Samtliga faktorer kopplas till 

utformningen av ekonomiskt kompenserade inlägg märkta med “Betalt samarbete med…”. 

Dessutom stödjer modellen avsnittet om UGC.  Modellen och dess fyra faktorer har hjälpt till 

att klargöra hur instagramanvändarna ställer sig till inlägg med annonsmärkningen och vad 

som anses vara värdefullt för dem. Dessutom har Attitydmodellen varit vägledande för 

operationalisering av enkätundersökningen.  
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3. Metod 

I följande tredje avsnitt presenteras, förklaras och motiveras studiens forskningsdesign. 

Dessutom benämns urvalen för båda metodundersökningarna samt en redogörelse för 

genomförandet av forskningsprocesserna. Fortsättningsvis presenteras kvalitativa- och 

kvantitativa kvalitetsmått samt hur etik har tagits i beaktning. Metodavsnittet avslutas med 

en analyserande reflektion över de metodval som gjorts för studien. 

 

3.1. Forskningsdesign 

Studien utgår både från en kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod. De två metoderna 

anses komplettera varandra väl för denna studie. Dessutom har de båda metoderna bidragit 

till möjligheten för ökad tillförlitlighet i studien. Detta med anledning av att de två metoderna 

överbrygger klyftan mellan de två olika undersökningarna då studien utgår från två olika 

perspektiv och olika kontexter (Bryman & Bell, 2017, ss. 386, 581).  

 

Ambitionen har varit att få en djupare förståelse för hur företag och influencers (avsändare) 

åsikter och attityder gentemot policyn. Dessutom har målet varit att undersöka hur dessa 

personer förhåller sig till utformningen av inlägg märkta med “Betalt samarbete med…”. För 

att utveckla denna kunskap applicerades en kvalitativ ansats. 

 

Ytterligare ämnade studien att undersöka instagramanvändares (mottagares) åsikter och 

attityder gentemot ekonomiskt kompenserade inlägg märkta med “Betalt samarbete med…”. 

För att undersöka detta applicerades en kvantitativ ansats med anledning av att samla in data 

från större mängd respondenter och således skapa en bredare bild för instagramanvändares 

attityd. 

 

 

3.2 Forskningsansats 

Studien karakteriseras av en abduktiv ansats då forskningsprocessen både har utgått från ett 

induktivt- och deduktivt förhållningssätt. Kvantitativ forskning inriktas huvudsakligen mot 

deduktion, det vill säga teoriprövning, samt en kvalitativ forskning på induktion, vilket 

innebär teorigenerering (Bryman & Bell, 2017, s. 58). På grund av detta har den kvantitativa 

studien, enkätundersökningen, operationaliseras utifrån valda teorier och tidigare forskning 

inom området - teoriprövning. Dessutom utgår den kvalitativa undersökningen, de 

semistrukturerade intervjuerna, från ett intervjuschema med fastställda frågor utifrån 

forskningsområdet med förhoppning för djupgående och generella slutsatser - 

teorigenerering. 
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Figur 3. Den abduktiva processen. Källa: Roos (1999, s. 21) 

 

 

3.3. Kvalitativ metod 

Studiens kvalitativa undersökningsmoment har applicerats med anledning att samla in mer 

djupgående och uttömmande data för forskningsområdet. Metoden anses ge större förståelse 

för ett fenomen än en kvantitativ ansats, därav anses dessa ansatser komplettera varandra väl 

för denna studie (Bryman & Bell, 2017, ss. 452–453). Datainsamlingen baserades på 

semistrukturerade intervjuer med såväl företag som arbetar med influencers, samt influencers 

själva med förhoppningen att få en helhetsbild över fenomenet.  

 

3.3.1. Semistrukturerade intervjuer 

Insamlingen av det empiriska kvalitativa materialet har skett via tre semistrukturerade 

intervjuer baserade på tre teman med tillhörande flexibla och öppna följdfrågor (se bilagor 1 

och 2). Enligt Bryman och Bell (2017) kan denna intervjukaraktär karaktäriseras och likställas 

med ett intervjuschema med förutbestämda öppna frågor, vilket var aktuellt för denna studie. 

Dessutom menar de att öppna frågor ofta leder till att respondenterna kan ge mer utförliga 

och betänksamma svar vilket kan generera kunskap utöver intervjuschemat (Bryman & Bell, 

2017, s. 454). Syftet med semistrukturerade intervjuer är att de ska ge en bild av den 

intervjuades upplevelser, och låta den intervjuade berätta om det denne anser är viktigt att 

prata om (Bryman & Bell, 2017, s. 454), vilket är den primära anledningen till att ansatsen 

applicerats för studien. 
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För att ge intervjupersonerna möjlighet att delge bästa tänkbara, uttömmande svar mailades 

intervjuguiden ut cirka en dag innan vilket gav intervjupersonen möjlighet att förbereda sig 

inför den kommande intervjun. Samtliga intervjuer var av personlig karaktär och genomfördes 

med personer som arbetar med influencer marketing och märkningen “Betalt samarbete 

med…”.  

 

Inledningsvis fick deltagarna ta del av etiska aspekter. Därefter delgavs syftet med studien för 

att säkerställa att samtliga var införstådda med vad intervjun skulle handla om. Dessutom fick 

deltagarna ta del av information såsom att de hade rätt att vara anonyma samt kunna avbryta 

intervjun om så önskades. Ingen intervjuperson önskade vara anonym samt att ingen valde att 

avbryta. Ytterligare fick alla information om att intervjun skulle spelas in med två 

mobiltelefoner samt att det skulle föras kontinuerliga anteckningar under intervjuns gångs för 

att stötta det inspelade materialet. Samtliga intervjupersoner godkände de premisserna. 

Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera att genomföra vilket även hade uppskattats innan 

samt informerats till deltagarna.  

 

När intervjuerna genomförts transkriberades dessa kort därefter, vilket är någonting som 

Bryman och Bell (2017) rekommenderar då intervjun fortfarande är färsk i minnet. Samtliga 

transkriberingar tog uppskattningsvis fyra timmar vardera vilket brukar vara normalt för en 

intervju på ca en timme (Bryman & Bell, s. 465). Efter att transkriberingarna genomförts 

kontrollerades och avskalades empirin så att det mest kärnfulla kvarstod för att därefter skriva 

ut empirin i en löpande text. För att säkerställa att vi uppfattat och tolkat intervjupersonerna 

korrekt mailades samtliga utskrivna intervjuer till deltagarna med anledning av att de fick ge 

feedback och synpunkter på vad som skrivits. I ett av de tre fallen delgavs synpunkter på hur 

återgivningen i intervjun fick personen att framstå gällande dennes åsikter och värderingar. 

På grund av detta korrigerades den löpande texten vilket sedan skickades tillbaka till personen 

ytterligare en gång för att säkerställa att dennes önskemål uppfyllts. Utfallet blev att texten 

återigen fick justeras och skickas tillbaka till deltagaren som därefter godkände den återgivna 

intervjun.  

 

3.3.2. Urval  

Den kvalitativa undersökningen utgick från ett målstyrt urval vilket Bryman & Bell (2017, s. 

407) beskriver som ett urval som baseras utifrån hur relevanta personerna är för 

forskningsfrågorna. Vidare menar de att detta är vanligt inom kvalitativa undersökningar, 

samt att forskningsfrågan styr tillvägagångssättet vid urval (Bryman & Bell, s. 407). Samtliga 

intervjuer har genomförts med personer som har en väl etablerad uppfattning och kunskap 
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om vad influencer marketing innebär genom att dagligen arbeta med fenomenet. På så vis har 

ambitionen varit att rätt personer varit ämnade att svara på frågor för denna studie. Således 

har enbart företag som arbetar med strategin influencer marketing samt märkningen “Betalt 

samarbete med…” kontaktats och intervjuats för insamling av primärdata. 

 

3.3.3. Operationalisering semistrukturerad intervju 

Den uppställda teoretiska referensramen har varit vägledande i utformandet av 

intervjuschema. Frågorna har därför baserats på olika områden som studien avser att beröra 

såsom exempelvis sponsrade samarbeten, Instagrams annonseringspolicy och influencer 

marketing. Dessutom ställdes även frågor avseende positiva och negativa aspekter samt 

potentiell problematik som kan uppstå gällande föregående faktorer. Bryman och Bell (2017) 

menar att kvalitativa undersökningar vanligtvis inte går att operationalisera då det ämnar till 

teorigenerering. Detta har tagits i beaktning, men för att leda studiens kvalitativa 

undersökning i rätt riktning samt kontrollera att den har rätt fokus, har intervjuschema 

utformats med utgångspunkt i tidigare forskning och teoretiskt ramverk. De två fullständiga 

intervjuscheman återfinns i bilagorna 1 och 2.  

 

3.3.4. Kvalitativa kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2017) menar att uppnå trovärdighet för en kvalitativ studie baseras på fyra 

delkriterier såsom tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmering. De kriterier 

som kommer att tas i beaktning i denna studie är tillförlitlighet och pålitlighet då 

generalisering inte är ett mål med studien.  

 

För att skapa tillförlitlighet i studiens resultat har forskarna arbetat utefter etiska regler, samt 

att de resultat som uppkommit i intervjuerna har rapporterats till de intervjuade personerna 

för att bekräfta att forskarna har fått en korrekt bild av de och verkligheten (Bryman & Bell, 

2017, s. 381). Genom att öka tillförlitligheten har aktuella källor hämtats från internet, då ett 

ständigt föränderligt ämne studeras, vilket anses vara viktigt då aktuella källor om influencer 

marketing främst finns att tillgå online. Att uppnå giltighet i studien är komplext då 

forskningsområdet är avgränsat till influencer marketing vilket är ett område under snabb och 

ständig förändring. Detta skulle leda till att en replikering av studien om några år eventuellt 

skulle ge andra resultat. 

 

För att göra det möjligt att avgöra studiens pålitlighet har forskarnas ambition varit att 

redogöra för alla faser i forskningsprocessen såsom teori- och metodval. Därmed göra det 

möjligt att avgöra om de slutsatser som dragits är befogade (Bryman & Bell, 2017, s. 382).  
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Konfirmering handlar om risken att forskarna färgas av deras egna personliga värderingar 

(Bryman & Bell, 2017, s. 393). Detta har bemötts genom att ambitionen har varit att utgå från 

ett objektivt synsätt och inte lägga egna värderingar och åsikter till studien. Exempelvis har 

samtliga intervjuresultat mailats till intervjupersonerna för att kontrollera att vi har återgett 

deras värderingar och åsikter på ett korrekt sätt.  

 

Dessutom utvärderas äkthet inom kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, s. 383). För att 

öka studiens äkthet har materialet från intervjuerna transkriberats för att härleda resultaten 

till analysen. Ambitionen med studien var att vara transparent med den insamlade datan 

genom transkribering av intervjuer samt tillgång till svar från enkätundersökningen, för att 

läsaren ska ha trovärdighet till det denne läser (Bryman & Bell, 2017, s. 383). 

 

 

3.4. Kvantitativ metod 

För att komplettera det kvalitativa angreppssättet har studien även utgått från en kvantitativ 

ansats. Detta med anledning av att samla in primärdata baserat på svar från respondenter som 

använder Instagram och berörs av influencers, influencer marketing samt ekonomiskt 

kompenserade inlägg med märkningen “Betalt samarbete med…”. Anledningen till att även en 

kvantitativ ansats har applicerats är på grund av att den tydliggör relationen mellan teori och 

forskning. Den kvantitativa ansatsen möjliggör att se omvärlden från ett objektivt synsätt 

(Bryman & Bell, 2017, s. 166). Detta anses gynna denna studie då ambitionen är att den 

kvantitativa ansatsen ska generera kunskap som gör att resultatet till viss del går att 

generalisera i större utsträckning än vad den kvalitativa empiriska datan gör.  

 

3.4.1. Enkätundersökning online 

Datainsamlingen skedde via en enkätundersökning online främst på grund av att det var 

gynnsamt att samla in en stor mängd data på ett effektivt och smidigt sätt under kort tid 

(Bryman & Bell, 2017, ss. 624–625, 632). Respondenterna kunde enkelt nå 

enkätundersökningen via en unikt skapad webbadress. Operationalisering skedde genom att 

enkätfrågorna utformades och sammanställdes utifrån teoriavsnittet. Samtliga frågor har en 

koppling till ett specifikt område inom teoriavsnittet för att säkerställa att empirin besvarar 

såväl syfte som frågeställning då teorin är baserat på detta. De två avslutade frågorna i enkäten 

innehöll två bilder vardera. De totalt fyra bilderna åskådliggör olika ekonomiskt 

kompenserade samarbeten mellan en influencer och ett företag. Samtliga bilder innehåller 

därför märkningen “Betalt samarbete med…”. Anledningen till att bildfrågor har adderats i 
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enkätundersökningen är på grund av att åskådliggöra en visuell presentation för att undersöka 

respondenternas attityder och åsikter. Inläggen har valts ut och ställts mot varandra med 

anledning av att jämföra en influencer med ett lägre följarantal mot en med ett betydligt högre 

följarantal. Dessutom har valet utgått från innehållet i inlägget där faktorer såsom information 

i form av text och bild samt hashtags och antalet gillamarkeringar har tagits i beaktning.  

 

Enkäten designades i Google Formulär där möjligheten ger forskaren att utforma frågor och 

färdigformulerade svarsalternativ på ett önskat sätt. Verktyget möjliggör även för flera 

anpassningsbara funktioner såsom att skapa, redigera och svara på enkäten på olika typer av 

digitala enheter. Google Formulär erbjuder även en analysfunktion där den insamlade datan 

presenteras i olika typer av diagram samt i textformat, som sedan kan exporteras till kalkylblad 

för vidare analys (Google, 2017). Utformningen av enkäten designades så att den skulle vara 

uppdelad utifrån olika kategorier vilket förenklar för respondenten att besvara samt att antalet 

frågor var relativt få vilket gynnar en enkätundersökning (Bryman & Bell, 2017, ss. 243). För 

att enkäten skulle upplevas luftig och enkel programmerades den med ett fåtal frågor per sida, 

för att minska risken för bortfall (Bryman & Bell, 2017, s. 241). 

 

Innan enkäten publicerades genomfördes två separata, oberoende pilotundersökningar för att 

konfirmera att enkätens utformning med tillhörande frågor var välformulerade och förståeliga 

för respondenterna att besvara (Bryman & Bell 2017, s. 266). Dessa genomfördes 2018-03-16 

och 2018-03-26. Vid första undersökningen upptäcktes viss problematik avseende ordval, 

meningsuppbyggnader och formuleringar. På grund av detta genomfördes en revidering av 

enkäten med avsikt att denne skulle bli såväl välformulerad som lättförstådd. Vid det andra 

undersökningstillfället uppmärksammades inga problem. Den slutgiltiga enkäten 

publicerades på forskarnas Facebookkonton och olika forum på plattformen samt på 

Instagram. Enkäten fanns tillgänglig mellan perioden 2018-04-03 till 2018-04-12. Den 

fullständiga enkäten återfinns i bilaga 3 samt resultatet från enkäten i bilaga 4. 

 

3.4.2. Urval 

Samtliga respondenter i den kvantitativa undersökningen är baserade på ett 

bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2017, s. 203). 

Anledningen till urvalsstrategin är främst på grund av att det var tidseffektivt och dels på 

grund av att det var smidigt. Bryman och Bell (2017) hävdar dock att problemet med ett 

bekvämlighetsurval är att det är omöjligt att generalisera resultaten då det inte går att 

fastställa vilken population stickprovet är representativt för. 
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3.4.3. Operationalisering enkätundersökning 

För att säkerställa att studiens problem, syfte samt frågeställning blir besvarade har dessa 

operationaliserats. Således utformades enkätens frågor utifrån valda teorier och tidigare 

forskning genom att konkretisera detta i uppställda frågor. I synnerhet har 

enkätundersökningens utformning utgått från Bracketts och Carr’s “Attitydmodell” och dess 

olika faktorer såsom underhållning, information, irritation och trovärdighet. Utöver detta har 

frågorna även ställts med anledning av att sammanlänkas med tidigare forskning inom reklam 

och attityder gentemot det. På grund av detta kunde de svar som gavs av intervjupersonerna 

enklare tolkas och analyseras gentemot tidigare fakta vilket leder till att det enklare går att 

konfirmera att de frågor som ställts faktiskt berör valt forskningsområde samt underlättar 

kommande analysarbete.  

 

3.4.4. Kvantitativa kvalitetsmått 

Kvalitativa och kvantitativa studier bedöms inte från samma kriterier, därför har istället 

validitet- och reliabilitetsmåtten tillämpats för den kvantitativa studien och 

enkätundersökningen. För att öka validiteten i enkätundersökningen har en 

operationalisering gjorts med anledning att säkerställa att studiens problem, syfte och 

frågeställning besvaras. Denna operationalisering utgår från valda teorier vid utformning av 

frågor för att att få svar på önskade frågor relaterade till studiens huvudsakliga frågeställning. 

Dessutom har ett försök i att öka studiens begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2017, ss. 69, 176) 

gjorts med två genomförda pilotundersökningar inför att enkäten publicerades, för att 

undvika svåra formuleringar och begrepp som är komplicerade att förstå. Undersökningarna 

uppvisade viss problematik med formuleringar samt ordningsföljd av frågor vilket resulterade 

i en revidering av enkäten.  

 

Då enkäten finns sparad i dess ursprungliga form finns det möjlighet att replikera studien vid 

ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2017, s. 174). Dock var medverkandet i undersökningen 

anonymt vilket betyder att det blir svårare att säkerställa att samma respondenter deltar vid 

det andra upprepade tillfället. Detta skulle medföra att resultatet skulle yttra sig annorlunda 

och därmed få lägre stabilitet (Bryman & Bell, 2017, s. 174). 

 

 

 



22 
 

 

3.5. Etik 

Det finns ett flertal viktiga etiska faktorer och krav att ta i beaktning inom företagsekonomisk 

forskning vid insamling av primärdata såsom informationskrav, samtyckeskrav och 

konfidentialitets- och anonymitetskrav samt nyttjandekrav (Bryman & Bell, 2017, s. 141).  

 

Respondenterna av enkätundersökningen fick inledningsvis ta del av information såsom syftet 

med undersökningen samt att deltagandet var anonymt. Dessutom informerades de om att all 

data skulle behandlas konfidentiellt samt att deltagande i intervjun gav respondentens 

samtycke till att använda data för studien. 

 

Fortsättningsvis fick även samtliga deltagare från de semistrukturerade intervjuerna ta del 

syftet med studien samt intervjuschemat via mail inför den kommande intervjun. Detta med 

anledning för att vara införstådd i vad intervjun skulle handla om, samt för att kunna 

förbereda sig. Dessutom fick samtliga deltagare informationen om att det var frivilligt att 

delta, att de hade möjlighet att begära att vara anonyma om så önskades samt möjligheten att 

avbryta intervjun. Ytterligare uppmanades de att ställa eventuella frågor och funderingar 

innan och under intervjuerna. Efter att intervjuerna genomförts delgavs samtliga 

intervjupersoner en återgivning av intervjun för att säkerställa att svaren uppfattats och 

återspeglat intervjupersonen på ett rättvist sätt.  

 

 

3.6. Metodreflektion 

Studiens empiri baseras både på en kvantitativ- och kvalitativ ansats. Den kvantitativa har 

applicerats för att samla in data från instagramanvändare. Dock hade det varit önskvärt att 

studien enbart utgått från en kvalitativ ansats för att skapa djupare förståelse för användarnas 

attityd till sponsrade samarbeten. Detta på grund av att ambitionen har varit att säga något 

om fenomenets natur snarare än att generalisera något. Dock har flermetodsforskningen i 

denna studie hjälpt till att fylla glappet mellan djup och bred förståelse, främst tack vare att 

den varit enkel och tidseffektiv att distribuera.  

 

Samtidigt finns det i huvudsak kritik till kvalitativa studier då den insamlade datan färgas av 

forskarens egna åsikter, erfarenheter och preferenser (Bryman & Bell, 2017, s. 393). Med 

förståelse för den generella kritiken till metodansatsen, har empiri- och analysarbetet ämnat 

till att tyda datan ur ett objektivt och kritiskt perspektiv för att inte ge utrymme för egna 

värderingar förekommer i undersökningen. 
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Slutligen präglas det målstyrda urvalet för de semistrukturerade intervjuerna av forskarnas 

tolkning och subjektiva bedömningar av vilka personer som anses vara experter och besitter 

kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 407) inom området influencer marketing. Således har 

forskarna insikt i att ett urval av andra experter inom området kunnat resulterat i ett annat 

empiriskt utfall. 

 

3.7. Analysmetod 

Primärdatan som samlades in genom de kvantitativa- och kvalitativa undersökningarna 

sammanställdes under perioden 2018-04-11 till 2018-05-02 för att sedan ställas mot den 

teoretiska referensramen såsom sekundärdata i form av tidigare forskning samt teorier. 

Således både stärktes alternativt dementerades, samt jämfördes tidigare forskning gentemot 

upptäckterna som givits genom de två undersökningarna för denna studie. Detta mynnade ut 

i en analys där olika sambandsmönster och slutsatser kunde finnas. Utifrån slutsatserna av 

denna studie har det dessutom uppmärksammats vissa outforskade områden som presenteras 

som förslag till vidare forskning för andra studenter eller forskare att fokusera på för att utöka 

förståelsen kring fenomenet influencer marketing samt sponsrade samarbeten. 
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4. Empiri 

I studiens fjärde avsnitt presenteras empirin från såväl den kvalitativa, som den 

kvantitativa undersökningen. För att förtydliga utvalda resultat ytterligare i empirin av 

enkätundersökningen presenteras ett antal diagram. Dessutom redogörs för ett flertal 

beskrivande citat från både enkätundersökningen samt de semistrukturerade intervjuerna. 

 

 

4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Totalt genomfördes tre semistrukturerade intervjuer tillsammans med personer som samtliga 

arbetar med influencer marketing och berörs av Instagrams annonseringspolicy.  

 

Intervjupersoner: 

❖ Andrea Almström       2018-04-11 

- Junior projektledare och rådgivare, Jung Relations  

❖ Lovisa Wallin       2018-04-18  

- Projektinköpare, Zengun  

❖ Linda Lundin       2018-04-26 

- Director of Project Management, United Influencers 

 

4.1.1. Uppnå trovärdiga samarbeten 

Båda i intervjun med Linda och Andrea framkommer det att matchningen mellan företaget 

och influencers är av stor vikt för att samarbetet ska bli lyckat. Andrea berättar nämligen att 

arbetsprocessen bör präglas av att välja rätt influencer som passar varumärket. Andrea menar 

även att influencers kan skapa intressant innehåll som passar dennes kanaler, men som också 

passar varumärket och det mål de vill uppnå. Hon lyfter dessutom fram vikten av att placera 

varumärket i rätt sammanhang, med rätt personer, med rätt budskap, så att det kan ge positiva 

resultat. 

 

Samtidigt framkommer det i både intervjun med Linda och Andrea om en del risker med att 

arbeta med influencers. Linda framlägger att det kan vara obehagligt för företagen att lägga 

sitt varumärke i någon annans händer. Dessutom hävdar Andrea att det är viktigt att inte 

glömma bort att influencers har egna åsikter, tankar och idéer vilket gör det viktigt att välja en 

person som återspeglar varumärkets värderingar så de inte krockar. Detta menar Andrea kan 

bli ett problem som kan uppstå om en influencer publicerar något som inte är bra och inte går 

i linje med personens egna värderingar och flöde. Vilket Andrea menar att det kan uppstår en 

reaktion hos följarna om de inte gillar innehållet. Andrea förklarar detta som en risk med 

konsekvenserna av en missnöjd kund, en missnöjd följare och tillslut en missnöjd influencer 
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som tappar följare på grund av att influencern inte skapar bra innehåll och därför kan ses som 

”köpt”. Med anledning av detta berättar Andrea att det är viktigt att välja influencer vars egna 

åsikter och personlighet som passar varumärket, samt adderar ett mervärde när personen 

utformar och publicerar innehåll. Hon framlägger att det är viktigt med en ordentlig research 

samt ha ett bra kontaktnät med influencers för att göra träffsäkra och bra samarbeten. Detta 

bekräftas av Linda som ytterligare berättar att det är viktigt att skapa autentiska och 

meningsfulla relationer mellan influencers, varumärken och konsumenter genom exempelvis 

strategier och analysverktyg.  

 

4.1.2. Influencers som kreatörer och innehållsskapare 

I Intervjun med Lovisa framkommer det att hon som kreatör ofta får utforma inlägg av 

sponsrad karaktär med en personlig prägel, på hennes egna sätt - i samråd med 

uppdragsgivaren. Företaget hon samarbetar med kan ge inspiration i form av exempelvis 

bilder eller förslag på material som hon får ta inspiration från. Detta går även att härleda ur 

intervjun med Linda då hon menar att det kan vara ovant och läskigt för företagen att låta 

influencern skapa det innehåll som representerar företaget. Enligt Linda ges bästa resultat och 

engagemang genom att låta influencern skapa sitt egna material, dock med hjälp av uppsatta 

riktlinjer från företagen. Linda menar att det är influencern som är innehållsskapare och 

känner sin målgrupp bäst som skapar innehåll utifrån deras egen personlighet med 

ambitionen att göra det trovärdigt och genuint. 

 

Lovisa berättar att utformningen av inlägg på Instagram skiljer sig åt utifrån faktorer avseende 

personlig prägel, unikt innehåll, hög relevans och användbarhet samt autencitet. När hon 

publicerar ett ekonomiskt kompenserat samarbete lägger hon ned mycket tid på rätt innehåll 

såsom bild och text. Anledningen till detta är för att det ska kännas personligt och genomsyra 

att hon har lagt ned mycket tid på att utforma inlägget. Andrea tror även att det bästa är om 

samarbetet som influencern gör speglar innehållet och personen bakom instagramkontot. 

Detta på grund av att det känns som att det har en naturlig plats i flödet med ett innehåll som 

känns äkta.  

 

I intervjun med Lovisa framkommer det att hon upplever press av att leverera vid samarbeten 

eftersom att hon inte känner alla sina följare, vilket gör att inte hon inte alltid vet vilka 

samarbeten som är uppskattade. Pressen består främst i att vilja leverera bra underlag genom 

att formulera sig på rätt sätt om hur hon exempelvis tycker en produkt hon marknadsför 

fungerar. Detta går att härleda ur intervjun med Linda som menar att innehållet som 

influencern visar i sina kanaler behöver vara trovärdigt och relevant. Hon hävdar även att vid 

ekonomiskt kompenserade samarbeten sätter influencern sitt godkännande till produkten 
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eller tjänsten som denne väljer att samarbeta med. I och med det är det viktigt att vara tydlig 

med att det är ett betalt samarbete.  

 

4.1.3. Instagrams annonseringspolicy 

Både i intervjun med Andrea och Linda uppvisas en positiv attityd gentemot Instagrams 

annonseringspolicy. Andrea berättade följande:  

 

“Jag tycker att det är bra med ett förtydligande kring innehåll. Det ska inte 

vara svårt för följaren att avgöra om innehållet är köpt eller om det faktiskt 

är influencerns egna åsikter. I bästa fall är det ju båda, det vill säga både 

köpt och att innehållet stämmer överens med personens egna åsikter. Det blir 

ännu tydligare för oss som arbetar med marknadsföring att skapa intressant 

innehåll trots att det är köpt.” 

 

Fortsättningsvis berättar Andrea att hon inte ser någon direkt skillnad i och med policyns 

införande. Detta främst på grund av att redan innan annonseringspolicyn har det varit viktigt 

att informera följarna ifall innehållet är ett samarbete och hon menar att det nu blir ännu 

tydligare. Dessutom måste policyn i alla situationer följas, men exakt hur influencers följer det 

är olika. Andrea menar ytterligare, om det är ett samarbete så ska det alltid vara tydligt 

markerat högst upp och vara det första följaren ser innan denne tar del av själva innehållet i 

och med lagstiftning. Detta nämns även i de två andra intervjuerna där Lovisa nämner att hon 

alltid behöver markera sponsrade inlägg med ”I samarbete med” eller “Betalt samarbete 

med...”.  

 

Linda berättar följande: 

 

“Vi är mycket positivt inställda till det och välkomnade den policyn. Det är A 

och O med transparens inom vår bransch. Styrkan i influencer marketing är 

delvis att influencers har byggt upp en följarskara genom att skapa “content” 

som följarna vill konsumera.” 

 

Fortsättningsvis berättar Linda att den största skillnaden med annonseringspolicyns 

införande är att det är bra med tydligheten då det inte behöver bli någon förvirring eller 

osäkerhet i den frågan. Linda menar att transparensen uppskattas av följarna då de vill veta 

om det är ett betalt samarbete eller inte. I och med det menar hon att det inte behöver ge ett 

sämre resultat, så länge innehållet är bra och engagerande. Däremot är det viktigt för 

influencers att vara tydliga när det är ett samarbete, annars finns risken att mottagaren känner 

sig lurad.  
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Avslutningsvis framkommer det i intervjun med Lovisa att hon inte uppmärksammat någon 

skillnad i och med införandet av policyn såsom kommentarer eller minskat antal följare. 

Däremot anser hon att policyn kan förstöra hennes innehåll en aning då märkningen är det 

första följarna ser. Hon tycker att det framgår tydligt i hennes inlägg vad som är ett samarbete 

eller inte. Dock berättar hon att om hennes följare gillar att hon märker inläggen som 

sponsrade så gör hon gärna det. Hon menar att hon vill vara tydlig med vilka inlägg hon får 

betalt för och inte. Dessutom nämner hon att eftersom det har blivit lagstadgat måste hon göra 

det oavsett för att följa restriktionerna som finns.  

 

4.1.4. Problematik med Instagrams annonseringspolicy & reklammotstånd 

Andrea berättar om utmaningar hon tror kan uppkomma med policyn: 

 

“Utmaningen med annonseringspolicyn kan vara att följare blir trötta på 

publiceringarna och tolkar allt innehåll som ”tråkig” och ointressant reklam. 

Målet med marknadsföring är ju alltid att få uppmärksamhet kring något, 

och om man inte lyckas med det på grund av annonseringspolicyn så bör 

man nog ta och tänka efter om man kan vara mer effektiv i sin 

marknadsföring och använda andra medel, eller synas på andra sätt.” 

 

Linda tror däremot inte att det finns några problem med annonseringspolicyn utan ser enbart 

positivt på införandet. I intervjun med Lovisa framlägger hon ett eventuellt kommande 

problem där hon tror att utmaningen snarare har blivit en begränsning för att publicera för 

mycket reklam. Hon gillar exempelvis inte att lägga upp två sponsrade inlägg på Instagram 

efter varann. Lovisa tror att den enda potentiella problematik som kan uppstå är att vissa 

influencers som gör mycket samarbeten uppvisar och ger en bild av mycket upprepande 

reklam. 

 

Avslutningsvis tror varken Lovisa eller Linda att det finns några direkta problem eller 

utmaningar med influencer marketing avseende den rådande reklamtröttheten bland svenska 

internetanvändare. Lovisa tror nämligen att instagramanvändare generellt tycker att det är 

roligt med betalda samarbeten och reklam på sociala medier, dock är det viktigt i avseendet 

vem som utför de. Andrea framhäver att det finns en utbredd reklamtrötthet, även om den är 

komplex eftersom det finns en ökad acceptans hos målgruppen om dessa samarbeten gynnar 

och passar de. Linda bekräftar att det finns en allmän reklammättnad, detta tror hon inte är 

särskilt konstigt med tanke på hur många reklam- och kommunikationsbudskap vi dagligen 

exponeras av. Med anledning av detta är det enligt henne ännu viktigare att skapa relevant och 

intressant innehåll som folk vill konsumera och gynnas av. 
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4.2. Enkätundersökning online 

Inledningsvis deltog 142 respondenter i enkätundersökningen. Resultatet visar att majoriteten 

av respondenterna var kvinnor och uppkom till 78%. Vidare utgjordes respondenterna av 21% 

män samt att 1% uppgav “Annat” som kön.  

  

Respondenternas inställning gentemot sponsrade inlägg publicerade av influencers på 

Instagram: 

Fortsättningsvis uppmanades respondenten att besvara en fråga gällande inställning till 

sponsrade inlägg publicerade av influencers på Instagram där resultatet blev relativt jämt. 

Strax över än en tredjedel, 34%, angav att inställningen är: 

 

❖ Neutral, så länge det är tydligt märkt och följer min bild personens livsstil.  
 

 

 

Vidare presenteras resultatet i sin helhet i följande cirkeldiagram: 

 

 

 

  

4 (3%)
12 (9%)

24 (17%)

27 (19%)

48 (34%)

6 (4%)

19 (14%)

Respondenters inställning till sponsrade inlägg publicerade av 
influencers på Instagram

Allmänt negativ

Negativ, det sänker mitt
förtroende för personen och
företaget
Negativ, då jag anser att det
är köpt reklam

Neutral, det spelar ingen roll

Neutral, så länge det är
tydligt märkt och följer min
bild personens livsstil
Allmänt positiv
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Respondenternas ställningstagande till olika faktorer i och med sponsrade inlägg på 

Instagram: 

Frågorna 6–9 i enkäten, med tillhörande resultat, presenteras i följande fyra stapeldiagram. 

Frågorna avsåg att undersöka hur viktigt det är för respondenten att sponsrade inlägg på 

Instagram har en personlig och unik karaktär, hög relevans och användbarhet samt 

trovärdighet. Dessutom ställdes en fråga om hur viktigt respondenten anser att sponsrade 

inlägg på Instagram framhävs som reklam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (12,9%) 18 (12,9%)

34 (24,6%)
37 (26%)

33 (23,6%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på Instagram 
innehar en personlig och unik karaktär?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket viktigt

14 (10%)

8 (5,7%)

25 (17,9%)

46 (32,9%) 47 (33,5%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på Instagram 
innehar en hög relevans och användbarhet?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket viktigt
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Respondenternas ställningstagande gentemot fyra bilder fördelat på två inlägg av 

sponsrad karaktär publicerade på Instagram: 

De två avslutande frågorna i enkäten avser fyra bilder fördelat på två inlägg publicerade av 

influencers. Till respektive fråga har respondenten fått tagit ställning till vilket inlägg denne 

har mest förtroende till. I båda fallen visar resultatet att 78% föredrog inlägg nummer två. Det 

första inlägget illustrerar Kenza i samarbete med Puma och det andra Margaux Dietz i 

samarbete med re:memeber (se bilaga 3 för fullständig enkät med tillhörande frågor och 

inlägg). 

 

16 (11,5%)

9 (6,44%)

23 (16,43%) 23 (16,43%)

69 (49,2%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på Instagram 
framhävs som reklam?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket viktigt

7 (5%) 6 (3%)

19 (14%)

33 (24%)

75 (54%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt är det att sponsrade inlägg på Instagram innehar en 
hög trovärdighet?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket viktigt



31 
 

 

Till varje fråga fick respondenten dessutom motivera varför denne ansåg att det ena inlägget 

ingav mer förtroende än det andra. Nedan följer utvalda citat med motivering till samtliga 

valda inlägg: 

 

Bildfråga 1: 

 

Respondenter som valde det första inlägget av Michaela Forni i betalt samarbete med 

NA-KD motiverar faktorer till varför detta inlägg inger mest förtroende: 

“Mest för att det andra inlägget försöker se ut som något personligt fast det 

i själva verket är lika mycket reklam som det första. Det första inlägget får 

mig inte att vilja köpa något heller, men det hymlar åtminstone inte med vad 

det är.” 

Respondent 135, kvinna 26-30 år 

 

“Mer ärlig. Lindar inte in faktumet att det ligger pengar bakom.” 

Respondent 2, man 26-30 år 

 

”(...) ser mer neutral och trovärdig ut. Skriker inte reklam på samma sätt 

(...). Känns mer som en naturlig bild som inte bara har ett reklamsyfte” 

Respondent 96, kvinna 26-30 år 

 

 

Respondenter som valde det andra inlägget av Kenza i betalt samarbete med Puma 

motiverar faktorer till varför detta inlägg inger mest förtroende: 

“För hon har designat kollektionen och därför har högre trovärdighet för 

marknadsföringen, en bättre matchning. Samt att det första känns icke 

genomarbetat och rent av tramsigt.” 

Respondent 80, kvinna 21-25 år 

 

”Kenza har varit med och gjort produkten, texten till bilden känns mer genuin 

och personlig. Man märker att det är något Kenza är stolt över och verkligen 

vill att folk ska se/köpa.” 

Respondent 36, kvinna 16-20 år 

 

”Det är tydligt att hen marknadsför ett märke. Att göra så är upp till 

personen i fråga, så länge det framgår att hen faktiskt gör reklam för något.” 

Respondent 20, kvinna 41-45 år 

 

”(...) den första känns som att Michaela har blivit ”köpt” för att 

marknadsföra märket. Det finns ett engagemang bakom Kenza & Puma.” 

Respondent 3, kvinna 21-25 år 
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Bildfråga 2:  

 

Respondenter som valde det första inlägget av Hannalicious i betalt samarbete med 

Vasahem motiverar faktorer till varför detta inlägg inger mest förtroende: 

“Gillar egentligen inte Hannalicious men sponsorn är ju i alla fall relevant. En 

bank som marknadsför sig med skidresor? Jag fattar inte kopplingen.” 

Respondent 118, kvinna 26-30 år 

 

“Hon verkar gilla inredning så därför har jag mer förtroende för henne isf för 

den andra då hon annars inte åker skidor, och det var en resa hon troligtvis blev 

bjuden på.” 

Respondent 70, kvinna 26-30 år 

 

“Det var för mycket text i det andra. Blev rörigt. Konstigt nog? Även om den 

andra känns mer genuin, men pga ointresse för båda tappade jag fokus.” 

Respondent 90, man 26-30 år 

 

 

Respondenter som valde det andra inlägget av Margaux i betalt samarbete med 

re:member motiverar faktorer till varför detta inlägg inger mest förtroende: 

”Personlig text som vävs in med samarbete, i den första bilden ser man ju 

nästan inte vad det är hon gör reklam för. Soffan och puffen syns knappt.” 

Respondent 116, kvinna 21-25 år 

 

”Känns inte som om Hannalicious bryr sig för 5 öre om Vasa 

heminredning????” 

Respondent 87, kvinna 26-30 år 

 

”Den ser mer genuin ut, den första ser så väldigt plastig och reklamig ut.” 

Respondent 101, kvinna 26-30 år 

 

“Har nog lika mycket förtroende för båda inläggen. Däremot tilltalar det 

andra inlägget mig mer personligen. Dels för att bilden är mer tilltalande 

och dels för att vinsten känns roligare.” 

Respondent 98, kvinna 26-30 år  
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5. Analys  

I kommande femte avsnitt presenteras en analys av det empiriska resultatet från såväl den 

kvalitativa- som kvantitativa undersökningen. Analysen har tagits fram genom att ställa 

samtliga faktorer i teoriavsnittet gentemot den inhämtade datan från undersökningarna. 

Dessutom kommer ett flertal utvalda citat att lyftas fram för att exemplifiera 

respondenternas och deltagarnas personliga åsikter. 

  

5.1. Uppnå trovärdiga samarbeten 

Intervjupersonerna i de semistrukturerade intervjuerna, samt diverse andra studier (De 

Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Pophal, 2016), belyser vikten av att en av de största 

utmaningarna med influencer marketing är att matcha rätt influencer med rätt företag och 

varumärke. Detta främst på grund av att upprätthålla autencitet i samarbeten samt att både 

företaget och influencers ska gynnas av samarbetet. Eftersom dessa representanter nämner 

att matchningen mellan influencers och företag är av stor vikt är influencer marketings 

primära fokus att uppnå trovärdiga samarbeten. Detta härleds från Kim, Lee och Chungs 

studie (2017) som hävdar att det är avgörande att influencern, företaget samt produkten 

matchar för att influera sina mottagare. Även Andrea anser att företag måste välja en person 

som återspeglar varumärkets värderingar då valet av fel person kan bli kostsamt för företaget. 

Detta menar även De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017), Gallagher (2018) och Pophal 

(2016) är viktigt då influencers som samarbetar med företag har personliga åsikter och 

intressen som återspeglar varumärket och leder till högre autenticitet och trovärdighet. Det 

finns risker med att fokus riktas på att samarbeta med en viss person istället för att fokusera 

på bra innehåll vilket kan leda till ond spiral. Detta kan i sin tur skapa missnöje hos samtliga 

parter - företagen, influencers och följarna. Mårtenson (2009) belyser även dessa risker och 

menar att företag har begränsad kontroll över influencers vilket i värsta fall kan leda till en 

förlustsituation. Intervjupersonernas omfattande förarbete bekräftas därmed vara befogat. 

Andrea lyfter fram att faktorer såsom strategier och analyser ligger till grund vid 

framtagningen av meningsfulla, autentiska samarbeten.  

 

Ett flertal citat från enkätundersökningen bekräftar vikten av förarbete. I enkäten ställdes två 

inlägg publicerade av influencers mot varandra med anledning av att se vilket respondenterna 

upplevde mest förtroende till. Citaten nedan kommer från tre kvinnor som tydligt uttrycker 

sin skepsis gentemot matchningar mellan företag och influencers: 
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“För hon har designat kollektionen och därför har högre trovärdighet för 

marknadsföringen, en bättre matchning. Samt att det första känns icke 

genomarbetat och rent av tramsigt.” 

Respondent 80, kvinna 21-25 år 

 

“Gillar egentligen inte Hannalicious men sponsorn är ju i alla fall relevant. 

En bank som marknadsför sig med skidresor? Jag fattar inte kopplingen.” 

Respondent 118, kvinna 26-30 år 

 

“Hon verkar gilla inredning så därför har jag mer förtroende för henne isf 

för den andra då hon annars inte åker skidor, och det var en resa hon 

troligtvis blev bjuden på.” 

Respondent 70, kvinna 26-30 år 

 

Samtidigt påpekar Linda problematiken avseende negativa åsikter eller attityder som kan 

uppstå i och med influencer marketing. Varumärken kan missgynnas av ett samarbete som till 

en början ansetts väl matchat med goda förutsättningar att lyckas, men som istället inte visat 

sig vara trovärdigt och därmed misslyckat. Detta hävdar även Roozen och Claeyes (2010) är 

viktigt vid individsponsring, då denna typ av sponsring och samarbete mellan varumärke och 

individ kan påverka konsumentens känslor och attityd. Roozen och Claeyes (2010) menar 

även att detta är avgörande för att samarbetet ska uppfattas vara trovärdigt för mottagarna.  

 

Förvisso förutspår Linda goda framtidsutsikter för influencer marketing där möjligheterna att 

jobba med strategin är stora för att nå ut till mottagarna. Linda framhäver dock balansen 

mellan att företag lägger sitt varumärke i någon annans händer, samtidigt som dennes 

medhjälp till varumärkesbyggande är stort, visar sig vara komplicerad. Mårtensson (2009) 

styrker att det är väsentligt att företag förlitar sig till influencers förmåga och möjlighet att 

kunna inspirera, övertyga samt nå rätt målgrupp. Flertalet studier (Abidin, 2016; Abidin & 

Ots, 2015; Hashoff, 2017; Pophal, 2016) vittnar om influencers främsta förmågor utgörs av 

detta samt att resultaten i denna studie bekräftar de tidigare antaganden.   

 

Sammanfattningsvis har det har visat sig vara problematiskt att uttala en fullt formaliserad 

strategi för influencer marketing vilket eventuellt ligger till grund varför branschen präglas av 

en gråzon och är intressant. Dessutom kan det vara anledningen till varför det råder delade 

meningar om branschen då det är omöjligt att bemöta och tillfredsställa samtliga 

instagramanvändares behov, personlig smak och intresse. Det indikerar att förarbetet är av 

stor vikt då matchningen mellan företag och influencer ses som det primära för framgångsrika 

samarbeten. 
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5.2. Influencers som kreatörer och innehållsskapare 

I enlighet med Owens (2007) studie angående att en influencer kan likställas med en kreatör 

bekräftas även i intervjun med Lovisa. Hennes arbetssätt skiljer sig åt beroende på vilken form 

av inlägg hon ska publicera. Det framgår tydligt ur materialet från de semistrukturerade 

intervjuerna att det är svårt att avgöra hur ekonomiskt kompenserade inlägg ska utformas då 

det inte finns någon uttalad mall. Däremot finns det riktlinjer att ta hänsyn till gällande vad 

branschen influencer marketing bör ta hänsyn till (IAB Sverige, 2017; Konsumentverket, 

2015) där primärt fokus är att skapa samt tillgodose mottagarna med relevant och intressant 

innehåll. Detta menar Ducoffe (1995) är viktigt vid influencer marketing att ta i beaktning för 

att mottagaren ska vara receptiv och ha en positiv inställning till budskapet.  

 

Abidins studier (2015, 2016) belyser hur influencers arbetar med innehåll och reklam i sina 

inlägg som de publicerar på sociala medier vilket Ducuffe (1995) anser är en viktig faktor att 

studera i och med att reklam bör präglas av personlig och underhållande karaktär samt vara 

unikt för att bemöta publikens behov. Detta går att härleda ur resultatet från 

enkätundersökningen då fler än 70% anser att det är viktigt, eller mycket viktigt, att innehåll 

i sponsrade samarbeten ska inneha personlig och unik karaktär.  

 

Vidare beskriver Lovisa samarbeten som ett teamwork med samarbetspartnern där hon oftast 

får utforma inläggen med en personlig prägel, dock alltid med företagets godkännande. 

Dessutom belyser Stempfles och Badke-Schaubes studie (2002) att en kreatör ska kunna 

arbeta från en framtagen brief från ett företag. I och med att en kreatör besitter olika 

egenskaper såsom förmågan att visualisera egna idéer, arbeta i team samt att agera utifrån ett 

kundorienterat synsätt går influencers att likställas med detta (Owen, 2007). Lovisa nämner 

dessutom att hon som kreatör lägger stor vikt vid utformning av sina inlägg, vilket även 

Abramson (2016) menar är viktigt. Inläggen bör innehålla de fyra C:na vilket står för att 

innehållet måste vara; kortfattat, trovärdig, övertygande och kommunicerande. Detta går 

dessutom att härleda ur empirin från enkätundersökningen. En manlig respondent påpekar 

dessa faktorer som bristfälliga i ett av inläggen som åskådliggörs mellan influencern Margaux 

i samarbete med varumärket och kreditkortet re:member: 

 

“Det var för mycket text i det andra. Blev rörigt. Konstigt nog? Även om den 

andra känns mer genuin, men pga ointresse för båda tappade jag fokus.” 

Respondent 90, man 26-30 år 

 

Fortsättningsvis skapar influencers innehåll i enlighet med sin personlighet med ambitionen 

att göra det trovärdigt och genuint utifrån dem själva (Stempfles & Badke-Schaubes, 2002). 
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Detta går att härleda ur intervjun med Lovisa då hon menar att hon aldrig skulle lägga upp en 

bild hon inte står för detta på grund av att hennes profil ska, trots kommersiella samarbeten, 

vara inspirerande för mottagarna. Detta styrks av Gallagher (2018) som menar att det ska 

finnas en äkta relation mellan influencern och varumärket som står i fokus, för att vara 

trovärdig och inspirera mottagarna. Lovisa menar dock att det finns en problematik som 

kreatör då hon inte känner sina följare vilket skapar en konstant press att leverera, både med 

anledning av att tillgodose sina följare med bra innehåll, samt för att leverera bra 

marknadsföring åt de företag hon samarbetar med. Detta går att härleda ur Mårtenssons 

(2009) resonemang att det finns risker för företag som samarbetar med kändisar. Roozen och 

Claeys (2010) resonerar att begränsning av kontroll från företag ligger bakom denna oro. Å 

andra sidan hävdar Dean och Biswas (2001) att kändisar tenderar leverera annonsbetyg och 

produktbedömningar som mottagarna anser mer gynsamma än från företaget direkt. 

Dessutom ses influencers vara respekterade informationskällor som har nya och värdefulla 

insikter för mottagarna (Tsang & Zhou, 2005; Watts, 2007).  

 

Att finna balans mellan samarbeten och den personliga berättelsen från privatlivet för att 

utforma en visuell berättelse i flödet visar sig vara viktigt för att inte förstöra sin image som 

influencer. Detta går att likställa med visuell identitet och varumärke, vilket har visat sig vara 

nödvändigt att upprätthålla för att fortsatt vara attraktiv hos målgruppen. I enlighet med 

Gallagher (2018) resonerar Linda att det bästa sättet är att låta influencern skapa sitt egna 

material utifrån de uppsatta riktlinjerna för att få resultat och skapa engagemang. 

Fortsättningsvis menar Linda att det är influencern som är innehållsskapare och känner sin 

målgrupp bäst, vilket bekräftas av De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) resonemang. 

Detta bekräftar delvis Lovisas resonemang då hon upplever att hon måste leverera bra 

underlag genom att formulera sig på rätt sätt om hur hon exempelvis tycker en produkt hon 

marknadsför fungerar.  

 

Linda hävdar att det kan vara riskfyllt att utforma innehåll som varken är intressant eller 

anpassat till mottagarna. Därmed finns stor risk att personen tappar anhängare och blir 

bortvald. Detta härleds även från undersökningen av Abidin (2015) som förklarar att 

influencers är viktiga innehållsskapare och designers som skapar personligt och unikt innehåll 

till sina anhängare. Vilket Abidin (2015) även menar är kärnan i influencer marketing. Vi kan 

därmed se att det är signifikant att influencers designar och anpassar innehållet för att tilltala 

målgruppen. Följande citat hämtade från enkätundersökningen indikerar att balans mellan 

annonsmärkning och attraktivt innehåll i ekonomiskt kompenserade inlägg är betydande för 

att inte förlora intresset och uppmärksamheten: 
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”Personlig text som vävs in med samarbete, i den första bilden ser man ju 

nästan inte vad det är hon gör reklam för. Soffan och puffen syns knappt.” 

Respondent 116, kvinna 21-25 år 

 

”Kenza har varit med och gjort produkten, texten till bilden känns mer genuin 

och personlig. Man märker att det är något Kenza är stolt över och verkligen 

vill att folk ska se/köpa.” 

Respondent 36, kvinna 16-20 år 

 

Å andra sidan menar Pophal (2016), Baysinger (2015) och Gallagher (2018) att detta är 

influencers styrka - genom förtjänat förtroende till sina anhängare och med mycket goda 

förutsättningar att skapa autentiskt innehåll. Dock betonar Lovisa en viss oro om att bibehålla 

balans mellan de inlägg hon publicerar för att inte förlora mottagarnas intresse. 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att det finns en bakomliggande strategi vid design av inlägg. 

Främst för att det ska vara intressant och välkomnas av instagramanvändare. Influencerns roll 

är väsentlig för att balansera reklam och personlig berättelse i flödet för att nå ut till 

anhängarna och inte riskera att förstöra sin image. 

 

5.3. Sponsrade inlägg på Instagram 

Resultatet från enkätundersökningen vittnar om att det råder delade meningar hos 

instagramanvändarna angående sponsrade inlägg publicerade och förmedlade av influencers 

på Instagram. Dock är majoriteten neutralt inställda då över en tredjedel av respondenterna 

angav detta. Däremot krävs det att det är tydligt märkt och följer respondentens bild 

personens livsstil. Sådana inlägg karaktäriseras av att influencern har fått ekonomisk 

kompensation för att marknadsföra och exponera ett varumärke eller deras produkter vilket 

även brukar kallas UGC-innehåll av sponsrad karaktär (Wood & Burkhalter, 2014). Andrea 

tror att det krävs balans för influencern att välja att göra samarbeten varvat med personliga 

inlägg med egna åsikter. Samarbeten som speglar personen leder till att sådana inlägg får en 

naturlig plats i flödet vilket gör att det upplevs äkta. Kanske är det detta som har lett till att 

problematiken har uppstått angående gränsdragningen mellan vad som är ekonomiskt 

kompenserat och vad som är influencers personliga åsikt (Sveriges Television, 2017). Även då 

samarbeten uppmanas till att vara naturliga, eller till och med osynliggöras i influencers flöde, 

blir det problematiskt för följare att uppfatta när ett inlägg är sponsrat och när det sker av 

organisk karaktär.  

 

Kim och Lee (2017) och Kim, Lee och Chung (2017) hävdar att sponsrade samarbeten som är 

förknippade med finansiella kompensationer kan göra konsumenter misstänksamma och att 
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tilliten försämras. Detta går delvis att härleda ur denna studie där mottagarna menar att 

inställningen mot sådana inlägg tenderar anses köpta. Å ena sidan är majoriteten positivt 

inställda gentemot sådana inlägg och uppmanar influencers att tydligt märka ut att det är 

reklam. Trovärdighet visat sig vara en avgörande faktor för människors attityd gentemot 

reklam då tillförlitligheten kan leda till att attityden blir negativ (Brackett & Carr, 2001). Å 

andra sidan menar Abidin och Ots (2016) att avsaknad av reklamidentifiering vid samarbeten 

mellan företag och influencers kan leda till att mottagare tappar förtroende, vilket bekräftas 

av resultatet från denna studie. Dessutom menar Linda och Andrea att influencers överlag har 

byggt upp en relation och tillit till sina anhängare vilket är två förutsättningar för ett lägre 

reklammotstånd. Även detta antyder på att genomtänkta och välarbetade samarbeten är en 

viktig utgångspunkt för ett lyckat slutresultat. I enkätundersökningen förekommer det 

kommentarer som handlar om mottagarnas åsikter om att influencers anses köpta. Flertalet 

respondenter menar att de samarbeten som uppvisas i enkätundersökningen inte känns 

autentiska eller genomtänkta: 

 

”(...) den första känns som att Michaela har blivit ”köpt” för att 

marknadsföra märket. Det finns ett engagemang bakom Kenza & Puma.” 

Respondent 3, kvinna 21-25 år 

 

”Känns inte som om Hannalicious bryr sig för 5 öre om Vasa 

heminredning????” 

Respondent 87, kvinna 26-30 år 

 

”Den ser mer genuin ut, den första ser så väldigt plastig och reklamig ut.” 

Respondent 101, kvinna 26-30 år 

 

Sammanfattningsvis har det visat sig att det finns en förväntan att influencers ska vara 

naturliga och att deras personliga inlägg med deras egna åsikter sammanvävs med ekonomiskt 

kompenserade inlägg i deras instagramflöde. Detta kan ligga till grund för att uppfattas som 

autentiska och trovärdiga som förmedlare av varumärken. Dessutom visar respondenterna att 

de har lägre motstånd för ekonomiskt sponsrade samarbeten om de är i enlighet med 

influencerns livsstil. Detta kan tolkas som att inläggen är naturligt sammanvävda och i 

enlighet med personens övriga image.  

 

 

5.4. Instagrams annonseringspolicy 

Sedan hösten 2017 måste influencers tydliggöra inlägg av ekonomiskt kompenserad karaktär 

med märkningen “Betalt samarbete med...” vilket tyder på att inlägget innehåller reklam 

(Instagram for Business, 2017). Resultatet från denna studie visar att det framförallt råder 
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positiva åsikter och attityder gentemot annonseringspolicyn - både från respondenterna i 

enkätundersökningen och intervjupersonerna. Det framgår ur resultatet från 

enkätundersökningen att respondenterna uppskattar att inläggen märks som reklam, vilket 

uttrycktes via flera citat följande: 

 

“Mest för att det andra inlägget försöker se ut som något personligt fast det 

i själva verket är lika mycket reklam som det första. Det första inlägget får 

mig inte att vilja köpa något heller, men det hymlar åtminstone inte med vad 

det är.” 

Respondent 135, kvinna 26-30 år 

 

”Det är tydligt att hen marknadsför ett märke. Att göra så är upp till 

personen i fråga, så länge det framgår att hen faktiskt gör reklam för något.” 

Respondent 20, kvinna 41-45 år 

 

“Mer ärlig. Lindar inte in faktumet att det ligger pengar bakom.” 

Respondent 2, man 26-30 år 

 

Resultatet från intervjuerna vittnar om en positiv inställning till annonseringspolicyn, 

eftersom branschen i synnerhet präglas av transparens. Linda tror nämligen att det uppskattas 

av följarna då de vill veta om det är ett betalt samarbete eller inte. Detta är något som även 

kan bekräftas av resultatet i enkätundersökningen, samt från studien av Abidin och Ots 

(2016). De menar nämligen att avsaknad av reklamidentifiering vid samarbeten mellan företag 

och influencers kan leda till att mottagaren tappar förtroende (Abidin & Ots, 2016). Ytterligare 

menar Linda att policyn kan bidra till att problematiken kring gråzonen avseende personlig 

åsikt och sponsrad reklam minskar eftersom mottagaren inte känner sig lurad. Sveriges 

television (2017) lyfte fram problematiken under 2017, vilket var samma år som policyn 

infördes. Instagram själva menar att de ville ta fram en produkt som underlättar för både 

kreatörer, varumärken, influencers och vanliga användare (Mashable, 2017).   

 

Vad som är signifikant från intervjun med Andrea är att då policyn är förhållandevis ny har 

det inte uppmärksammat några påtagliga skillnader i statistik i och med införandet. Även hon 

medger att policyn är bra och att den tydliggör vilka inlägg som är av ekonomiskt kompenserad 

karaktär. Hon tror att det är något som uppskattas av influencers anhängare. Detta skiljer sig 

från studierna av Kim och Lee (2017) och Kim, Lee och Chung (2017) där resultatet visar att 

konsumenter kan bli misstänksamma och att tilliten försämras gentemot ekonomiskt 

kompenserade inlägg publicerade av influencers. Reklam från organiska samarbeten har 

nämligen visat sig leda till ökad trovärdighet (Moore, Mowen & Reardon, 1994; Straughan & 

Lynn, 2002; Wei, Fischer & Main, 2008). 
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Sammanfattningsvis kan policyn ses som ett hjälpverktyg för företag vilket minimerar riskerna 

att dold marknadsföring förekommer. Å ena sidan var det föga intressant att varken Linda 

eller Andrea hade uppmärksammat några problem med märkningen, utan endast förmedlade 

en positiv framtoning om den tydliga transparensen samt att det är bra att märkningen är det 

första som synliggörs i ekonomiskt kompenserade inlägg på Instagram. Å andra sidan siar 

Andrea om att det kan finnas framtida risker med märkningen. Framförallt 

instagramanvändares ökade trötthet och ointresse av publiceringarna. Om märkningen 

upplevs vara ett hinder för influencers att skapa intressant innehåll bör de tänka om då 

märkningen utifrån denna studie har visat sig vara uppskattad hos respondenterna. Så länge 

influencers använder märkningen, tenderar trovärdigheten öka hos följarna. 

 

 

5.5. Problematik med Instagrams annonseringspolicy & 

reklammotstånd 

Intervjun med Lovisa vittnar att hennes åsikter och attityd angående policyn skiljer sig en del 

från det övriga resultatet. Hon menar snarare att policyn kan bidra till att känslan i hennes 

inlägg förstörs. Dessutom är hennes åsikt att det tydligt framgår vilka inlägg som är ett 

samarbete eller inte. Avsaknad av reklamidentifiering har däremot visat sig sänka följarnas 

förtroende (Abidin & Ots, 2016). Därmed kan Lovisas oro ses obefogad. Å andra sidan visar 

ett flertal studier att reklam i olika plattformar kan upplevas störande och irriterande vilket 

kan leda till undvikande (Haghirian & Madlberger, 2005; Sveriges Annonsörer, 2016; Kaur & 

Hundal, 2017). Vad som går att tolka utifrån detta är att reklam i influencers inlägg verkar 

vara accepterat och går således emot tidigare studier.  

 

Samtidigt menar Lovisa att hon inte har märkt av någon påtaglig skillnad i och med 

märkningen såsom minskat antal följare eller kommentarer som visar på negativa åsikter. 

Plume och Slade (2018) understryker dessutom att det finns begränsad forskning gällande 

attityder till sponsrat innehåll och reklam på sociala medier. De studier som finns tenderar 

dock visa på att mottagare ha en mer positiv inställning gentemot företaget som 

marknadsförts om det har varit av organisk karaktär (Moore, Mowen & Reardon, 1994; 

Straughan & Lynn, 2002; Wei, Fischer & Main, 2008). Pophal (2016) menar dessutom att 

matchningen mellan företaget och influencern är viktigt. Influencern ska kunna återspegla 

företaget eller produkterna på ett rättvist och genuint sätt. Möjligtvis är det så att Lovisas 

samarbeten har varit väl matchat och därmed har hon inte uppmärksammat någon direkt 

skillnad i och med införandet av policyn. Å andra sidan menar hon att risken med att policyn 
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har införts är att influencers profil och flöden numera innehåller mer reklam än tidigare. 

Svenskar vill nämligen undvika reklam i sociala medier (Sveriges Annonsörer, 2017). 

Dessutom visar flertalet studier på att reklam i sociala medier anses påfrestande och störande 

(Akar & Topçu, 2011; McCoy et al., 2008; Lin & Kim, 2016). Å andra sidan går det att urskilja 

från resultatet i enkätundersökningen att instagramanvändarna har en neutral, eller positiv 

inställning gentemot ekonomiskt kompenserade inlägg - så länge det är tydligt märkt. Således 

tycks reklam, som exponeras med anledning av policyn, inte innefattas av de tidigare 

upptäckterna om reklamtrötthet. Dessutom härleds influencers och företag omfattande 

förarbete återigen nödvändigt för att uppnå autentiska och trovärdiga samarbeten.  

 

Vidare indikerar resultatet från enkätundersökningen att det finns tendenser till 

reklammotstånd, även då majoriteten uppvisar en neutral eller positiv attityd. Följande 

respondent föredrog bilden på Michaela Forni i samarbete med NA-KD framför Kenzas med 

Puma med anledning av bakomliggande reklammotstånd: 

 

”(...) ser mer neutral och trovärdig ut. Skriker inte reklam på samma sätt 

(...). Känns mer som en naturlig bild som inte bara har ett reklamsyfte” 

Respondent 96, kvinna 26-30 år 

 

Samtliga intervjupersoner är överens om det finns en rådande reklamtrötthet i och med att vi 

dagligen exponeras av reklam- och kommunikationsbudskap. Andrea framhäver att det finns 

en reklamtrötthet, även om den är komplex eftersom det finns en ökad acceptans hos 

målgruppen om samarbeten gynnar och passar de. Detta stärks av Haghirian och Madlberger 

(2005) som menar att den upplevda irritationen minskar om annonser är tillräckligt relevant 

och värdeskapande för mottagaren. Den främsta anledningen till att Linda anser att det inte 

finns något problem med influencer marketing är på grund av att så länge innehållet som 

publiceras är relevant och intressant spelar det ingen roll att det är reklam. Detta 

överensstämmer med Graffams (2010) åsikter som menar att ett väldesignat reklaminnehåll, 

med förståelse för mottagaren och dess behov, är en förutsättning för att informationen ska 

ses som relevant och användbar. Följande citat kommer från enkätundersökningen som 

bekräftar föregående antagande: 

 

“Har nog lika mycket förtroende för båda inläggen. Däremot tilltalar det 

andra inlägget mig mer personligen. Dels för att bilden är mer tilltalande 

och dels för att vinsten känns roligare.” 

Respondent 98, kvinna, 26-30 år 

 

 



42 
 

 

Sammanfattningsvis tolkas den oro som framkom ur Lovisas intervju angående Instagrams 

annonseringspolicy som obefogad. Enkätundersökningen visar nämligen att 

instagramanvändarna har en neutral eller positiv inställning gentemot inlägg med 

märkningen “Betalt samarbete med…”. Främst då reklamidentifiering är viktigt vid 

ekonomiskt kompenserade samarbeten. Den rådande reklamtröttheten kan därmed ses 

obefogad gentemot resultatet från denna studie. Detta kan tolkas som att influencers förmåga 

att skapa personliga och autentiska innehåll inte anses vara reklam då de lyckas förmedla en 

genuin och trovärdig åsikt om företaget eller deras produkter. Detta kan vara en förklaring till 

varför influencers går bortom problematiken om reklamtrötthet. Resonemanget skulle i 

sådana fall bekräfta såväl Lindas som Lovisas positiva föraningar om influencer marketings 

framtid. 
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6. Slutsats 

I det sista avsnittet presenteras inledningsvis studiens syfte samt frågeställning med 

tillhörande underfrågor. Vidare framläggs och tydliggörs ett flertal slutsatser som 

konstaterats utifrån tidigare analys. Avslutningsvis ges bidrag till framtida forskning med 

fokus på influencer marketing, i synnerhet ekonomiskt kompenserade samarbeten mellan 

influencers och företag. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka Instagrams nya annonseringspolicy samt attityder 

och åsikter gentemot ekonomiskt kompenserade inlägg med märkningen “Betalt samarbete 

med…”.  Studien har utgått från två perspektiv såsom instagramanvändare (mottagare) samt 

personer som arbetar med influencer marketing och märkningen (avsändare). Följande 

huvudfrågeställning med tillhörande underfrågor har varit en vägledning för arbetet där ett 

antal slutsatser har identifierats: 

 

❖ Vilka åsikter samt attityder finns gentemot Instagrams annonseringspolicy och 

ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers med märkningen “Betalt 

samarbete med…”? 

 

I skrivande stund har det visat sig att det finns för lite insikt i vad annonseringspolicyn “Betalt 

samarbete med…” resulterat i statistiskt. Dock tyder både det kvantitativa- och kvalitativa 

empiriska resultatet att attityder och åsikter gentemot märkningen framförallt är positiva. 

Dock förekommer viss skepsis från avsändare då märkningen kan medföra risker att 

samarbetet eller inlägget anses köpt och falskt samt ökar exponering av reklam i sociala 

medier. Det går dessutom att utläsa i empirin att oron främst grundar sig i pressen att leverera 

trovärdiga och autentiska ekonomiskt kompenserade inlägg som uppskattas av mottagarna. Å 

andra sidan indikerar resultatet från enkätundersölningen att policyn är uppskattad av 

mottagarna då de har en positiv attityd i och med transparensen policyn medför.  

 

 

❖ Hur förhåller sig företag som arbetar med influencer marketing till inlägg med 

märkningen “Betalt samarbete med…”? 

 

Ytterligare går det att utläsa från resultatet av intervjuerna att både företag och influencers 

tenderar att genomgå omfattande förarbeten i form av strategier och analyser för hur inlägg 

med märkningen “Betalt samarbete med…” ska utformas för att uppskattas hos mottagarna. 

Förarbetet har visat sig vara befogat då resultatet från enkätundersökningen med mottagarna 

påvisar hur viktigt utformning, design och layout av innehållet i ekonomiskt kompenserade 
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inlägg är. Faktorer som har identifierats är bland annat relevans och användbarhet, 

reklamidentifiering, personlig karaktär samt val av bild och utformning av text. Samtidigt 

visar resultatet att inläggen bör ha ett personligt, genuint och estetiskt tilltalande innehåll för 

att uppskattas hos instagramanvändarna.  

 

 

❖ Hur förhåller sig företag som arbetar med influencer marketing till policyn vid 

utformning av inlägg med märkningen “Betalt samarbete med…”? 

 

Det har visat sig vara viktigt med strategier för att kommunicera reklambudskap i en komplex 

värld präglad av rekordhög reklamtrötthet, samtidigt som influencers måste tydliggöra 

ekonomisk kompenserade inlägg som reklam. Ett återkommande viktigt inslag från 

intervjuerna, vilket kan vara en lösning på detta problem, handlar om vikten av att matcha rätt 

influencer med rätt företag. Förarbetet mellan avsändare, såsom företag och influencers, kan 

därför tolkas som grunden i lyckade samarbeten med hög autenticitet och trovärdighet. 

 

 

❖ Vilka åsikter och attityder har instagramanvändare till inlägg med märkningen 

“Betalt samarbete med…”? 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att strax över en tredjedel av mottagarna har en 

neutral inställning gentemot ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers på 

Instagram - så länge det är tydligt märkt och följer respondentens bild av personens livsstil. 

Det indikerar att ekonomiskt kompenserade inlägg med märkningen “Betalt samarbete 

med...” på Instagram uppskattas av mottagarna. Transparensen uppskattas hos mottagarna 

och har även visat sig förenkla för avsändarna. Det går nämligen att urskilja från resultatet att 

annonseringspolicyn numera hjälper till att tydliggöra, samt separera, vilka inlägg som är av 

ekonomiskt kompenserad karaktär från influencers personliga åsikter. Detta har tidigare varit 

en uppenbar problematik i och med marknadsföringsdomarna mot influencers från 

föregående år. Därmed konstaterar vi att märkningen framförallt har mottagits positivt. 
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6.1. Förslag till framtida forskning  

Utifrån studiens resultat och slutsatser har ett antal inslag och faktorer identifierats vilka hade 

varit önskvärt att utveckla och fördjupa sig i. Dessutom har ytterligare ett perspektiv 

identifierats som denna studie inte berört. Vi föreslår därför ett antal idéer för framtida 

forskning inom forskningsfältet influencer marketing - i synnerhet ekonomiskt kompenserade 

samarbeten som utgångspunkt.  

 

Då denna studie har utgått från två perspektiv såsom instagramanvändare (mottagare) samt 

personer som arbetar med influencer marketing och märkningen (avsändare) är ett förslag på 

framtida forskning att utgå från influencers perspektiv. Det hade varit intressant att även ta 

del av influencers åsikter och attityder gentemot annonseringspolicyn då det är dem som är 

de slutgiltiga användarna samt avsändarna som berörs av märkningen. Dessutom är det dem 

som behöver ta hänsyn till policyn vid utformning och skapande av innehåll och inlägg som 

fortfarande behöver vara autentiska även då det tydligt framkommer att inläggen präglas av 

reklam.  

 

Avslutningsvis avsåg denna studie enbart undersöka policyn och märkningen “Betalt 

samarbete med…” på Instagram. Därav har denna studie inte tagit andra policys eller 

märkningar i beaktning på andra sociala medieplattformar såsom exempelvis Facebook eller 

YouTube. På grund av detta föreslår vi att framtida forskning även kan fokusera på ytterligare 

policys som andra medier har tagit fram för att eventuellt kunna göra en jämförelse med denna 

studie. Detta genom att bland annat studera olika samband eller skiljaktigheter med fokus på 

åsikter och attityder hos avsändare och mottagare. Utifrån ett sådant resultat kan företag och 

influencers exempelvis konstatera vilket medie och vilken policy som lämpar sig bäst att 

kommunicera ekonomiskt kompenserade samarbeten för att få bästa möjliga bemötande av 

mottagarna. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär till företag 

 

• Vem är du? Vad har du för yrkesroll på XXX? 
• Vilken är er primära målgrupp? 
• Använder ni sociala medier i er marknadsföringsmix? Om ja - varför? Vilken/vilka 

kanaler arbetar ni med? 
• Varför tror du att sociala medier/Instagram är bra kanal för att arbeta med 

influencers? 
• Arbetar ni med influencers vid marknadsföring av ert företag/era produkter? Om ja - 

varför? Och hur? 
• Hur länge har ni arbetat med influencers? 
• Ser ni några risker med att använda influencers i er marknadsföringsmix? 

 

 

INSTAGRAMS ANNONSERINGSPOLICY: 

• Instagram införde sommaren 2017 en annonseringspolicy där ekonomiskt 
kompenserade samarbeten behöver märkas. Hur ser ni på denna annonsmärkning? 

• Vad är den största skillnaden i och med annonsmärkningens införande? (före/efter 
annonsmärkningen) 

• Märker ni någon skillnad om influencern ni arbetat med har följ annonsmärkningen 
eller inte? Följer ni upp sådant för att utvecklas etc? 

• Vilka utmaningar finns med denna annonseringspolicy? 
 

 

ÅSIKTER/PROBLEM KRING INFLUENCERS/SAMARBETEN: 

• Vad tror du att instagramanvändare tycker om influencers? 
• Vad tror du att instagramanvändare tycker om betalda samarbeten/reklam på sociala 

medier? 
• Hur jobbar ni för att betalda samarbeten på Instagram skall upplevas som 

autentiska? Anser ni att detta är viktigt? (Finns det risker som kan uppstå med att 
arbeta med influencers?) 

• Vad tror du/ni blir utmaningarna med influencer marketing, i synnerhet sponsrade 
samarbeten, i framtiden? 

• Hur ser du/ni på reklammättnad och samarbeten med influencers? (bidrar till ännu 
mer reklam) 
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Bilaga 2 – Frågeformulär till influencer 

• Berätta gärna om vem du är och vad du titulerar dig som? (vad är din yrkesroll?) 

• Samarbetar du med företag i ditt yrke? Vilka former? Har det hänt att du har fått 
ekonomisk kompensation för samarbeten du har gjort? 

• Sker samarbeten du arbetar med på Instagram? - Vilka fler ställen? 

• Hur går dessa samarbeten till? Blir du kontaktat av företag, kontaktar du? 

• Kan du påverka samarbeten på något sätt? Hur? 

• Känner du press att leverera vid ett samarbete? - Hur tacklar du detta? 

 

ATTITYDMODELLEN/PROBLEM/MÖJLIGHETER: 

• När du utformar ett inlägg (bild + text) på Instagram - hur mycket tänker du 
på/lägger vikt vid att inlägget skall ha en personlig och unik karaktär? 

• När du utformar ett inlägg (bild + text) på Instagram - hur mycket tänker du 
på/lägger vikt vid att inlägget skall ha en hög relevans och användbarhet? 

• När du utformar ett inlägg (bild + text) på Instagram - hur mycket tänker du 
på/lägger vikt vid att inlägget skall uppfattas autentiskt och trovärdigt? 

 

 

INSTAGRAMS ANNONSERINGSPOLICY: 

• Är du bekant med Instagrams annonseringspolicy? Om ja - på vilket sätt/varför? 

• Ser du någon skillnad? (före/efter annonseringsmärkningen) (kommentarer, minskat 
antal följare, ökat antal följare, respons etc) 

• Hur ser du på denna annonsmärkning? (positiv/negativ/ingen skillnad) 

• Vilka utmaningar finns med denna annonseringspolicy? 

 

ÅSIKTER OM INFLUENCERS/REKLAM: 

• Vad tror du instagramanvändare tycker om influencers? 

• Vad tror du instagramanvändare tycker om betalda samarbeten/reklam på sociala 
medier? 

• Upplever ni att det finns något problem med influencer marketing avseende 
reklamtrötthet/reklammättnad? 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning online 
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Bilaga 4 – Resultat enkätundersökning online 

 

 

111 (78%)

30 (21%)

1 (1%)

Könsfördelning

Kvinnor

Män

Annat

2 (2%)

36 (25%)

70 (49%)

14 (10%)

4 (3%)
3 (2%)

6 (4%)
7 (5%)

Åldersfördelning

16-20:

21-25:

26-30:

31-35:

36-40:

41-45:

46-50:

51+:
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140 (98%)

2 (2%)

Respondenter som använder Instagram

Ja

Nej

15 (11%)

109 (77,9%)

7 (5%) 8 (6%)
1 (0,1%)

Flera gånger i
timmen

Flera gånger om
dagen

En gång om dagen Några gånger i
veckan

Vet ej

Hur ofta besöker du Instagram?
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4 (3%)
12 (9%)

24 (17%)

27 (19%)

48 (34%)

6 (4%)

19 (14%)

Respondenters inställning till sponsrade inlägg 
publicerade av influencers på Instagram

Allmänt negativ

Negativ, det sänker mitt
förtroende för personen och
företaget
Negativ, då jag anser att det är
köpt reklam

Neutral, det spelar ingen roll

Neutral, så länge det är tydligt
märkt och följer min bild
personens livsstil
Allmänt positiv

Positiv, så länge det är tydligt
märkt och följer min bild av
personens livsstil

18 (12,9%) 18 (12,9%)

34 (24,6%)
37 (26%)

33 (23,6%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på 
Instagram innehar en personlig och unik karaktär?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket 
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14 (10%)

8 (5,7%)

25 (17,9%)

46 (32,9%) 47 (33,5%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på 
Instagram innehar en hög relevans och användbarhet?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket 
viktigt

16 (11,5%)

9 (6,44%)

23 (16,43%) 23 (16,43%)

69 (49,2%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt för dig är det att sponsrade inlägg på 
Instagram framhävs som reklam?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket 
viktigt
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Kommentarer från respondenter som föredrar bild 1 på bildfråga 1 (33 st).  

• ”Mer ärlig. Lindar inte in faktumet att det ligger pengar bakom.”  

• ”Har lika mycket förtroende för båda egentligen. Men kanske väljer den första för att jag inte ser 
några loggor i bilden osv.. ” 

• ”Tydligt att det är reklam” 

• ”Följer första användaren, ej andra. Hennes personlighet gör det mer trovärdigt kanske.” 

• ”För jag gillar varken Kenza eller Puma”  

7 (5%) 6 (3%)

19 (14%)

33 (24%)

75 (54%)

1 2 3 4 5

Hur viktigt är det att sponsrade inlägg på Instagram 
innehar en hög trovärdighet?

1 = inte alls viktigt 5 = mycket 
viktigt

31 (22%)

109 (78%)

Första bilden Andra bilden

Bildfråga 1
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• ”Vet ej ” 

• ”Mer tillgängligt, hemtrevligt, nära, lättare att relatera till. Nr 2 känns väldigt långt bort, väldigt 
proffsigt och även distanserat i och med språket.” 

• ”Det säger sig självt att Kenza är en frontfigur för Puma och inte en designer. Att få material med 
prototyper, färger o.s.v. är inte att designa. Det är att vara med och välja ut. Däremot så säger 
michaela klart och tydligt att man får 20 % rabatt om man använder hennes kod vilket också 
innebär att hon får en slant av ens peng. Discount koder brukar ses som "unika" och en riktig 
rabatt.”  

• ”Mindre kommersiellt ” 

• ”För att nr ser man tydligt namnet på det företag hon sponsras av ” 

• ”Den andra ser ut som en tidningsreklam” 

• ”Den ser normal ut.” 

• ”Den ser mer seriös ut”  

• ”Naturlig bild på tjejen” 

• ”känns ej lika påklistrat.”  

• ”Den undre ser för nonchalant och kaxig ut” 

• ”Ingen av dem egentligen” 

• ”Tydligt”  

• ”Eftersom det andra är kenzas egna märke” 

• ”Konkret info om rabatt osv” 

• ”Var tvungen att välja ett. Har inte förtroende för någon av dom, båda är reklam.” 

• ”Mer personlig mindre reklam-aktig” 

• ”Saknade svar: varken eller.”  

• ”Vet ej” 

• ”Denna bild ser mer neutral och trovärdig ut. Skriker inte reklam på samma sätt som anta bilden. 
Känns mer som en naturlig bild som intr bara har ett reklamsyfte” 

• ”Ser mer naturligt ut ” 

• ”Den ena erbjuder något, vilket den andra inte gör.” 

• ”Avsikten tydlig: man ska köpa. Ps. Det heter förtroende för, inte till. ” 

• ”Mer genuin bild. Känns mer äkta” 

• ”Mest för att det andra inlägget försöker se ut som något personligt fast det i själva verket är lika 
mycket reklam som det första. Det första inlägget får mig inte att vilja köpa något heller, men det 
hymlar åtminstone inte med vad det är.” 

• ”båda! förederar inte någon av dem” 
 

 

 

Kommentarer från respondenter som föredrar bild 2 på bildfråga 1. (109 st) 

• ”För hon har gjort den kollektionen själv. ” 

• ”Det är ett sammarbete mellan Kenza och företaget puma, som det ligger tanke och energi 
bakom. Den första känns som att Michaela har blivit ”köpt” för att marknadsföra märket. Det 
finns ett engagemang bakom Kenza o puma.” 

• ”Det känns mer genuint” 

• ”Har en bättre kännedom om vem Kenza är” 

• ”Större influencer än Forni samt tydligare framställning av att det är ett sponsrat inlägg. 
Snyggt och tydligt med hashtags samt att Kenza själv fått tagit fram en kollektiv, vilket medför 
att jag förstår att hon varit en drivande del i projektet då jag antar att hon vill producera en 
kollektion som hon kan stå bakom till hundra procent.” 

• ”För att det är ett personligt samarbete i och med att det är hennes egendesignade kollektion” 

• ”Tydligare avsändare” 

• ”Högre kvalitet. ” 

• ”Mer personligt när det är hon som gjort något, roligare information att ta del av istället för 
bara en kod” 

• ”Det första inlägget känns otydligt vad det gäller och inte heller tydligt att det är sponsrat” 
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• ”vet inte vem den första är där av kan jag inte lita 100% på den. Medans kenza visar upp sin 
egna collection och samarbete visar på att hon tror på företaget.”  

• ”För det är ett samarbete som tydligt påvisar att det är reklam. Inte bara ett tips.” 

• ”Gillar Kenza mer och Puma. Hon gör nått coolt och eget liksom jämfört med Forni” 

• ”Det är tydligt att hen marknadsför ett märke. Att göra så är upp till personen i fråga, så länge 
det framgår att hen faktiskt gör reklam för något.” 

• ”Personligt och egengjort. Den första verkar endast vara ute efter ”snabba pengar”” 

• ”Inte för hon har fler följare utan för hon gjort en egen kollektion. Är mer personligt och därav 
också mer förståeligt att hon delar det. ” 

• ”För att Kenza är katttttttt” 

• ”För att hon varit med och designat kläderna” 

• ”Z” 

• ”Ingen av dom ” 

• ”Fler hashtags vilket gör en mer uppmärksam på att det kan vara ett samarbete då företaget 
kanske ofta ser fler hashtags för att få fler kunder/följare” 

• ”Seriösare” 

• ”För att Kenza visar något egetproducerat” 

• ”Tydligare” 

• ”Visar glädje och engagemang. Har lagt ner arbete one bara på en caption och ett par bilder 
utan också på produkt och syfte” 

• ”Jag tycker att den andra inger mest förtroende då det tydligt visar att influencern själv har 
varit med och designat produkterna som hon säljer in. Det första inlägget visar inte på något 
form av engagemang eller känslor för märket över huvud taget vilket gör att jag tappar 
förtroendet för om hon verkligen är en så stor förespråkare för märket.” 

• ”Tycker egentligen att båda ger en stor tillförlitlighet, men eftersom Kenza har designat 
kläderna själv så blir det självklart mer tydligt att hon verkligen stödjer det hon själv designat. 
Ger Michaela ut en rabattkod tar jag för givet att hon får betalt för det. ” 

• ”Kenza har varit med och gjort produkten, texten till bilden känns mer genuin och personlig. 
Man märker att det är något Kenza är stolt över och verkligen vill att folk ska se/köpa.” 

• ”Själv designat och mer genuin text” 

• ”Man ser direkt att det är reklam ” 

• ”Inte enbart bara för att sälja i det inlägget” 

• ”Känns mer som att personen har ett eget intresse av produkten! Där inlägg 1 bara är "vanlig" 
reklam!” 

• ”Kändes mer personligt då influencern själv varit med och tagit fram produkterna. ” 

• ”Jag upplever att NA-KD genomför liknande samarbeten med andra influencers, därför känns 
kenzas samarbete med puma mer genuint. ” 

• ”Tydligt inflytande hos karaktären, ingen "vardagsmänniska"” 

• ”Kenza” 

• ”Xx” 

• ”Det känns mer genuint att designa något för att sedan sälja det.” 

• ”Kenza har tydligare information och jag känner till henne väl.” 

• ”Hon är en stor influenser som jobbar på helt tid med detta och är påläst om det mesta om 
reklam osv” 

• ”Story. Kod = pengar. Jag vill inte köpa något. ” 

• ”Trovärdigt” 

• ”Allt från profuktionsvärde och märke till avsändare” 

• ”Då det är hon själv som varit med och skapat det :)” 

• ”Vet inte vem den första personen är” 

• ”Personligt samarbete är positivt ” 

• ”Något hon kämpat för och tagit fram. Den första bilden känns som något hon får pengar för 
och gör på 1minut” 

• ”Kanske för att personen har mer följare ” 

• ”En influencer som jag vet vem det är” 

• ”Den sponsringen är kopplad till personen med trovärdighet och en hög  relevans ” 
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• ”Mera info ” 

• ”kenza gör reklam för egen produkt” 

• ”Hon har märket Puma på sig.” 

• ”Där har Kenza själv designat kläderna tillsammans med puma. Det är något hon brinner för 
och har satsat på. Därför har jag ” 

• ”För Kenza är superbaxig” 

• ”För att samarbetet är en co-creation” 

• ”Alla gör samarbeten med Nakd, andra inlägget känns mer äkta då Kenza gör reklam för en 
egen kollektion och någonting hon själv gjort.” 

• ”Ser mer ut som man lagt mer tid på nr2” 

• ”För hon har designat kollektionen och därför har högre trovärdighet för marknadsföringen, 
en bättre matchning. Samt att det första känns icke genomarbetat och rent av tramsigt.” 

• ”Den är snyggare” 

• ”Proffsig bild” 

• ”Känns trovärdigare bara genom utseendet på bilden” 

• ”Hon har designat den själv vilket känns att hon har ett genuint intresse i det hon säljer 
istället för den första som blivit sponsrad. Känns som hennes åsikter kan påverkas i längden” 

• ”bättre innehåll” 

• ”Aldrig hört talas om den första personen ” 

• ”Seriösare” 

• ”Tydligare samarbete” 

• ”Ja antagligen pga antal likes och följare vilket är sjukt” 

• ”Aldrig hört talas om den första personen ” 

• ”Har en tydligare framtoning av att vara ett sponsrat inlägg. ” 

• ”Eftersom man får bilden att hon faktiskt är involverad i vad hon marknadsför. ” 

• ”Egenskap kollektion med marknadsföring för sig själv ” 

• ”Den andra för att jag vet vem hon är men skulle jag följa någon av det o va intresserad av 
sånna erbjudanden eller inlägg skulle jag nog värdera de ganska lika.” 

• ”Enbart pga kändare varumärke” 

• ”Enbart pga kändare varumärke” 

• ”samarbete där personen varit med i den kreativa processen” 

• ”Den ger ett mer professionellt intryck” 

• ”känns mer som en reklamannons och då känns det inte som att det är en personlighet som är 
köpt.” 

• ”Mer personligt” 

• ”Varumärket” 

• ”Hon har själv varit med och designat + att bilden ser proffsigare ut ” 

• . 

• ”Det krävs mer engagemang att göra en kollektion än att skriva ut en rabattkod, uppskattar 
engagemanget som lagts ned.” 

• ”För att den har en större koppling till henne personligen ” 

• ”Tydlig post, märkt med reklam samt att det är hennes egna kollektion som matknadsförs” 

• ”För att rabatten inte är det primära syftet.” 

• ”Mer utvecklad text och inte "pang på rödbetan" direkt, personen är verifierad av instagram, 
mer välkänt märke ” 

• ”Det är mer än reklam eftersom den berättar om hennes arbete, ett personligt 
åstadkommande, med lite mer story.” 

• ”För att det i alla fall tillför lite content, ett par meningar personlig text, och inte bara en 
rabattkod. Har dock ”förtrodende” även för Forni om ni menar som i ”tror på erbjudandet” - 
jag tror ju inte att det är en bluff-rabattkod.” 

• ”Mer personligt och engagerande text. Hänger dock på att kombon Puma och Kenza känns 
trovärdig. ” 

• ”Mer utförligt och spelar mer på relation och känslor” 

• ”Mer personligt” 

• ”kenza som producerat det själv” 
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• ”Större engagemang - egen kollektion!” 

• ”Det är personligt och kreativt” 

• ”Känns mer personligt” 

• ”PR by doing” 

• ”För att på bilden visas prudukten, som i det här fallet är träningskläder, tydligt. Den första 
bilden säger inte så mycket mer än att man får 20% på kläder men inget om varför.” 

• ”Kenza är tydlig med samarbetet i sin copy + Så trött på rabattkoder och larv för märken som 
ej attraherar mig.” 

• ”Gillar den andra bilden mer då den är finare. Givetsvis mer ”reklamig” men spelar ingen roll. 
Sponsrat inlägg båda två så hellre göra det snyggt än att låtsas som det är spontant” 

• ”Spelar ingen roll vilken egentligen, men den här bilden är tydligare med vad som säljs och 
fångar mitt intresse eftersom jag fattar direkt” 

• ”Kenzas inlägg är personligt. Följer en henne så förstår man jobbet bakom och glädje för 
henne.  Första inlägget är ren sälj och säger inget om personen. ” 

• ”Det är mer personligt” 

• ”Mer intressant” 

• ”Då Kenza själv har designat, varit delaktig samt är uttalad samarbetspartners med Puma så 
tänker jag inte ens på att det är betald marknadsföring. Det övre inlägget känns bara 
oinspirerande. ” 

• ”Upplever den andra som mer personlig då själva samarbete nämns sist och inte först. Första 
känns som en fb annons ” 

• ”mer lättsamt språk” 

• ”För att Kenza har ett företag hon är rädd om ” 

• ”Mycket mer personlig och därmed trovärdig” 
 

 

 

Kommentarer från respondenter som valt bild 1 på bildfråga 2. (31 st) 

• ”Av samma anledning.”  

• ”Gillar inredning mer” 

• ”Det första för det ger ändå något till publiken även ifall man inte vinner, visst det är do this and 
you can win men det är margauxdietz också. Hon vill att man ska kika på hennes vlogg för att vara 
med i en "öppen" tävling som verkar finnas på fler sidor. Och ingen discount kod till något.”  

• ”man förstår snabbt att inlägget är sponsrat” 

31 (22%)

109 (78%)

Första bilden Andra bilden

Bildfråga 2
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• ”Visserligen kräver det första inlägget att jag ska följa två konton och tagga in personer, men det 
andra inlägget vill att jag göra reklam för dem på mitt eget konto genom hashtaggen och det 
reagerar jag mer negativt på.” 

• ”Känns mer trovänligt” 

• ”Vet ej” 

• ”Tydligare avsändare” 

• ”Tydligt att det är sponsrat ” 

• ”Sexualisering” 

• ”Mer relevant för mig” 

• ”Den andra bilden känns fjäskig och att hon aldrig självvalt att åka till Åre utan att det är 
garanterat en betald resa” 

• ”Tydligare” 

• ”Den är tydligare med sitt budskap” 

• ”Gillar inte att läsa massa bloggar” 

• ”Hon äger samma puff” 

• ”Jag kollar på både två men jag tror Hanna har mer tänkt personlig än bara för att det är grattis 
eller att man får betalt” 

• ”vet inte, bara känslan” 

• ”För jag följer Hanna men inte den andra” 

• ”Ser mer reklam aktigt ut” 

• - 

• ”Bättre bild. Och märke på tidningen.” 

• ”Hon verkar gilla inredning så därför har jag mer förtroende för henne isf för den andra då hon 
annars inte åker skidor, och det var en resa hon troligtvis blev bjuden på.  

• värdet på utlottningen...” 

• ”Tydlig”  

• ”Det var för mkt text i det andra. Blev rörigt. Konstigt nog? Även om andra kändes mer genuin, 
men pga ointresse för båda tappade jag fokus.”  

• ”Känns närmare personen då möbeln finns (och passar in) i hennes hem plus att det känns som 
att det mer riktar sig till hennes målgrupp än Margauxs samarbete med Remember” 

• ”Gillar egentligen inte Hannalicious men sponsorn är ju i alla fall relevant. En bank som 
marknadsför sig med skidresor? Jag fattar inte kopplingen.” 

• ”Känns mest relevant ” 

• ”Rakt på sak och tydligt” 

• ”Speglar min livsstil och är i trenden” 
 

 

Kommentarer från respondenter som föredrar bild 2 på bildfråga 2. (109 st) 

• ”Endast förutfattad mening om att hon verkar härligare” 

• ”Något mer tydligt att de är reklam. Borde vara tydligare ändå” 

• ”Den andra känns mer genuine. Hon gör något som verkar vara hennes passion medan den 
första ger intrycket av att hon gör det för att få fler följare genom en tävling. ” 

• ”Vet ej ” 

• ”Känner inte till den första personen så får mer tilltro till den andra.” 

• ”Slipper tagga massa” 

• ”Svårt att säga känns mera rätt!”  

• ”Den första ser extremt posad ut.” 

• ”Den ser mest normal ut.”  

• ”Jag gillar sport” 

• ”Naturlig bild” 

• ”Mer relevant till vad det handlar om”  

• ”Mer äkta”  

• ”Känns mer personligt”  

• ”Känns mer äkta” 



xvii 
 
 

 

• ”Gillar ingen av dom men om jag måste välja så den andra för den uppmuntrar till aktivitet 
och rörelse” 

• . 

• ”Genuin personlig”  

• ”Känns genuin”  

• ”Jordnära” 

• ”Känns mer naturlig och inte lika stylad som första bilden” 

• ”Är mer riktat emot mina egna intressen” 

• ”Lättast att delta i Margauxs tävling, plus att hon inte fiskar följare på köpet.” 

• ”Nr 1 kan inte skriva o allt är fult.”  

• ”Mer äkta i bilden.” 

• ”känns ofixad” 

• ”För att det inlägget inte fiskar efter fler följare” 

• ”Känns mer genuint” 

• ”Eftersom den första bilden inte alls får mig att förstå att det handlar om inredning, känns 
snarare som att Hanna vill visa upp sig själv genom att lägga ut en snygg bild på henne. 
Marguax bild förknippar man mer med syftet med sponsrade inlägget.” 

• ”Det är något som personen själv har gjort” 

• ”Mer personligt.” 

• ”1:a så ser man inte helt själva puffen som säljs, och hon vill att man ska följa för att få en 
chans att vinna. Känns mer desperat. Mindre gilla markeringar med.”  

• ”Vet ej. Hon ser glad ut. Känner mig lika neutral till båda egentligen.”  

• ”Passar min smak mer” 

• ”Varför krav på att tagga kompisar...” 

• ”Tävlingar ”Gilla & Dela” har jag noll uppskattning till.” 

• Z 

• ”För att det inte innebär tvång av att följa” 

• ”Vet ej” 

• ”Mer inspirerande och mindre påtvingat för den som ska tävla samt bättre pris” 

• ”Det första inlägget kräver en prestation från "tävlanden" som gynnar influencern och 
företaget väldigt mycket (genom att man ska följa deras konton), dessutom uppmanas man 
som konsument till köp genom att få rabattkoder. Det andra inlägget däremot kräver inte lika 
mycket som ska gynna influencern eller företaget. Där uppmanas dessutom inte till något köp 
utan istället får man möjligheten att vinna någonting, och dessutom på ett personligt sätt 
genom att lägga upp en bild. Det känns överlag mer personligt än det första inlägget.” 

• ”Vet vem Margaux är och tycker att hennes inlägg känns mer deppigt. Uppmuntrar inte heller 
till köp, vilket Hannas gör.” 

• ”Också mer genuin och ärlig. Något denne gillar, bilden känns roligare också.” 

• ”Gillar Margaux” 

• ”Om jag måste välja en! Gillar inte denna typ av tävlingar, känns inte trovärdigt!” 

• ”Kändes också mer personlig samt att tävlingen inte handlar om att företaget rakt ut ska få 
fler följare och vinst utan att man själv får vara delaktig och ha en chans att vinna.”  

• ”Detta baserar jag endast på vad jag vet om influencerna innan, margaux känns som en mer 
trovärdig person och hennes tävling går i linje med hennes personlighet. Det är fartfyllt och 
glatt”  

• ”inget krav på följande, verkar vara en officiell tävling” 

• ”Sport” 

• Xx 

• ”Följer Margaux på socialamedier och hon framstår som en seriös person i mina ögon.” 

• ”Samma som innan, mer story.” 

• ”Genuint” 

• ”Har egentligen varken mer eller mindre förtroende för någon av dem” 

• ”Hatar tävlingar överlag men om man måste så föredrar jag den andra. Tycker det känns 
trevligare än tagga vänner osv.”  

• ”Känns inte som om Hannalicious bryr sig för 5 öre om vasaheminredning????” 
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• ”En naturlig koppling mellan person o reklam” 

• ”Enklare krav. Behöver inte tagga någon” 

• ”känns roligare” 

• ”Ser inte lika uppgjort ut” 

• ”För att man kan följa och inspireras av Åre-resan på ett "äkta sätt" i Margauxs kanaler” 

• ”Känns inte lika ”säljig”, känns mer äkta” 

• ”Känns mer äkta” 

• ”Vet inte” 

• ”Samma som innan” 

• ”Man kan välja mer själv hur man ska sprida information, tvingas inte skriva i ett 
kommentarsfält där det kommer försvinna i mängden samt tagga vänner som blir irriterade” 

• ”bättre innehåll” 

• ”Flest personer har gillat inlägget samt det ser mer proffsigt ut” 

• ”Tydligare samarbete” 

• ”För allt där man måste tagga folk och sånt är jobbigt” 

• ”Flest personer har gillat inlägget samt det ser mer proffsigt ut” 

• ”Har nog lika mycket förtroende för båda inläggen. Däremot tilltalar det andra inlägget mig 
mer personligen. Dels för att bilden är mer tilltalande och dels för att vinsten känns roligare.”  

• ”Känns seriösare ” 

• ”Mer att vinna”  

• ”Den ser mer geniun ut, den första ser så väldigt plastig och reklamig ut.” 

• ”Kan inte säga varför” 

• ”Kan inte säga varför” 

• ”känns mer organiskt, del av en aktivitet” 

• ”Vet inte” 

• ”Känns mer genuin.”  

• ”Färre krav för att gå med i tävlingen”  

• ”Behöver inte följa personen” 

• . 

• ”Gillar sammanhanget bättre” 

• ”Som innan, känns mer personligt och genuint” 

• ”Passar mitt flöde bättre” 

• ”Det känns mest naturligt.” 

• ”Personlig text som vävs in med samarbete, i den första bilden ser man ju nästan inte vad det 
är hon gör reklam för. Soffan och puffen syns knappt.” 

• ”Tycker egentligen de är ganska lika, men inlägg två känner mer instagram-relaterad iom 
bildfokuset i tävlingen, och frånvaron av tvånget att tagga andra etc.” 

• ”Egentligen känner jag förtroende för båda men var tvungen att välja och tog då den som 
kändes medt personlig. Men det hänger på hur influencern i övrigt skriver och hur ofta 
samarbetena kommer. ” 

• ”Mer inkluderande och kreativt för läsaren. Ingen hashtaggning av vänner.” 

• ”Mer personligt” 

• ”inte lika irriterande lockande som översta” 

• ”Bättre grammatik, mer kreativ idé, mer personligt” 

• ”Känns mer personligt” 

• ”Bättre bild, högre autencitet” 

• ”För att det finns information om att man kan läsa mer om tävlingen på hemsidan till 
företaget som nämns.”  

• ”Ingen är svaret egentligen. Sen gillar jag Margaux bätte, men tävlingar generellt sett är så 
förlegat.” 

• ”Ser inte så stageat ut” 

• ”Andra bilden är mer personlig och äkta. Första bilen säger inget om personen. Man har sätt 
liknande bilder hos alla influencers. Jag gillar inlägg med en personlig touch som nr 2.”  

• ”Känns inte lika iscensatt - mer äkta!” 

• ”Känns som en kompis inlägg istället av reklam” 
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• ”Känns spontant mer genuint.”  

• ”Känns mer äkta”  

• ”gillar inte hannalicious” 

• ”Gillar att den börjar med det personliga varumärket med bloggen och sen övergår till 
sponsrade” 

• ”Samma lika, tycker de är bra på olika sätt, den första har förmodligen varit ett 
spänningsmoment tidigare i och med att de är ett resultat av en tävling. Den andra är bra för 
att det är mer än bara en tävling, alltså uppmaning om en vlogg och en beskrivning om hur 
dagen varit”  

• ”Ingen av dem” 

• ”Ingen av dem” 

 


