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Abstract  
 

Purpose:  The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in 

southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and 

understand the role of influences in the consumers' buying process. 

 

Theory:  Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced   

advertising, because it is known that influencers get paid for spreading 

marketing on their social channels. There is a concern among consumers, and 

borders are not drown between the private posts and the sponsored posts. This 

study includes theories such as consumer behavior, social media as well as 

influencer marketing. This includes theories like word of mouth, user-generated 

content, the consumer's buying process, opinion leaders and consumer 

behaviour. 

 

Method:  This research strategy places more emphasis on words than quantification, ie 

   numbers. Data collection has consisted of qualitative interviews, scientific 

articles as well as literature and a deductive approach have been adapted. The 

study's selection technique was based on a choice of convenience, which is a 

form of non-probability choice. 

 

Result:  The result has been analyzed based on the above mentioned theories. A result 

from this study shows that consumers reflect on their choice of influences on 

Instagram, even though not much time is added to it. Shared interests and 

identification should exist in order for the respondents to click on the follow 

button. In order for a purchase to go through, it is required that respondents  

trust the influences and that the respondent should be interested in 

the product being marketed. 
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Sammanfattning 

 
Syfte:   Syftet med denna studie är att öka kunskap om hur konsumenter i södra  

Stockholm uppfattar influencers marknadsföring via Instagram samt förstå 

influencers roll i konsumenternas köpprocess. 

 

Teori:    Influencers tappar följares förtroende eftersom att många förknippar 

influencers med tvingad reklam, då det är känt att influencers får betalt för att 

sprida marknadsföring på sina sociala kanaler. Det finns en oro bland 

konsumenter och gränsen suddas mellan de privata och sponsrade inläggen. 

Denna studie omfattar teorier som konsumentens beteende, sociala medier 

samt influencer marknadsföring. Detta innefattar teorier som mun till mun  

metoden, användargenererat innehåll, konsumentens köpprocess, opinions 

ledare samt kulturella värderingar i konsumentbeteende.  

 

Metod:  Denna forskningsstrategi lägger större vikt på ord än kvantifiering d.v.s siffror. 

Datainsamlingen har bestått av kvalitativa intervjuer, vetenskapliga artiklar 

samt litteratur och en deduktiv ansats har anpassats. Studiens urvalsteknik 

grundade sig på ett bekvämlighetsurval, som är en form av icke-

sannolikhetsurval.  

 

Resultat: Resultatet har analyserats utifrån de nämnda teorierna ovan. Ett resultat som 

undersökningen visar är att konsumenter reflekterar kring sitt val av influencer 

på Instagram trots att inte mycket tid läggs åt det. Delade intressen samt 

identifiering bör finnas för att respondenterna ska klicka på följ knappen. För 

att ett köp ska gå igenom krävs det dels att respondenterna har förtroende för 

influencern samt att respondenten ska intressera sig för produkten/tjänsten som 

marknadsförs. 

 

Nyckelord: Influencer marketing, sociala medier, konsumentbeteende, marknadsföring, 

förtroende.  

 



 

 

Förord 
 

Under studiens gång har vi fått stöd av vår handledare Anita Radon och vi vill tacka för all 

vägledning och konstruktiva möten. Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som 

har genom sin medverkan i alla intervjuer skänkt oss sin tid och delat sina tankar och 

erfarenheter angående influencers och dess marknadsföring. Slutligen vill vi även tacka 

varandra för ett gott samarbete och ge varandra en klapp på axeln, we did it!  

 

          

            Sanna Hasanagic          Lilian Denha  .   
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1. Inledning   
 

1.1 Bakgrund    

När sociala medier skapades var det ett nytt fenomen och alla frågor om vad det innebar var 

svåra att svara på. (Nilsson, 2011) Med åren har man kommit fram till att sociala medier är ett 

kommunikationssystem där sociala aktörer kan kommunicera genom tvåfaldiga band. (Peters 

et al, 2013) Det var på 2000-talet då begreppet sociala medier tog plats, som ett samlingsnamn 

för de fenomen som började uppenbaras i människans vardag, som exempelvis bloggar, 

Facebook, Instagram, o.s.v. Internet är en viktig del av människans vardag (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2018) och marknadsföringsmediumet har blivit ett globalt fenomen, i och med 

utvecklingen som har skett över åren. (Ganguly et al, 2009) Enligt Internet World Stats (2018) 

är mer än fyra miljarder människor uppkopplade till internet, vilket är mer än hälften av jordens 

befolkning, och användningen ökar kontinuerligt i världen. I Sverige använder 83%  i åldrarna 

12 år och uppåt sociala medier. Det har ökat med två procentenheter sedan 2017 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2018) och det dagliga användandet av sociala medier fortsätter 

därmed att öka. År 2017, enligt Eurostat (EU:s Statistikmyndighet), var Sverige på femte plats 

gällande internetanvändningen bland EU medborgarna. 

 

Användandet av internet gör det enklare och snabbare för produkter att bli populära, det har 

även gett konsumenter en plattform att göra sin röst hörd om olika produkter. Detta görs genom 

att en eller flera personer har kunskap om en viss produkt, sedan skriver de ner sina erfarenheter 

och åsikter om produkten och publicerar innehållet. På detta sätt kan andra människor, som 

inte har kunskap om produkten i fråga, ta del av informationen som sprids. Detta är också kallat 

för mun till mun metoden (word of mouth). Mun mot mun metoden är en 

kommunikationsmetod som används av människor för att sprida sina åsikter och erfarenheter 

om en produkt eller tjänst. (Buttle, 1998; Raghupathi & Fogel, 2015) Kommunikation och 

information finns inte bara tillgängligt på tv-nätverk eller tidningar, utan idag finns det även 

tillgängligt på olika chattforum, bloggar, o.s.v. Detta gör att konsumenter kan sprida deras 

erfarenheter till vem som helst så länge det finns tillgång till internet. (Mourdoukoutas & 

Siomkos, 2009)  

 

Weiss (2014) nämner att, enligt en Nielsen Global enkätundersökning år 2013, visade det sig 

att mun till mun metoden var den mest tillförlitliga källan för konsumentinformation och den 
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mest sannolika metoden att användas. Informationen som kommer från ens personliga krets 

tenderar att vara mer trovärdig än den information som kommer från andra externa källor. 

Enligt Nielsens (2015) undersökning ansåg två tredjedelar av respondenterna att de litar på 

åsikter som skrivs på nätet av konsumenter.   

 

Enligt Mourdoukoutas & Siomkos (2009) blir konsumenter ständigt påverkade av mun till mun 

metoden och med tanke på teknologin har världsmarknaden blivit mer integrerad, där 

information sprider sig snabbt från marknad till marknad. Eftersom att vi lever i ett samhälle 

där information sprider sig snabbt från marknad till marknad har konsumenten mer kontroll än 

förr, där de kan bestämma när, var och hur de vill utsättas för reklam. (Keller, 2009) Allt fler 

konsumenter väljer att blockera annonser från sina datorer och mobiler, 14% av de som 

undersöktes i en global rapport (om annonsblockering) menade att det berodde på att det var 

för mycket annonser på webben. (Cortland, 2017) Konsumenter är medvetna om sina val vilket 

gör att de inte längre är passiva mottagare, utan de vill vara delaktiga och kommunicera. 

(Uzanoglu & Kip, 2014) 

 

För att företag ska kunna kommunicera effektivt måste marknadsförare vända sig dit kunderna 

är och allt fler människor befinner sig på webben. (Keller, 2009) Enligt en undersökning av 

Phua et al. (2017) har mobilapplikationen Instagram mest användar engagemang och 

varumärkes integration jämfört med vad andra sociala nätverkssidor har. Mobilapplikationen 

hade från och med juni 2018, en miljard aktiva användare varje månad och 500 miljoner aktiva 

användare dagligen, där användarna bland annat delar foton och videoklipp. Självuttryck och 

en visning av rikedom via bilder är något som är tilltalande för Instagram, och marknadsföring 

gällande mode och lyx är något som appen har tagit till sig. (Statista, 2018) Influencer 

marknadsföring på sociala medier har blivit ett populärt sätt för varumärken att engagera sina 

konsumenter och i dagsläget är Instagram den populäraste plattformen för influencer 

marknadsföring. (Phua et al. 2017) 

 

Företag använder sig av influencer marknadsföring för att nå ut till konsumenter, det är som ett 

elektroniskt mun till mun metod (electronic word-of-mouth). (Woods, 2016) Enligt Henning-

Thurau et al. (2004) är elektroniska mun till mun metoden ett påstående om en produkt eller 

ett företag som finns tillgängligt för många människor eller institutioner på internet att se, detta 

påstående kan vara både positivt eller negativt. Enligt Solis (2017) har influencers en kapacitet 

att influera andra och ändra konsumenters uppfattningar och idéer. De fokuserar på särskilda 
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individer och inte en hel marknad. Man identifierar individer som kan ha ett inflytande över 

potentiella köpare, dessa individer får betalt av annonsörer. (Woods, 2016) Företaget väljer vad 

som ska marknadsföras, det kan vara en produkt, tjänst eller varumärkes meddelande därefter 

väljer de influencers som är lämpligast för kampanjen. Influencern skapar dock innehållet själv 

och lägger sedan upp det på sin Instagram. Influencers används på olika sätt, de kan bland annat 

dela sponsrade inlägg, dokumentera event och upplevelser. (MediaKix, 2016) 

 

1.2 Problemformulering 

Sociala medier har förändrat hur konsumenter och företag interagerar med varandra. Många 

företag investerar i mun till mun marknadsföring för att få fram sitt varumärke på marknaden. 

Genom att låna produkter till influencers, kan de med ett sponsrat inlägg kommunicera med 

konsumenterna. (Audrezet et al, 2017) Influencers finnas på bl.a. Facebook, Youtube och 

Instagram, där de fokuserar på olika genrer som t.ex. skönhet, mode, hälsa, komedi eller politik.  

Med tanke på den växande framgången med mun till mun metoden har företag börjat investera 

mer i influencers (Kozinets et al, 2010), då influencer marknadsföring kan få mun till mun 

metoden att fungera (United influencers, 2018).  

 

Influencers kallas ofta för opinionsledare, där dess roll är att påverka andra människor.  (Rogers 

& Cartano, 1962) Opinionsledare spelar en stor roll i konsumenternas köpprocess där 

Instagram är deras mest använda plattform. För att opinionsledare ska ha en signifikant roll i 

konsumentens beslutsprocess måste de hela tiden ladda upp originalinnehåll d.v.s. något som 

uppfattas som unikt. Om detta inte görs kan effekten vara kontraproduktiv, vilket innebär att 

konsumenten kommer tro att opinionsledaren sponsrar olika inlägg för företaget. (Casaló et al, 

2018) Det finns många inlägg på Instagram, där opinionsledare lägger upp inlägg med texten 

“sponsrat av” (Casaló et al, 2018; Evans et al 2017) eftersom att det finns riktlinjer om hur man 

marknadsför på sociala medier. Om en influencer får betalt för att publicera ett inlägg måste 

det framgå att det är ur ett marknadsföringssyfte. Det ska alltså stå tydligt att det är en annons. 

(Konsumentverket, 2018) Sådana sponsrade inlägg gör att det bildas en oro hos konsumenten 

gällande marknadsföringen som sprids via influencers. Detta påverkar konsumentens 

uppfattning negativt, både mot opinionsledaren, produkten och företaget. (Casaló et al, 2018)   

 

Detta anses problematiskt eftersom många konsumenter uppfattar reklam via influencers som 

opersonligt och falskt. (Martensen et al, 2018) Vissa konsumenter väljer att inte köpa produkten 

eftersom de tror att influencern endast marknadsför för sin egen vinning. (Audrezet et al, 2017) 
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Konsumenter menar att annonserna som publiceras kan lika väl vara vilseledande som de är 

äkta. (Jones et al, 2009) Det är viktigt att källan till informationen är trovärdig, för ju mer 

trovärdiga de är desto högre blir konsumentens köpintentioner på sociala medier samt att 

konsumentens uppfattningar om varumärken och produkter påverkas. (Gunawan & Huarng, 

2015) Sponsrade inlägg på sociala medier är accepterat men trovärdigheten är fortfarande låg 

(Lu et al, 2014) eftersom det  uppfattas som att influencers marknadsför produkter för sin egna 

vinnings skull. (Audrezet et al, 2017)  

 

Ännu ett problem är att om en influencers inlägg saknar personliga aspekter lär inlägget 

uppfattas som falskt. Bilder som tenderar att vara “perfekta” har en negativ inverkan på 

konsumentens köpprocess då konsumenten uppfattar “perfekta” inlägg som iscensatta, vilket i 

sin tur minskar trovärdigheten. Konsumenter har även en tendens att ignorera, med andra ord 

“scrolla vidare” ett inlägg där trovärdigheten är låg. Problemet med detta innebär att ifall 

trovärdigheten låg, är sannolikheten att konsumenten köper sponsrade produkter också är lågt. 

(Martensen et al, 2018) Ganguly et al (2009) bevisar detta genom flera forskningar att en 

ökning i konsumenternas förtroende även ökar intentionen till ett köp.  

 

Det är väldigt populärt att använda kända personer för att marknadsföra en produkt vilket gör 

det viktigt att förstå konsumenters uppfattningar om denna typ av marknadsföringsstrategi. 

(Choi & Rifon, 2012)  Trots flera tidigare forskningar om konsumentens roll på marknaden 

och dess beslutsprocess finns det inte tillräckligt med information om hur influencers faktiskt 

påverkar konsumenterna till ett köp. Samtidigt kan det vara intressant att gå djupare in på hur 

konsumenter får förtroende för influencers, då det saknas vetenskapliga infallsvinklar inom 

detta ämne.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur konsumenter i södra Stockholm uppfattar 

influencers marknadsföring via Instagram samt förstå influencers roll i konsumenternas 

köpprocess. 

 

1.3 Frågeställningar 

● Hur reflekterar konsumenterna kring sitt val av influencers på Instagram? 

● Hur inkorporerar konsumenterna informationen som sprids av influencers och vad är 

dess roll i konsumentens köpprocess?  
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● Vad får konsumenter att känna förtroende för influencers? 

 

1.4 Definitioner 

Influencer - En person som är kunnig inom sitt område och har människor som ser upp till sig. 

En influencer har förmågan att ändra andra människors beteende och kan influera människors 

uppfattningar om andra. (United influencers, 2018; Brown & Hayes, 2008) 

 

Influencer marketing - Inflytelserika människor används för att sprida/kommunicera ett 

varumärkes budskap. (United influencers, 2018)  

 

Sociala medier - Olika kommunikationskanaler där användarna kan kommunicera med 

varandra direkt genom bild, text eller ljud. (Nationalencyklopedin, 2018) 

 

Instagram - En applikation där användarna kan dela videoklipp och foton för att deras följare 

kan se de. (Instagram, 2018) 
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2. Teoretisk referensram 

 
2.1 Användargenererat innehåll (UGC)  

UGC, user-generated-content, också kallat för användargenererat innehåll, är ett relativt nytt 

begrepp inom marknadsföringen och har en stor roll i det nya media kommunikationerna. 

(Mangold & Faulds, 2009) Sociala nätverk har ändrat hur människor använder nya media, de 

skapar personliga profiler, delar foton, videoklipp, bloggar och användargenererat innehåll. 

(Obrist et al, 2008) Användargenererat innehåll är en online aktivitet som handlar om att 

användare uttrycker sig genom att dela sina personliga åsikter, feedback om vad de köpt och 

använt. (Bahtar & Muda, 2016) Det finns flera olika typer av platser på internet där 

användargenererat innehåll uppmärksammas som exempelvis bloggar och sociala medier. 

(Gretzel, 2006; Pan, MacLaurin, & Crotts, 2007)  

 

Användargenererat innhåll kan ses som ett sätt konsumenter använder sig av i sociala media. 

Denna term används oftast för att beskriva olika medieinnehåll som är tillgängliga offentligt 

och som är skapade av slutanvändare. (Kaplan & Haenlein, 2009) Enligt OECD, som är en 

organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling, måste användargenererat innehåll 

uppfylla tre grundläggande krav för att kunna uppfattas som användargenererat innehåll: datan 

ska vara publicerad antingen via en offentlig webbplats eller på ett socialt nätverk, det ska vara 

skapat utifrån en kreativ insats och det ska ha skapats naturligt, d.v.s. utanför professionella 

rutiner och praxis. Alltså måste innehållet finnas tillgängligt på internet, användaren måste 

bidra med något till innehållet och innehållet måste vara skapat för en kommersiell marknad, 

utan en förväntad vinst. (Kaplan & Haenlein, 2009)  

 

Sociala medier länkar människor runt om i världen och skapar en gemenskap genom olika 

sociala plattformar, som exempelvis Twitter, Facebook, Instagram och Youtube. Sedan 

Instagram kom till har företag börjat bedrivas där eftersom mobilapplikationen anses vara en 

vänligare och lättare kanal att ha om man jämför med Facebook och bloggar. Det är dessutom 

lättare att läsa responser, användargenererat innehåll, från andra köpare på Instagram. Det 

uppstår alltså användargenererade innehåll när tidigare köpare delar med sig av sina 

erfarenheter via webben, som i sin tur tillåter potentiella köpare att ta del av det. 

Användargenererade innehåll liknar den elektroniska mun till mun metoden (se punkt 2.5). 

(Bahtar & Muda, 2016)  
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2.2 Varumärkesrelaterade innehåll på sociala medier  

I artikeln ”Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use” 

(2011) beskrivs konceptet ”COBRA” (consumers’ online brand-related activities). COBRA är 

konstruerad efter konsumentens beteende gällande dess aktiviteter om varumärkesrelaterade 

innehåll på sociala medier. Ett exempel på detta kan vara att skriva om IKEA på twitter. 

(Muntiga et al. 2011) COBRA typologin är indelad i tre delar som har olika nivåer av aktivitet, 

dessa är: konsumering, bidragande, och skapande. Konsumering (lägsta nivån av aktivitet) 

handlar om att man bland annat kan titta på vad företag eller andra personer publicerar på nätet, 

det kan vara videoklipp, bilder eller recensioner om produkter, o.s.v. 

 

Bidragande (medel nivå av aktivitet) handlar om att man är medverkande i 

varumärkesrelaterade innehåll på nätet, man kan till exempel kommentera bilder, videoklipp 

eller forum. Man kan även ranka olika varumärken eller produkter och följa olika varumärkes 

profiler på sociala medier. Skapandet har den ultimata nivån av aktivitet, här handlar det om 

att skapa och publicera varumärkesrelaterade innehåll som andra kan ta del av. Det kan till 

exempel vara att man skriver recensioner om produkter eller att man publicerar bloggar eller 

artiklar som är relaterat till varumärken o.s.v. (Muntiga et al, 2011) 

 

Muntiga et al (2011) kom fram till att det finns tre motiv som gör att människor konsumerar 

varumärkesrelaterade innehåll på sociala medier, dessa motiv är: information, underhållning 

och ersättning. Information anses vara viktig för människor. Man söker information för att ta 

reda på människors erfarenheter av produkter, vad som är ”senaste nytt” samt vad för 

specifikationer en viss produkt har. Information innefattar: kunskap, inspiration, 

förköpsinformation samt observation. Underhållning finns i alla COBRA typer (konsumering, 

bidragande och skapande), här handlar det om att människor konsumerar varumärkesrelaterade 

innehåll för att fördriva tid, njuta och koppla av. Motivet om ersättning handlar om att 

människan kan få motprestation om man till exempel tar del av någon reklamkampanj som 

erbjuder  det.  

 

Motiven till bidragandet av COBRA är: personlig identitet, integration och social interaktion 

samt underhållning. Personlig identitet består av tre motiv. Dessa är självförtroende, 

självpresentation samt självuttryck. Självuttryck handlar om att människan använder 

varumärken för att uttrycka sin personlighet och identitet. Självförtroende kan handla om att 
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man kan känna sig stolt om man besvarat en fråga korrekt som berör varumärken. Man talar 

om att självpresentation handlar om att man visar upp en bild av sin personlighet genom att 

vara medverkande i varumärkesrelaterat innehåll.  Social interaktion innebär att personer som 

bidrar till varumärkesplattformar gör det för att integrera och lära känna likasinnade människor, 

där de kan prata om olika varumärken och hjälpa varandra.  Underhållning finns som sagt i alla 

tre COBRA typerna, när det kommer till bidragande och skapande av varumärkesrelaterade 

innehåll är motiven: nöje och fördrivning av tid. (Ibid) 

 

Skapandet innehåller fyra motiv, dessa är personlig identitet, integration och social interaktion, 

möjliggörande och underhållning. Personlig identitet har samma motiv som nämns i 

ovanstående stycke, d.v.s. självförtroende, självpresentation och självuttryck. Social 

interaktion och integration sker vid skapande av COBRA för att människor vill lära känna 

andra, vilket kan ge en känsla av gemenskap då de delar samma sociala identiteter. Däremot 

kan det också handla om att man känner en social press som gör att man laddar upp 

varumärkesrelaterade innehåll, man gör det för att andra gör det. Möjliggörande är ett motiv 

som handlar om att entusiasm för ett varumärke visas av människor, de tycker om att övertyga 

andra om att ett varumärke är värt att köpas. (Muntiga et al, 2011) 

 

2.3 Konsumentens beslutsprocess  

Det senaste decenniet har världen bevittnat en explosion av sociala media och allt som 

tillkommer till ämnet. Sociala media är ett brett ämne där bloggar, e-post till konsumenter och 

webbplatser för sociala nätverk är bara några av dessa som kallas för dagens marknadsföring. 

Sociala medier har blivit en betydande faktor när det kommer till konsumentbeteendet som 

inkluderar köpprocessens olika delar - medvetenhet, informationssökning, utvärdering av 

alternativ, köp och efterköpsbeteende. (Mangold & Faulds, 2009) Enligt Veysel och Ammour 

(2017) är konsumenters köpbeslut av största vikt för företag. Många frågor har ställts om hur, 

när och varför konsumenter fattar olika köpbeslut och genom att använda konsumentens 

beslutsprocess kan man komma fram till hur konsumenter tänker och påverkas vid ett 

köpbeslut. (Veysel & Ammour, 2017)  

 

Allt börjar med att konsumenten har ett behov, som allt efter utvecklas till konsumtion. (Baines 

& Fill, 2014) Anledningen till att dessa studeras är för att ta reda på hur konsumenter fattar 

sina köpbeslut och hur de använder den köpta produkten. (Baines & Fill, 2014)   
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Figur 1: Fem-stegs modell av konsumenternas köpprocess (Kotler et al, 2012) 

 

Konsumentens beslutsprocess börjar när konsumenten upplever ett behov av något slag. 

(McDonald et al. 2010) Det första steget är medvetenhet och det innebär att konsumenter 

känner av behov genom inneboende eller utomstående faktorer. (Puccinelli et al, 2009) Ett 

annat begrepp för dessa är intern stimuli, som exempelvis kan vara hunger eller törst, och extern 

stimuli, som exempelvis kan vara en annons på TV eller liknande. Företag kan skapa ett stimuli 

hos konsumenten genom att identifiera de stimulus som människan tar till sig, för att sedan 

skapa produkter som uppfyller stimulierna, exempelvis att barn vill ha leksaker. (Baines & Fill, 

2014) 

 

Det andra steget är informationssökning, vilket innebär att kunden söker efter olika alternativ 

på marknaden för att tillfredsställa sina behov som stimulierna har utvecklat. Dessa kan erhållas 

genom olika källor - personliga (familjemedlemmar, vänner, grannar), kommersiella (reklam 

av olika slag), offentliga (massmedia, kundrecensioner, o.s.v.) och erfarenhetsmässig (av egna 

eller andras erfarenheter). (De Chernatony & McDonald, 2003; Kotler et al, 2012) 

Konsumenter är benägna att tala mer om företag och produkter när de känner att de har en 

större kunskap om dem. (Mangold & Faulds, 2009)  
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Nästa steg kallas för utvärdering av alternativ. När all nödvändig information är insamlad börjar 

konsumenter utvärdera de val de samlat in utifrån informationen den fick ur föregående steg. 

(Veysel & Ammour, 2017; De Chernatony & McDonald, 2003; Baines & Fill, 2014) Man kan 

påstå att detta steg är en förlängning av det tidigare steget och att konsumenten under detta steg 

utvecklar en stark köpintention. (Veysel & Ammour, 2017)  

 

Det fjärde steget är själva köpet. Här kommer konsumenten välja vilken produkt som kommer 

köpas, utifrån de tidigare stegen i modellen. (Baines & Fill, 2014) Här köper konsumenten 

produkten som blivit bäst utvärderad i det tidigare steget. (Veysel & Ammour, 2017)  En viktig 

del i köpbeslutet är de sociala förhållandena d.v.s. att konsumenten kan interagera med andra 

om produkten i fråga. (Hong & Yi, 2012)  

 

I det femte steget, efterköpsbeteendet, bestämmer konsumenten ifall hen är nöjd med produkten 

som köpts. I detta steg utvärderas produkten ännu en gång (Baines & Fill, 2014), dock forsätter 

utvärderingen även efter köpet har gjorts. Efterköps nöjdhet och efterköps missnöje är något 

som undersöks efter köpet. (Veysel & Ammour, 2017; Kotler et al, 2012) I och med att 

konsumenter utvärderar sina köp efter köpet bidrar det i sin tur till användargenererat innehåll 

och mun till mun marknadsföring. (Sweeney, Soutar & Mazzarol, 2012) 

 

2.4 Konsumentbeteendet  

Kulturella värderingar definierar konsumenten och dennes personlighet. Grunden för 

konsumentbeteendemodellen och marknadsföringsstrategier är den kulturella relationen med 

själva människan samt människans personlighet och attityd. I artikeln “Cross-Cultural 

Consumer Behavior: A Review of Research Findings” (2011) tittar man på de kulturella 

värderingarna. Forskarna diskuterar ”Cross-cultural consumer behaviour framework” och 

element från mänskliga beteendet som finns i detta ramverk (de inspirerades av Manrai & 

Manrai 1996). (De mooij & Hofstede, 2011) 

  

De kulturella elementen är formade i fem delar: den första är inkomst, om det inte finns någon 

inkomst finns det antingen lite eller ingen konsumtion alls. Den andra och tredje delen handlar 

om de mänskliga elementen som har med konsumentens process och attribut att göra. 

Attributen handlar om vad för människa man är (vem) och processerna handlar om vad som 

berör människan (hur). Den fjärde delen har med områden inom konsumentbeteendet att göra 

som t.ex. produkt användandet, ägandet, klagomål, varumärkeslojalitet, responser o.s.v.  Den 
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femte är den centrala delen i modellen, den handlar om personen i sig, vem man är, vad för 

kultur och värderingar man har som människa och konsument. (Ibid) 

 

Enligt Hofstede (2011) finns det fem dimensioner av nationell kultur, dessa är: distans kraft, 

individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet, undvikande av osäkerhet och lång- och 

kortvarig orientering. I artikeln ”Cross-Cultural Consumer Behavior: A Review of Research 

Findings” (2011) används dessa dimensionerna som är mest relevanta för konsumentbeteendet. 

Av människor som inte har stor makt i ett samhälle accepteras och förväntas det av de att 

makten är ojämlik för olika personer i samhället. I stora distans kraft kulturer är samhället 

uppdelat i sociala hierarkier, d.v.s. att människor som lever i ett sådant samhälle har sin klara 

sociala plats i hierarkin för att respekt ska visas. (Ibid) 

 

Individualism handlar om hur människors ser på sig själva, det handlar om människans 

identitet, hur man ser efter sig själv och sin familj samt grupper som man kan tillhöra som 

medför lojalitet. Mycket verbal kommunikation sker inom individualistiska kulturer. Inom 

kollektivistiska kulturer ligger fokuset inte på människans identitet och ”jaget” utan här handlar 

det om att man är kollektiv d.v.s. att man är medveten om andra. Identiteten baseras utifrån det 

sociala system som man tillhör. För att ett köp ska gå igenom krävs det att en relation och tillit 

skapas mellan parterna. (Ibid) 

 

2.4.1. Förtroende 

För att förtroende ska finnas bör dessa tre underliggande faktorer finnas: integritet, välvilja och 

trovärdighet. Den ena parten måste tro på att den andra betrodda parten kommer leverera ett 

löfte samt att den inte kommer ta en orättvis fördel av situationen medvetet. (Arnott, 2007) 

Laroche et al (1996) har studerat förhållandet mellan förtroendet, intentionerna och effekten av 

konkurrensutsatta varumärken när det kommer till att köpa ett specifikt varumärke. Förtroende 

är en viktig faktor för konsumentens köpintention, förtroendet skapas beroende på 

konsumentens erfarenheter med varumärket. För att alltså öka en konsuments köpintention 

krävs det att förtroende byggs upp av själva varumärket, detta kan göras i form av ge 

konsumenten information om produkten eller genom en direkt upplevelse. 

 

Ganguly et al (2009) beskriver hur en webbplats bör erbjuda information, kommunikation samt 

säkerhet och integritet för att skapa förtroende för webbplatsen vilket i sin tur ska öka 

köpintentionen. En annan viktig del när det kommer till konsumtionsbeteendet är den sociala 
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närvaron på internet som nämns i Ganguly et al (2009) artikel, nämligen hur  mänsklig värme 

och socialitet kan influera konsumenternas attityd positivt. Den sociala närvaron är viktig för 

människor som shoppar på nätet då en större medvetenhet bidrar till en bättre uppfattning om 

onlineshopping. Om konsumenterna känner en större närvaro av förståelse och medvetenhet 

kan detta leda till förtroendet till webbplatsen. Ganguly et al (2009) nämner olika forskningar 

som visar att en ökning av konsumenternas förtroende ökar köpintentionen. Tillit har alltså ett 

positivt inflytande på en konsuments köpintention. (Lin & Lu, 2010) 

 

Om en konsument har förtroende för hemsidorna bidrar det till en högre kundlojalitet mot 

företaget, detta leder till att köpintentionen också blir mer då kunderna är villiga att betala. 

Lojalitet via nätet har även ett positivt inflytande på mun till mun metoden, d.v.s. att kunderna 

kommer tala gott om hemsidan samt rekommendera hemsidan till folk som söker råd av de. 

(Srinivasan et al, 2002) Om man har förtroende för en hemsida ökar alltså villigheten att köpa, 

samarbeta samt dela information om hemsidan. (McKnight & Chervany, 2001) 

 

2.5 Mun till mun metoden  

Mun till mun metoden (word of mouth) har i många år varit ett känt sätt att influera 

människor. Denna marknadsföringsmetod influerar människor till att känna, få kunskap och 

göra (handla). (Buttle, 1998) Enligt Dhillon (2013) beskrev Arndt det som en verbal 

kommunikation mellan människor. Ena personen är en mottagare och den andra är en 

kommunikatör, som är neutral d.v.s. har inget personligt samarbete med ett varumärke eller 

någon specifik produkt. (Dhillon, 2013). Detta kommunikationssätt fokuserar dock inte bara 

på produkter eller varumärken utan den kan även fokusera på organisationer. Detta 

kommunikationssätt behöver inte vara ansikte mot ansikte, verbal eller direkt med tanke på 

dagens teknologi. (Buttle, 1998) 

 

Mun till mun metoden inom sociala medier kallas för elektroniskt mun till mun metod där delar 

människor med sig av sina åsikter om en produkt eller tjänst och om dess användning, karaktär, 

o.s.v. på sociala medier. (Raghupathi & Fogel, 2015) Mun till mun metoden är ett 

kommunikationssätt som är personlig, då konsumenter delar med sig av sina tankar och åsikter 

av olika produkter. Denna marknadsföringsmetod har en stor roll på marknaden då 

konsumenters attityder och beteenden formas av metoden. (Lim & Chung, 2014) 
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Konsumenter söker sig till andra konsumenter för att få information om en produkt, för att 

kunna fatta rätt beslut. Andra relevanta personer som familj, släktingar eller vänner kan ha 

information om en produkt som stödjer vad konsumenten redan vet om en produkt. (Lim & 

Chung, 2014) Genom elektronisk mun till mun metoden använder företag sociala medier för 

att kunna influera konsumenters köpbeteende. (Cheun et al, 2009) Företag tittar dessutom på 

konsumenters aktiviteter för att se hur deras produkt ser ut samt för att kunna identifiera 

potentiella kunder. (Raghupathi & Fogel, 2015) 

  

Enligt Buttle (1998) kan mun till mun metoden beskrivas som dessa termer: valens, fokus, 

timing,  värvning och intervention. Valens innebär att mun till mun metoden kan vara både 

positivt och negativt. Enligt Stokes och Lomax (2002) innebär valens att man anknyter sin 

erfarenhet till varan/tjänsten eller varumärket. Om en konsument anser att en produkt är bra, 

kommer konsumenten anknyta den med något positivt, vilket kommer leda till positiva 

rekommendationer till konsumentens omgivning. Är varumärket “dåligt” enligt konsumenten 

kommer det att kommuniceras vidare som något negativt. Detta kan mätas i volym, genom att 

se hur många det är som får höra och tar del av rekommendationerna om produkten.  (Stokes 

& Lomax, 2002) Fokus innebär att det inte bara är mun till mun metoden mellan konsumenter 

som det existerar utan den kan även existera i fem andra marknader som: rekrytering, 

influencers, hänvisning, internt och i affärsrelationer. Timing handlar om hänvisningar inom 

mun till mun metoden, de kan vara både innan eller efter ett köp. Innan ett köp kan information 

fås, vilket kallas för “input word of mouth”. Man kan även ge information om ett köp i 

efterhand tex delar med sig sina erfarenheter om köpet, detta kallas i sin tur för “output word 

of mouth”. (Buttle, 1998) 

 

Värvning: mun till mun metoden är inte bara en kommunikation mellan konsumenter, utan det 

kan även sökas. Man kan söka information från opinionsledare eller influencers. (Buttle, 1998) 

Innan konsumenten fattar ett köpbeslut söker de som sagt efter information i sociala medier 

(Heinonen, 2011) Information är en viktig komponent enligt Raghupathi och Fogel (2015) 

eftersom information (åsikter om produkter) sprids, detta har en stor roll i hur man påverkas i 

sitt beslutfattande. Informationsspridningen är delad i två delar,  i den ena delen ingår källan 

eller opinion ledaren och i den andra delen ingår mottagaren eller opinion sökaren. (Raghupathi 

& Fogel, 2015) 
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2.6 Opinion ledare 

Opinion ledare är individer som har en påverkan på andra människors beslut. De definieras 

som individer som andra människor vänder sig till för att få råd och information. 

Opinionsledare kan ha olika termer som bland annat: informationsledare, modeledare, 

influencer m.m. (Rogers & Cartano, 1962) Opinionsledare kan ha ett inflytande på människors 

beteenden. De kommunicerar information genom att vara källan till information om nya 

produkter på marknaden. (Sahelices-Pint & Rodríguez-Santos, 2014) Konsumenter har mer 

tillit till människor som delar information i form av personliga åsikter, än vad de har för 

formella informationskällor som marknadsföring eller massmedia. (Flynn & Goldsmith, 1996)  

En opinionsledare har ett inflytande på andra eftersom de har högre status, social ställning och 

utbildning. De kan användas för kommersiellt bruk för att hjälpa företag att marknadsföra sina 

produkter genom mun till mun metoden, då de rekommenderar, ger personliga åsikter och 

sprider information om produkter (Song, Cho & Kim, 2017) Influencers kan uppfattas som 

opinionsledare (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017) Olika opinionsledare som bl.a. 

influencers påverkar konsumtionsbeslut kontinuerligt genom att rekommendera produkter via 

sina sociala kanaler. (Labrecque et al, 2013)  

 

I artikeln “How citizen influencers persuade their followers” beskrivs en ny form av 

opinionsledare. I dagens samhälle kan man få nya följare och “gillningar” på nolltid, något som 

användargenererat innehåll har möjliggjort. Citizen influencers (CI), skiljer sig något från de 

vanliga opinionsledare. CI är vanliga konsumenter interagerar med varandra online, där de 

delar användargenererat innehåll till en publik av vanliga människor. (Martensson et al., 2018) 

Martensson et al. (2018) beskriver att Hovland et al (1953) och McGuire (1985) presenterar 

två modeller som kallas “Source Credibility Model”, där de kollar på expertis och trovärdighet, 

och “Source Attractiveness model”, där de kollar på likformighet och bekantskap. Dessa 

modeller testas genom att undersöka tio stycken kvinnliga profiler på Instagram samt en 

fokusgruppsundersökning. Resultaten visade att flera respondenter i fokusgruppen hade ett 

större förtroende till CI på grund av att CI ger sina egna åsikter och tankar om det 

användargenererade innehållet de delar.  Fokusgrupperna påstod att de mest litade på 

rekommendationer från egna personliga kontakter dock berättade respondenterna att de band 

de hade med CI på Instagram kändes oftast äkta och personliga.  Vidare förklarar 

fokusgrupperna att liknelser mellan CI och personen i fråga, har stor betydelse. De menar att 

om man har många liknelser mellan varandra, blir det lättare att identifiera sig med CI och 
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därmed få förtroende för denne. Dock får inte likheterna bli för stora, då kan CIs bli tråkiga 

och därmed förlora en följning. En annan sak som fokusgruppen kommenterade var 

bekantskapen. Att följare kommenterar CIs inlägg, även om de inte blir besvarade, ger det en 

känsla av att man känner CI:en. Studien visar att alla dessa fyra egenskaperna bidrar till 

övertalningsförmåga av CIs, där trovärdighet är den största bidragande faktorn.   

 

2.6.1 Tvåvägskommunikation  

Teorin om att opinionsledare har större inflytande på människor än vad medierna har på 

människor, framfördes först av Paul Lazarfeld. Det var Paul Lazarfeld som var grunden till 

tanken om att masskommunikation inte sprider sig direkt till allmänheten utan den gör det 

genom två steg. Det kallas nämligen för “the two step flow of communication”. Denna hypotes 

förklarar hur massmediernas information först tas till genom opinionsledare, som sedan för 

vidare informationen till allmänheten, d.v.s. människor som finns i deras vardagliga liv som 

dem har en typ av påverkan på. (Lazarfeld, Berelson & Gaudet, 1968)  

 

En undersökning gjordes av Lazarfeld, Berelson och Gaudet (1968) (The peoples choice) där 

de tittade på hur folket i USA år 1940 röstade till presidentvalet. Informationen som kom fram 

var att människor inte påverkades av radio och television lika mycket som de påverkades av 

personliga relationer.  Många av respondenterna hävdade att de påverkades av bekanta vilket 

även gjorde att de kunde ändra sin åsikt om valet av president under tiden valkampanjen pågick. 

(Lazarfeld & Berelson & Gaudet, 1968) Av undersökningen ”The people’s choice” framgick 

det att påverkan och flödet av personligt inflytande samt relationen opinionsledare har med 

massmedia var de tre distinkt som var inblandade i hypotesen ”The two step flow of 

communication”. Hypotesen har testats många gånger och det har varit successivt, Elihu Katz 

testade den år 1957 genom fyra andra studier (som fastställde att personlig påverkan var den 

metod som var störst på att påverka andra när “the two step flow of communication” testades), 

trots att dessa tester utgick från olika kontexter. (Katz, 1957)  

 

Interpersonell kommunikation är en kommunikation som sker mellan två människor. Denna 

typ av kommunikation är effektiv eftersom den påverkar människors attityd mer än vad 

masskommunikation gör. Informationen som massmedia sprider har ingen enkel effekt där den 

når en mottagare direkt utan informationen sprids genom en opinionsledare som tolkar 

informationen först och sedan sprider budskapet vidare till olika grupper i samhället som 

befinner sig i deras omgivning. (Katz, 1957: Katz & Lazarsfeld, 1955) 
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I boken Mass Communication theory (2010) nämns det kortfattat om en studie som är gjord av 

McQuail et al (1972). Man tittade på TV och radioprogram i Storbritannien och formade en 

typologi som handlar om medie publikens behov som gör att de väljer att använda TV eller 

radio. Typologin är uppdelad i fyra punkter, dessa är: avledning, personliga relationer, 

personlig identitet och övervakning. Avledning handlar om att folk använder TV eller radio för 

att fly det vardagliga livets rutiner eller problem, det är en känslomässig frigörelse. Personliga 

relationer handlar om att man använder det för att ha något att prata om med andra samt 

gemenskap. Personlig identitet handlar om självreferens, det som visas på TV programmen kan 

jämföras med ens egna liv. Verklighets utforskning och värde förstärkning ingår också i 

personlig identitet. Den sista punkten ”övervakning” är en form av informationssökning, man 

använder sig alltså av TV och radio för att söka information. (McQuail, 2010) Förr ansågs 

massmedia bland annat att vara offentliga övertygelser, information i form av nyheter och 

massunderhållning men det har ändrats med tiden, det är fortfarande en del av vardagen men 

det har skett en omväxling i dess syfte och aktiviteter. Dessa aktiviteter handlar om att sälja 

egna tjänster och andras produkter genom direkt eller indirekt marknadsföring. Indirekt 

marknadsföring går till genom att uppmuntra folk till köp genom bilder och kontexter av varor 

eller tjänster. (McQuail et al, 2002) 

 

Weimann (1982) nämner i sin artikel “On the importance of marginality: one more step into 

the two-step flow of communication” olika författare som kritiserat tvåstegshypotesen. 

Kritiken handlade bland annat om att det finns studier som tyder på att stora nyheter sprider sig 

i större utsträckning via massmedia än vad det gör genom personliga källor eller att 

tvåstegshypotesen ignorerar stadier som aktiverar personliga band och källor. Dessa stadier är: 

medvetenhet, intresse, utvärdering, prövning och godkännande. Det fanns även kritik om att 

giltigheten av tvåstegshypotesen är tveksamt eftersom att man inte kan använda samma metod 

när man mäter flödet av politiskt inflytande och konsumentbeslut.  

 

Tvåvägskommunikationen har uppdaterats till bland annat enstegshypotesen (one step flow of 

communication) som handlar om att samhället har förändrats när det kommer till hur 

människan tar till sig samt behandlar information. Teknologins utveckling har bidragit till att 

information inte behöver gå via massmedia utan information kan kommuniceras direkt till 

enskilda individer. Människan har mer kontroll över sin informationsmiljö, de är med i flera 
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olika sociala nätverk som är organiserade runt personliga uttryck och livsstil. (Bennet & 

Manheim, 2006). 

 

Uzanoglu och Kip (2014) presenterade en utvecklad version av tvåstegshypotesen, nämligen 

multistegshypotesen (multi step flow of communication). Med tanke på teknologins utveckling 

har konsumenter blivit mer smarta när det kommer till information, de är välinformerade och 

sofistikerade. De är alltså inte passiva mottagare längre utan de har en tendens att lita på 

yttranden av de som är lika konsumenten själv. Multistegshypotesen är anpassad efter bloggare 

och mikrobloggare (personer som använder andra sociala plattformar) vilket är 

kommunikationen som sker på sociala medier idag. I sociala medier anses bloggare och 

mikrobloggare vara nutidens opinionsledare. Man behöver inte befinna sig i samma 

geografiska miljö för att kunna ha en personlig interaktion längre, utan kommunikation kan ske 

online.  

 

Multistegshypotesen börjar där ett varumärkesmeddelande kommuniceras från en källa till 

bloggare genom aktiviteter som exempelvis events. Därefter tar bloggare till sig budskapet och 

formar det till sitt egna för att föra vidare meddelandet genom sin blogg eller någon annan 

plattform på sociala medier. Meddelandet kan sändas antingen under eller efter aktiviteten. 

Själva meddelandet som bloggaren publicerar ska överföras till läsarna och deras kontakter 

som därefter gillar eller delar det. Beroende på bloggens/sociala plattformens karaktär gällande 

interaktion och deltagande kan vänner och följare kommentera inläggen som publiceras, de kan 

även delta i diskussioner med varandra och själva bloggaren/mikrobloggaren. Bloggaren är 

viktig i multistegshypotesen eftersom att det är de som överför varumärkesinformation. Dock 

är även följarna viktiga, då det är de som kan föra vidare budskapet via sina sociala nätverk. 

(Uzanoglu  & Kip, 2014) 

 

2.7 Influencer marknadsföring  

En konsument kan försöka ta efter samt sträva efter att likna en grupp av människor 

(referensgrupper) gällande beteende och aspirationer. (Solomon, 2016) Eftersom denna studie 

fokuserar på influencers på Instagram,  menas inte bara referensgrupper som finns i 

konsumentens omgivning fysiskt utan även referensgrupper som inte finns i konsumentens 

närhet. Tack vare internet kan man säga att en ny typ av referensgrupper har bildats. 

Konsumenter tar del av ”kända” personers vardag via internet samt vad för produkter dessa 

personer använder. Personer med status kan få en konsument att vilja konsumera liknande varor 
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som de har, till exempel konsumenters referensgrupper gällande lyxvaror är personer som är 

kända och de som anses ha hög status. Dessa kan väcka begär hos en konsument till att vilja 

handla liknande produkter. (Schor, 1998) 

 

Influencers och opinionsledare är kunniga inom sitt område och har många som ser upp till 

dom vilket gör att de har en förmåga att kunna influera konsumenter till att få kunskap om 

varumärken och de kan även driva konsumenter till ett köpbeslut. Det engelska ordet 

“influence” förklaras i bred utsträckning som ett sätt att påverka en person, sak eller skeende. 

En influencer är dock en person, en tredje-part, som formar konsumenters köpbeslut, men som 

aldrig kommer vara ansvarig för det. (Brown & Hayes, 2008) Dessa influencers följs via 

bloggar och sociala medier, de delar med sig av sitt personliga och vardagliga liv samt att de 

marknadsför produkter och tjänster. (Abidin, 2016) 

 

I artikeln ”Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and 

product divergence on brand attitude” tittade man på hur uppfattar influencers samt hur man 

med ”rätt” influencer kan stärka ett varumärke, detta undersöktes genom två studier där 

forskarna manipulerade stimuli. Cauberghe och Hudders (2017) kom fram till att uppfattningen 

på influencers som hade ett högt antal följare på Instagram var mer omtyckta, respondenterna 

kunde relatera till dom mer än de influencers som hade mindre antal följare. Anledningen till 

detta var för att de som hade ett högre antal följare ansågs vara mer populära vilket också gjorde 

att dessa influencers uppfattades som opinion ledare. (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 

2017) 

 

Forskarna kom även fram till att företag som säljer unika produkter bör vara försiktiga (för 

varumärkets skull) med att välja rätt influencers som ska marknadsföra deras produkter, 

eftersom att det finns en risk att varumärkets uppfattning försämras om influencer marketing 

inte hanteras med försiktighet. (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017) Dessutom kan det 

ge negativa konsekvenser för företaget om man väljer fel influencers som ska sprida företagets 

marknadsföringsbudskap, med rätt influencers kan företag nå ut till den tänka målgruppen som 

företaget faktiskt själv fokuserar på. (Brown & Hayes, 2008) 

 

Enligt en studie av Chen Lou & Shupei Yuan (2018) fann man att influencers likheter med sina 

följare, deras attraktivitet och tillit hade ett positivt inflytande på deras följare, då de ansågs 

vara pålitliga i deras annonser. Det visade sig också i denna studie att det finns en tendens att 
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följa de personer som man identifierar sig med vilket också gör att följarna ser positivt på de 

influencers som de följer. Att kunna identifiera sig med personen man följer innebär att det är 

en parasocial relation. En parasocial relation kan skapas mellan konsumenter och kända 

personer om kändisen har konversationer och interaktioner på sociala medier, då detta kan få 

konsumenten att tro att kändisen är en i gänget. Konsumenten känner alltså en typ av ömsesidig 

vänskap samt intimitet gentemot influencern. (Chung & Cho, 2017) Konsumenternas 

självkoncept har en påverkan på konsumtionsbeteendet, om en konsuments verkliga eller ideala 

självbild är likt en kändis rekommendation lär annonsen visa sig vara mer fördelaktig samt 

bidra till högre köpintentioner. Om en konsument anser att dess självbild matchar kändisens 

kommer kändisen anses som mer trovärdig än de som inte matchar konsumentens självbild. 

(Choi & Rifon, 2012)   

 

För att marknadsföringen ska gå hem hos konsumenterna är det viktigt att influencern själv tror 

på marknadsförings budskapet som företaget vill framföra. Det influencers sprider på sina 

kanaler måste vara autentiskt annars anser företaget att det inte blir legitimt. Det läggs stor vikt 

på att influencern ska kommunicera marknadsförings budskapet ur ett personligt perspektiv 

och att konsumenter uppfattar marknadsföringen som genuin och trovärdig. Konsumenter är 

mer lyhörda och skapar förtroende för marknadsförings budskapen som influencers sprider. I 

och med detta har influencers en större chans att nå ut till rätt målgrupp,  än vad företaget skulle 

ifall de skulle marknadsföra sig själva. (Brown & Hayes, 2008) 

 

Marknadsföringsbudskap och erbjudanden måste anpassas till varje influencer personligen 

eftersom det är viktigt att varje influencer skapar ett unikt innehåll för sin sida, för att 

konsumenterna ska uppfatta det som genuint och autentiskt. I och med detta kommer det skapas 

ett större förtroende hos konsumenten, som i sin tur skapar ett större förtroende hos influencers 

för företagen. (Brown & Hayes, 2008) 

 

Det finns många roller som en influencer kan spela när det kommer till konsumentens 

beslutsprocess. Men alla roller behöver inte spelas av en influencer, men en influencer kan ha 

många roller. De rollerna som är relevanta för studien är trendsetters, recommenders, validators 

and super-influencers. Trendsetters kallas även för tidiga adoptörer som använder sina olika 

plattformar för att skapa en riktning för resten av marknaden. Dessa är viktiga eftersom de inte 

bara analyserar marknaden men skapar även framgång till marknaden. När det kommer till 

recommenders har de en stor roll som influencer där de talar om för beslutsfattarna vad de bör 
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göra. De har oftast en egen professionell bedömning, dock kommer de lämna beslutsfattandet 

till konsumenten. (Brown & Hayes, 2008) Recommenders är oftast väldigt passiva med deras 

“influence” till andra människor. Validators försäkrar alltid konsumenten om säkerhet och om 

hur säkert något är. Det bästa sättet att förklara en validator är genom exempelvis att de visar 

till en konsument att en viss specifik hemsida är säker att hur säkra vissa hemsidor är (Brown 

& Hayes, 2008) 

 

2.8 Avslutande del i teoriavsnittet 

Ovanstående teorier har givit en större kunskap och förståelse om fenomenet som undersöks. 

Användargenererat innehåll, också kallat user generated content (UGC), inleder teoriavsnittet 

med att berätta om hur internet användare uttrycker sig genom att dela sina tankar och åsikter 

om vad de har konsumerat. Användargenererat innehåll är starkt kopplat till sociala medier och 

spelar en stor del i de nya media kommunikationerna. (Mangold & Faulds, 2009; Bahtar & 

Muda, 2016) Det användargenererade innehållet kopplas sedan vidare till COBRA typologin, 

denna teori handlar om olika nivåer av aktivitet. COBRA visar konsumentens beteende 

gällande dess aktiviteter om varumärkesreleterande innehåll på sociala medier. (Muntiga et al 

2011)  

 

Vidare används konsumentens beslutsprocess för att studien ska få en ökad förståelse om hur 

processen till ett köp ser ut för konsumenten, genom fem stegen: medvetenhet, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, köp och efterköpsbeteende. (Baines & Fill, 

2014) Efter en genomgång av konsumentens beslutsprocess redogörs konsumentbeteendet. 

Konsumentbeteendet förklarar olika beteenden och attityder en konsument kan ha. De 

kulturella värderingarna definierar konsumenten och är av största vikt när det kommer till att 

undersöka konsumentbeteende. (De mooij & Hofstede, 2011) Teorier om förtroende används 

för att beskriva kopplingen mellan förtroende och konsumentensköpintentioner (Laroche et al, 

1996) Vidare presenteras mun till mun metoden & elektronisk mun till mun metod som används 

av företag för att kunna influera konsumenternas köpbeteende (Cheung et al, 2009) Vilket kan 

ses som Influencer marknadsföring. En influencer/opinionsledare används av företag för att 

sprida rekommendationer om produkter, till konsumenter via sina sociala medier. (Labrecque 

et al, 2013)  
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3. Metod  
 

3.1 Forskningsstrategi  

En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats i denna studie, i form av kvalitativa intervjuer. 

Denna forskningsstrategi lägger större vikt på ord än kvantifiering d.v.s. siffror. (Bryman & 

Bell, 2013; Kvale & Brinkmann,  2014) En kvalitativ forskningsstrategi tar också avstånd från 

naturvetenskapliga normer och metoder och lägger större vikt på hur individer tolkar och 

uppfattar den sociala verkligheten som de lever i. (Bryman & Bell, 2013) Det kvalitativa 

materialet som har samlats in i denna studie har grundat sig på kvalitativa intervjuer, 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Kvalitativa intervjuer bidrar till förståelse för människors 

erfarenheter och upplevelser, därav har den kvalitativa forskningsmetoden blivit vald. (Trost, 

2010)  

 

Studien ser närmre på hur konsumenter uppfattar och påverkas av influencer marketing  ur ett 

konsumentperspektiv. Valet av en kvalitativ studie anpassades för att få en djupare förståelse i 

form av djupgående intervjuer. Det finns mer frihet för respondenten när en kvalitativ 

forskningsmetod används, eftersom deras tankar och åsikter uttrycks med egna ord. 

(Denscombe, 2016) Respondenterna svarar på frågorna utifrån egna erfarenheter och 

reflektioner vilket i sin tur ger studien mer djup och skapar en diskussion. Detta är en av 

fördelarna med en kvalitativ studie men också anledningen till varför en kvalitativ studie har 

anpassats - datamaterialet blir rikhaltigt och detaljerat. En kvalitativ studie, i detta fall, hanterar 

komplexa sociala situationer på ett bättre sätt genom att respondenten går in på djupet och 

förklarar de komplexa händelserna som en människa kan uppleva. Kvalitativ forskning baserar 

sig på belägg från den verkliga världen, något som är relevant i denna studie då en nyanserad 

och verklig bild vill fås av konsumenternas tankar och åsikter.   Respondenterna bidrar med 

djupgående svar om dess verklighet och sätt att se på livet. De kvalitativa intervjuerna har 

bidragit med att en större förståelse inom ämnet samt förklarar de frågor som studien grundar 

sig på.  

 

Något ytterligare som kvalitativ forskning lyfter fram är att flera tolkningsresultat kan nås och 

forskare kan komma fram till olika slutsatser. De djupgående intervjuerna genererar en hög 

svarsfrekvens, något som en enkätstudie inte skulle kunna ge. (Denscombe, 2017) I detta fall 

menas en högre svarsfrekvens att respondenterna fritt får yttra sina åsikter och är inte 
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begränsade till en viss mall som t.ex. i en enkätstudie där man har korta och koncisa frågor. I 

och med detta genererar en kvalitativ studie högre svarsfrekvens och på så sätt blir mer 

djupgående.  En kvalitativ studie är tillämpad för för att producera detaljerade data då ämnet 

kan utforskas och frågor kan följas upp vid intervjutillfällena. Forskarna besitter värdefull och 

djupgående kunskap om ämnet, som kan blandas med respondenternas information. (Ibid) 

Genom att forskarna är pålästa om ämnet kommer intervjun flyta på lättare då följdfrågor 

kommer kunna ställas om nödvändigt. Detta bidrar med att respondenten och forskaren 

kommer ha en djupgående konversation om ämnet, vilket i sin tur gör att informationen 

kommer vara mer genomgripande. 

 

3.2 Forskningsansats  

Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvalitativ forskning baserad på ord och inte på siffror som 

tidigare nämnts, en sådan metod ska bidra till en djupare förståelse om ämnet. (Lindblad, 1998). 

Det finns två olika metoder som studier kan kategoriseras i som förhåller sig till relationen 

mellan teori och empiri, nämligen: deduktiv och induktiv ansats.  

 

I denna studie har en deduktiv ansats tillämpats. Den deduktiva ansatsen består av tidigare 

forskning samt relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur. Vilket angreppssätt man väljer 

har stor påverkan på studiens utformning. I och med att denna studie har sin grund i att försöka 

förstå konsumenters uppfattningar och hur de berörs av influencers kan man påstå att det 

deduktiva angreppssättet är relevant. (Bryman & Bell, 2013) Anledningen till valet av en 

deduktiv studie är på grund av att med information från tidigare forskning kan man hitta olika 

mönster d.v.s.. hur konsumenter faktiskt har påverkats av sociala medier. Genom att tolka 

tidigare studier samtidigt som man genomför djupgående intervjuer kan man få en större 

förståelse till fenomenet som studeras.  En deduktiv forskningsansats anses i detta fall, kunna 

bidra med en bredare vy på forskningsområdet. 

 

När en deduktiv ansats används utgår forskaren från den information som redan finns 

tillgänglig inom det angivna forskningsområdet. Den deduktiva ansatsen kan se ut på följande 

sätt: forskarna börjar med att samla ihop relevanta teorier, utifrån detta skapas 

forskningsfrågorna som leder till datainsamling. När  all data har samlats in kan en 

sammanställning och analys göras för att få ett resultat. (Bryman & Bell, 2013) Den deduktiva 

ansatsen i denna studie har används på liknande sätt. Teorier från relevanta forskare har 

studerats och anpassats till studien som i sin tur har bidragit till en större förståelse för 
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fenomenet som studeras. När flera relevanta teorier har samlats ihop bildas grunden till studien. 

Det är från denna grund som intervjufrågorna får sin mynning. Det är alltså genom teorierna 

som de djupgående intervjuerna får sitt ursprung.  

 

3.3 Datainsamling  

Den primära datan i denna studie består av kvalitativa intervjuer. Sekundärdatan som samlats 

in är genom litteratur samt tidigare forskning som är skrivna av forskare. (Bryman & Bell, 

2013). Tidigare forskningen (vetenskapliga artiklar) som har kommit till nytta för studien är 

tagna från SöderScholar. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att skapa en bild över hur 

konsumenter uppfattar influencers på Instagram idag. Sekundärkällor som bestod av tidigare 

forskning hjälpte till att bidra med en uppfattning om varför konsumenter tycker som de gör. 

Sekundärkällor blir alltså grunden för primärkällan d.v.s att de kvalitativa intervjuerna kopplas 

till tidigare forskning.  

 

3.4 Urval  

“Urvalsprocessen i denna typ av forskning svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra 

studieobjekt, där det gäller att selektera fram ändamålsenlig grupp intervjupersoner som 

tillhör det fenomen man vill studera”                                     

(Christensen, 2010) 

 

Studiens urvalsteknik grundade sig på ett bekvämlighetsurval, som är en form av icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att  de personer som fanns tillgängliga för tillfället tillfrågades 

om de ville delta i en intervju. (Bryman & Bell 2013) Däremot fanns det ett kriterium. Detta 

var att personerna som skulle väljas skulle ha Instagramkonto där de följer influencers. Detta 

kriterium ansågs vara viktigt för att få respondenterna att besvara studiens syfte, vilket skulle 

ge en djupare förståelse för det studerade ämnet. (Christensen, 2010) 

 

Två personer bekräftade att de var villiga att delta, sedan var det dom som tipsade om personer 

som de visste hade Instagramkonton och följde influencers. Detta innebär att ett snöbollsurval 

genomfördes för studien eftersom att dessa två respondenter bidrog till att kontakt skapades 

med ytterligare respondenter. Denna studie har totalt nio stycken respondenter och alla är 

bosatta i södra delen av Stockholm. Det var viktigt att respondenterna skulle vara vara 

lättillgängliga när intervjuerna skulle äga rum. Med tanke på tidsaspekten skulle det ta alldeles 

för lång tid att åka till andra städer, just därför valdes Stockholmsregionen. Platsen där intervjun 



 

 
24 

genomförs är viktig för respondenterna, av anledningen att de ska känna sig trygga och 

bekväma. (Bryman & Bell, 2013; Christensen, 2010)  

 

Respondenternas ålder är mellan 18-30, eftersom att användandet av Instagram hos människor 

som är 12-35 år gamla är vanligare än de som är äldre (Internetstiftelsen, 2018). 

Respondenternas kön valdes att hållas anonymt eftersom att syftet aldrig var att finna skillnader 

mellan könen, analysen skulle inte heller vara särskilt omfattande med tanke på att skillnaderna 

inte var tydliga. Personerna som intervjuades kommer därför att få könsneutrala namn, vilka 

söktes upp via nätet. En uppställning av respondenterna samt datumen som intervjuerna 

genomfördes kommer att presenteras nedan. 

 

                   
Tabell 1: Presentation av respondenter. 

 

3.5 Kvalitativa intervjuer  

När det kommer till kvalitativa intervjuer, finns det flera olika typer av intervjuer. Bryman och 

Bell (2013) nämner att två av de viktigaste är ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer tillämpats för att kunna få en djupare inblick i 

forskningen. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågor har planerats och att en mall för 

hur intervjun kommer gå till finns. Enligt Christensen (2010) kallas det för intervjuguide som 

innehåller teman och frågor som används som stöd, på så sätt kan respondenterna utveckla sina 

svar vid begäran. Detta bidrar alltså till mer frihet eftersom att följdfrågor kan ställas. (May, 

2011) Frågeställningarna i intervjuguiden är kopplade till studiens ämne och har även formats 

utifrån sekundärdatan. Eftersom att respondenternas modersmål är svenska har 



 

 
25 

intervjufrågorna anpassats till det, intervjuerna kommer att ske på svenska just för att undvika 

otydligheter hos respondenterna. (Denscombe, 2016) 

 

Frågorna är strukturerade och formulerade i förväg samt utskickade via mail till 

intervjupersonerna innan intervjun, för att ge intervjupersonerna en chans till att förbereda sig. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att deltagarna i intervjun blir mer bekväma vilket i sin tur 

leder till att studien blir mer tillförlitlig. Ordningen på intervjufrågorna kommer variera 

beroende på hur respondenten svarar på varje fråga, följdfrågor kan tillkomma om det skulle 

behövas för att få ett djupare innehåll till forskningen. Alla intervjuer spelas in och kommer 

transkriberas för att få ytterligare djupare förståelse till ämnet som ska forskas om. (Holme & 

Solvang, 1997)  

 

Det genomfördes nio stycken olika semistrukturerade intervjuer på nio olika personer. 

Respondenterna har olika ålder samt kön och kontaktades via telefon eller sms för att en träff 

skulle kunna bestämmas. Dessa djupgående kvalitativa intervjuer gav möjligheten att få en 

större förståelse av konsumenternas uppfattning om influencers och dess marknadsföring på 

sociala medier. (Bryman & Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997) 

 

3.6 Förberedelser  

Intervju manualen testades, 23 november 2018, för att se om frågorna är relevanta och har en 

bra funktion. En provintervju är viktig att göra för att se om det saknas några frågor eller om 

de är onödiga. Provintervjun har visat att det kommer ta ungefär 35-45 minuter per intervju, 

denna information kommer vidarebefordras till respondenterna eftersom det är viktigt att de 

blir upplysta i förväg, d.v.s. att de inte stressar igenom intervjun på grund av att de är 

tidsbegränsade. Även inspelningsutrustningen har blivit testad, detta för att undvika tekniska 

problem under den riktiga intervjun. (Christensen, 2010)  

 

3.7 Genomförande  

För att kunna samla ihop relevant information måste intervjupersonen följa flera svenska 

influencers som med jämna mellanrum lägger upp någon form av reklam, eftersom deras 

tidigare erfarenheter och värderingar kommer bidra till en större förståelse av intervjufrågorna 

för respondenterna vilket lär bidra till en djupare förståelse för studien. Det är viktigt att välja 

personer som besitter en viss kunskap för det studerade ämnet därför har respondenterna valts 

ut med noggrannhet. (Christensen, 2010) Två personer kontaktades på Södertörns Högskola 
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som sedan rekommenderade vidare till respondenter som skulle passa in till studien. Kontakt 

söktes med dessa personer och en träff planerades för själva intervjun. Innan intervjun 

skickades intervjufrågorna ut via e-mail för att förbereda respondenten inför intervjun. Innan 

intervjun sattes igång informerades respondenterna att de kommer hållas anonyma  på grund 

av de etiska aspekterna samt för att kön och status inte anses vara relevant för denna studie. 

Aspekter som kön och status faller alltså bort men detta kompenseras eftersom fokus ligger på 

respondenternas olika erfarenheter samt värderingar om ämnet i fråga. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Intervjupersonerna blev även informerade om att hela intervjun skulle spelas in och ifall någon 

inte var bekväma med att det kunde de när som helst säga till. Kvalitativ data är ostrukturerad 

och detta innebär att även resultaten kommer påverkas av forskarens subjektiva tankar och 

åsikter. Alla intervju inspelningar samt transkriberingar skickades tillbaka till respondenterna. 

Anledningen till detta var för att respondenterna skulle få möjligheten att se ifall svaren stämde 

överens med det de hade sagt. Detta gjordes för att resultatet skulle bli objektivt samt att det 

stärker resultatet. (Bryman & Bell, 2013)  

 

Transkriberingen har skrivits ordagrant men däremot har upprepningar tagits bort samt ord som 

t.ex. “eeh”, i sammanställningen av empirin. Anteckningar fördes under intervjutillfället för att 

underlätta för transkriberingen. Transkriberingarna skedde direkt efter avslutad intervju, dels 

för att komma ihåg allt som sagts men också för att minnas kroppsspråket. Transkriberingarna 

skickades tillbaka 2018-12-03.  

 

3.8 Etiska aspekter 

I denna uppsats har forskningsetiska principer anpassats, där tillgängliga kunskaper utvecklas 

och fördjupas samt att metoder förbättras. Studien följer de fyra huvudreglerna i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet  och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

  

I denna studie har info getts till medverkande respondenter om deras roll i studien, samt 

möjligheten att när som helst kunna avbryta och inte delta i studien. Information har även getts 

om hur svaren kommer användas och att de är anonyma pga forskningsetiska principet. I 

studien har varje intervjuperson fått vara självständig och själva välja när, hur och på vilka 

villkor de vill delta i studien. Ingen press eller påverkan har satts på intervjupersonen, utan allt 

har skett under intervjupersonens egna önskemål. (Ibid) 
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Tystnadsplikt råder för båda parterna samt att inga uppgifter är synliga samt att allt i denna 

studie har bevarats på rätt sätt d.v.s att inga obehöriga kommer ta del av studiens eller 

intervjupersonernas uppgifter. Denna studie tar hänsyn till respondenternas personuppgifter 

och har från början redan informerat att personuppgifter ej kommer tas eftersom hänsyn tas till 

de forskningsetiska aspekterna. (Ibid) 

  

De fyra grundprinciperna har följts med noggrannhet för att intervjupersonerna inte ska känna 

sig missnöjda, lurade eller på något sätt komma till skada av denna studie – respondenterna har 

känt trygghet genom hela studien. Anonymitet utlovades på varje intervjuperson dock kan 

anonymisering av svaren vara svårare. Användning av pseudonymer har varit till stor nytta 

dock är det svårare att presentera information ju färre intervjuer man har. Studien har även 

refererat till intervjupersonerna genom att ge de könsneutrala namn för att inte koppla studien 

till intervjupersonerna på något sätt. Anledningen till valet av könsneutrala namn utöver de 

etiska aspekterna är för att studien ska rikta sig på influencers, Instagram och 

konsumentbeteende och inte intervjupersonerna i sig. (Hjelm, Lindgren & Nilsson, 2014) 

 

3.9 Tillförlitlighet 

För bedömning av en kvalitativ forskning nämner Bryman och Bell (2013) två begrepp, dessa 

begrepp är: tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av fyra stycken olika delkriterier, 

nämligen: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Studien har tagit del av 

dessa kriterier genom att bland annat se till att respondenternas svar tolkades korrekt. En 

deltagarkontroll gjordes alltså genom att respondenterna fick inspelningar och transkriberingar 

av deras egna intervju skickade till de. Samtliga intervjudeltagare fick alltså möjligheten att 

bekräfta att ingen misstolkning av deras svar hade skett. 

 

En transkribering av intervjuerna gjordes omedelbart eftersom att minnet av intervjuerna, och 

intrycken som erhölls, skulle vara i behåll. Detta var även anledningen till att intervjuerna 

genomfördes ansikte mot ansikte och inte via telefon eller e-mail. Deltagarnas kroppsspråk och 

ansiktsuttryck ville tas del av för att förstå respondenternas svar på ett djupare plan. 

 

Överförbarhet handlar om generalisering, d.v.s. om det går att generalisera resultatet av en 

studie om det skulle göras under samma tidpunkt som studien gjordes eller vid ett senare 

tillfälle (i andra omgivningar). Med en kvalitativ studie är det svårt att få en fullkomlig 
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överförbarhet gällande resultatet eftersom att uppsatsen behandlar sociala sammanhang. 

(Bryman & Bell, 2013). Det som anses vara relevant för en viss person behöver inte vara det 

för en annan, därav anses inte studien ha en hög överförbarhet.  Däremot kan en del av resultatet 

vara överförbart då ett mönster av likheter fanns i respondenternas svar. Om samma 

tillvägagångssätt följs samt att samma intervjufrågor används i denna studie finns det en större 

chans att få liknande resultat för utomstående parter. Just därför beskrevs varje detalj som 

ansågs vara viktig. 

 

Eftersom att detta är en kvalitativ studie som behandlar sociala fenomen kan inte en absolut 

objektivitet uppnås. (Bryman & Bell, 2013) Detta ledde till att en medvetenhet om att inte låta 

egna värderingar och åsikter påverka respondenterna. Följdfrågor som var ledande undveks att 

ställas under intervjuerna.  

 

3.10 Äkthet 

Förutom tillförlitlighets delkriterier nämner Bryman och Bell (2013) ett antal kriterier på 

äkthet. Dessa kriterier är mer generella och väcker frågor som rör forskningspolitiska frågor i 

allmänhet. Kriteriet som det togs hänsyn till var bland annat: 

 

● Rättvis bild: Kan forskaren påstå att denna undersökning ger en rättvis bild av de 

människor som har studerats? 

Rättvis bild handlar om att studien ska vara presenterad på ett sätt som beskriver 

respondenternas svar och uppfattningar korrekt. (Bryman & Bell, 2013) Denna studie hade ett 

specifikt krav, vilket var att respondenterna skulle ha Instagram där de följer influencers mellan 

jämna mellanrum. Om personer som inte har Instagram eller följer influencers hade medverkat 

i denna studie hade resultat förmodligen varit annorlunda.     

 

3.11 Metodkritik  

När det kommer till kvalitativ forskning har kvantitativa forskare kritiserat kvalitativ forskning 

lika mycket som kvalitativa forskare kritiserat kvantitativ forskning. Många kvantitativa 

forskare beskriver den kvalitativa forskningen som ostrukturerad och alldeles för subjektiv. 

Med detta menar de att resultaten ofta bygger på osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och det svårare att replikera studien. Det påstås också att i en kvalitativ studie har 
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forskaren en större roll och hur svaren utformas beror oftast på forskarens egna åsikter och 

intressen. (Bryman & Bell, 2013) 

  

Den kvalitativa forskningen är också kritiserad för den bristande transparensen, d.v.s.  säga att 

det är svårt att stå fast vid vad forskaren konkret har gjort eller hur hen kommit fram till 

slutsatsen. Det påstås att i en kvalitativ studie har forskaren en större roll och hur svaren 

utformas beror oftast på forskarens egna åsikter och intressen. Kvantitativa forskare anser att 

kvalitativa forskare kan vara oklara med hur man valt ut människor för intervjuerna. I och med 

att alla intervjupersoner är anonyma faller ytterligare aspekter bort. Respondenterna som svarat 

på de olika frågorna som intervjuaren har ställt kan ha påverkats av forskarens egenskaper som 

exempelvis kön, ålder, klass o.s.v.  (Bryman & Bell, 2013) 

 

Ytterligare kritik mot denna kvalitativa forskning är generaliserbarheten. I och med tidsbristen 

kunde inte fler undersökningar genomföras eftersom fler antal intervjuer kanske hade gett ett 

mer generaliserbart svar. I en kvalitativ studie som denna borde resultaten istället kopplas till 

en teori, för att kunna bli generaliserbar, och inte kopplas till populationer.   (Bryman & Bell, 

2013) 
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4. Empiri 
 

4.1 Beskrivning av begreppet influencer 

Majoriteten av respondenterna hade ganska lika åsikter om att en influencer är en person som 

visar upp sitt liv i form av bilder och text på Instagram. De är även eniga om att influencers är 

personer med många följare som inspirerar och har ett inflytande på sina följare. Utöver detta 

anser Alex att influencers är personer som sponsras av olika företag och som lägger upp 

rabattkoder och erbjudanden på sin Instagram. Respondent Eli menar att en influencer visar 

vad som är inne (trendigt) och vad som inte är det samt att det är en person som man ser upp 

till, kan relatera till och någon man har förtroende för.  

  

Enligt Kim finns det influencers med olika genre, nämligen de som riktar sig inom inredning, 

mode, underhållning, mat, hälsa, sport m.m. Jessie anser att en influencer är en social och medie 

aktiv person som har en viss livsstil som de delar med sig till allmänheten, de visar upp vad de 

äter, vad dom gör om dagarna samt vart de reser o.s.v. Sam menar att en influencers yrke är att 

dela med sig av sitt liv och göra reklam för företag samt att influencers kan influera människor 

som ser upp till dom och har förtroende för de. 

  

4.2 Marknadsföring och influencers  

Respondenterna höll med om att marknadsföring och influencers hänger ihop, Alex förklarar 

att när influencers visar upp olika produkter på Instagram brukar det oftast stå ”i samarbete 

med (företagets namn)” vilket då kopplas till att det är marknadsföring. Eli instämmer att de 

hör ihop samt att massa marknadsföring av influencers sker på Instagram, där de bland annat 

erbjuder rabattkoder. Kim förklarar att det inte alltid är marknadsföring som är direkt utan 

ibland är det också indirekt som reklam sker via dessa influencers. 

  

”...jag skulle nog kalla det smygreklam, det kan t.ex. ibland ligga en stor påse i bakgrunden på 

en bild som en influencer postar, där märket syns stort.. eller ett ord i deras text som 

marknadsför ett ställe eller smink o.s.v. en produkt helt enkelt”  

(Kim, 20) 

  

Jessie menar att influencers spelar en viktig roll när det kommer till marknadsföring på 

Instagram, eftersom det är de som talar om vad som är trendigt i dagens samhälle genom att 
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dela med sig av saker som dom tycker om. På så sätt hävdar Jessie att som följare tar man till 

sig informationen influencers sprider, just för att man ser upp till dom och har en viss tillit till 

dom. Sam menar att företag kan använda detta till sin fördel då människor har förtroende för 

influencers. Resterande respondenter instämmer om att marknadsföring och influencers hänger 

ihop, de menar att det är deras yrke att marknadsföra olika varor/produkter för företag.  

 

4.3 Tankar, tid och val av influencers 

Alex anser inte att mycket tid läggs åt att följa en viss influencer, men däremot krävs det att de 

ska vara intressanta. Eli anser att man följer de automatiskt om de delar samma intressen som 

man själv har, produkter är inte anledningen enligt Eli, eftersom det oftast är samma produkter 

som marknadsförs av olika influencers. Kim menar att ju mer en influencer är öppen om sitt 

privatliv desto mer intressant blir han/hon och det blir roligare att följa. Jessie menar att man 

följer för karaktären och inte för produkterna, men däremot läggs det inte ner mycket tid vid 

val av influencers. 

  

” Jag följer personen ganska snabbt, är jag inne på sociala kanaler och av någon slump råkar 

hamna på en influencers instaprofil, och jag tycker att influencern verkar nice och intressant 

så är det bara att följa. Det brukar vara när jag är inne på utforskar flödet på min Instagram, 

olika personer hamnar där utifrån vad jag har gillat för inlägg och vilka jag följer, om jag 

finner att en person verkar intressant då följer jag.”  

(Robin, 20)  

 

Sam anser som Jessie, att det handlar om att deras flöden ska vara intressanta. Robin anser att 

hen måste gilla flödet och att det ska vara inspirerande för att personen ska följas, däremot tar 

det inte lång tid för respondenten att bestämma sig om hen ska följa en influencer eller inte. 

Robin tvekar dock och säger att det kan ha med produkten (kläderna) som influencern uppvisar 

som kan vara anledningen till att hen klickar på följ. Resterande respondenter tycker som de 

andra, att intresset är det som avgör om man ska följa eller inte.  

 

“Jag följer oftast personer som jag tycker är roliga och ständigt uppdaterar sina sociala 

hemsidor. Alltså gillar att man hela tiden kan se nått nytt i flödet.”  

(Charlie, 25) 
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4.4 Följning av influencers  

Respondenterna följer för att bli inspirerade och för att de är nyfikna på hur influencers lever 

sitt liv. Alex anser att man följer en influencer för att man vill se mer av deras vardag och att 

det i vissa fall kan bero på att man vill se mer av influencers varumärke, om varumärket är 

något som respondenten själv gillar. Alex menar också att man blir nyfiken på deras vardagliga 

liv samt för att de lägger ut innehåll som man själv tycker om. Eli menar att att hen följer när 

något nytt händer i influencers liv. Det handlar även om nyfikenhet där hen vill se hur dessa 

influencers lever sitt liv. Respondenten inflikar också att man inspireras av att följa 

framgångsrika influencers. 

 

”De är svenskar precis som oss men de lever ju ett annat liv än oss så man blir intresserad och 

nyfiken”  

(Eli, 23) 

  

Kim anser att anledningen till att hen följer vissa influencers är för att de lägger ut innehåll, 

rabattkoder och tips på saker som respondenten själv tycker om att göra, vilket gör att 

respondenten finner dom intressanta. Jessie följer vissa influencers för att de ses som bra 

förebilder, en händelse om Jimmy Durmaz under Fotbolls VM 2018 nämns;  

 

”Jag började tex följa Jimmy Durmaz efter VM händelsen då han fick möta en massa kritik. 

Han gjorde något bra utav händelsen, han lät inte hatet vinna. Detta gjorde att jag fick upp 

ögonen för honom och jag ser upp till honom.”  

(Jessie, 24) 

 

Sam följer för att bli inspirerad och för att massa vänner följer en viss influencer. ”Jag följer 

dessa personer för att att deras flöde intresserar mig.. det faller mig liksom i smaken. De delar 

med sig av bilder av sitt privatliv samtidigt som de delar med sig av vad de äter, klär på sig, 

deras inredning hemma och vart de reser och det är sånt som jag intresserar mig av.”  

(Sam, 25) 

 

Robin menar att anledningen till att hen följer vissa influencers är för att de lägger ut innehåll 

och tips på saker som respondenten själv tycker om att göra, vilket gör att respondenten finner 

dom intressanta. Vanja säger liknande saker som de andra men även att hen följer personer om 

det finns ett slags samband mellan dem, respondenten ska kunna relatera till de, men däremot 
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finns det undantag eftersom Vanja följer influencers för att ha något gemensamt att prata om 

med sin partner.  

 

4.5 Avföljning av influencers  

Om en influencer inte känns relevant längre kommer Alex att klicka på avfölj, det kan handla 

om att respondenten byter intressen. En annan anledning till att klicka på avfölj är om det sker 

mycket marknadsföring på influencers Instagram (stories) om en och samma produkt, Alex 

anser att det är ”för desperat”. Eli slutar följa en influencer eftersom hen inte vill vara för insatt 

i en annan människas liv. Sam avföljer om influencern inte längre inspirerar.  

 

”Förut var jag väldigt insatt i träning och då följde jag massa influencers som tränar. Men 

med tiden tappade jag intresse för det, så jag avföljde de influencers som bara höll på med 

träning och inget annat, men alltså jag följer ju fortfarande vissa som tränar men det är nog 

för att de delar med sig av annat också, som tex kläder, inredning o.s.v.”  

(Sam, 25)  

 

Flera av respondenterna nämnde att det blir jobbigt att följa om det blir för mycket 

marknadsföring. De menar bland annat att det är tråkigt och inte autentiskt, äkta eller genuint, 

utan de får känslan att de endast lägger ut dessa produkter för tjäna pengar och inte för att de 

tycker om produkterna. Vanja (som följer influencers just för att hens partner gillar dom) brukar 

klicka på avfölj just för att det blir för mycket marknadsföring av produkter som inte faller hen 

i smaken. 

 

4.6 Respondenternas åsikter kring influencer marketing 

Respondenterna var eniga om att användning av influencers är ett effektivt 

marknadsföringsmetod. Enligt Alex finns det influencers som marknadsför på ett diskret sätt 

som gör att det inte blir för mycket för följaren, vilket är bra medans andra endast gör det för 

att synas och tjäna pengar. Respondenten menar att denna marknadsföringsmetod är effektiv 

eftersom att den är personlig vilket reklam på TV inte är, Alex säger att man har förtroende för 

de vilket gör att man köper vissa produkter som marknadsförs. Erbjudanden är även något som 

lockar.  

 

”Vill man ha en produkt kommer man vilja ha den mer om man får se att det finns en rabattkod”  

(Alex, 24) 
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Eli menar däremot att ibland behöver man inte ens vilja ha någon produkt, utan man vill bara 

att rabattkoden ska komma till användning, det är själva erbjudandet som gör att man söker 

produkter. För Kim handlar det om att influencer marketing är mer trovärdigt än vad reklam 

på TV är.  

 

”Om en influencer som har haft acne problem, använt en produkt som hjälpt den, då är det mer 

trovärdigt för kunden, så då kommer det här gynna företaget. Man kommer konsumera mer för 

att man tror på influencern då man faktiskt sett och varit med om skillnaden. Och sådana bevis 

kan man ju inte se på reklam från TV”  

(Kim, 20) 

  

Jessie menar att marknadsföring via influencers är bra och effektivt eftersom budskapet sprider 

sig snabbt allt eftersom att folk är insatta i Instagram.  

 

”Det kan bara handla om att jag sitter med ett gäng kompisar och vi diskuterar en influencer, 

detta gör att man kommer vilja klicka sig in i deras Instagram och när man väl gör det kommer 

man hitta en del marknadsföring. Gillar jag sedan bilden kommer det att sprida sig ännu mer 

och någon vän som följer mig kommer se att jag gillade bilden och personen som såg det kanske 

går in på influencers Instagram och om vännen finner influencern intressant kommer han/hon 

klicka på följ och så fortsätter det i en cirkel”  

(Jessie, 24) 

  

Sam tycker också att det är ett bra sätt eftersom att fler människor tar del av marknadsföringen 

som företaget inte skulle kunna locka till sig utan hjälpen av influencers. Sam talade även om 

att företag också bör välja rätt influencers för att det blir mer effektivt.  

 

”...om det är rätt målgrupp som följer influencern och samma målgrupp som företaget riktar 

sig till tror jag att företaget kan bli stort”  

(Sam, 25) 

  

Robin anser att marknadsföringen som influencers får fram är till mesta del bra och effektiv 

särskilt när rabattkoder finns. Resterande respondenter tycker att den är effektiv, Charlie menar 

att det är effektivt just för att man får ta del av erbjudanden samt tävlingar. 
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4.7 Rekommendationer 

Respondenterna var eniga om att de alla har blivit rekommenderade produkter, men däremot 

om det har lett till köp varierar svaren mellan respondenterna. Alex har bland annat köpt 

klockor som har blivit marknadsförda på Instagram. Eli menar att ett intresse för den 

rekommenderade produkten ska finnas för att hen ska gå vidare till ett köp. Enligt Kim ska 

rekommendationen vara tilltalande för att ett köp ska gå igenom, Kim är även ganska försiktig, 

det ska vara ett företag som hen känner till, har handlat ifrån tidigare eller har vänner som 

handlat där. För Jessie är intresset alltså det som avgör om respondenterna köper den 

rekommenderade produkten.  

 

”Ja t.ex. Zlatan han marknadsför ju Samsung, tandblekningsmedel och massa annat.. Så han 

har ju rekommenderat dom sakerna men just såna saker har jag inte handlat, men när hans 

bok kom ut som han marknadsförde så var jag en av de som kämpade för att få tag på hans 

bok och till slut köpte jag den”  

(Jessie, 24) 

  

Sam berättar att rabatterbjudanden är lockande och det som gör att man letar upp produkter för 

att utnyttja dem. Samt att hen handlar om den rekommenderade produkten är något som har 

med sina egna intressen att göra.  

 

”När jag tränade förut var det många influencers som rekommenderade olika shake proteiner 

eller energidrycker, det hände många gånger att jag köpte just för att dessa personerna erbjöd 

rabattkoder eller rekommenderade dom och sa att det var bra när man tränade.”  

(Sam, 25) 

 

Robin och Boo nämnde att de brukar söka efter information om produkter som har blivit 

rekommenderade av influencers. Detta för att se om produkten verkligen är bra och 

överensstämmer med vad influencern säger om den. Robin söker information genom att fråga 

vänner om de vet någonting om produkten, om inte söker hen vidare på nätet. Boo gör likadant 

men påstod sig även söka information hos sina familjemedlemmar och inte bara vänner och 

recensionssidor online.  
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4.8 Marknadsföring via influencers  

Alla respondenterna var eniga om att marknadsföring via influencers är bästa sättet att nå ut till 

konsumenterna dock hade vissa respondenter olika åsikter om varför. Alex och Sam påstår att 

man följer influencers av en anledning och att när de väl marknadsför kommer konsumenter se 

upp till de och influeras till ett köp. Eli och Jessie påstod att influencer marknadsföring inte når 

ut till alla målgrupper, att det endast når ut till de som använder sig av sociala media. 

Respondenterna påstod att det var ett bra marknadsföring sätt att marknadsföra via Instagram 

men påstår att de beror på vilken målgrupp marknadsföringen riktar in sig på. Kim var positivt 

inställd till marknadsföring via influencers eftersom hen ansåg att man kan nå ut till en större 

grupp människor eftersom influencers har ett högt antal följare. Hen ansåg också att det är en 

stor skillnad mellan influencer marknadsföring och traditionell marknadsföring som 

exempelvis via tv, radio, o.s.v.  Kim ansåg att man knyter ett band till influencer, eftersom man 

följer dennes liv och kan på det sättet relatera mer till influencern, till skillnad från traditionell 

marknadsföring där det inte blir lika personligt.  

 

Respondenter påstår också att hen blir påverkad av sin sociala omgivning, exempelvis om en 

vän rekommenderar något kommer hen av största sannolikhet köpa produkten eftersom de har 

ett personligt band och tillit till varandra, samma sak sker med influencers när man följt de en 

längre period. Jessie anser att influencers påverkar människor på ett annat sätt och att 

människor känner tillförlitlighet och därav ett bra sätt för företag att marknadsföra sina 

produkter.  Även Robin anser att det är det absolut bästa marknadsföring sättet eftersom man 

ständigt är uppkopplad och blir påverkad.  

 

4.9 Utveckling av influencer marketing 

Respondenterna påstår att marknadsföringen från influencers inte alltid är sann eftersom 

influencers visar upp flera olika produkter vilket inte behöver betyda att de lägger upp det för 

de själva tycker är bra utan för att det är betalt. De anser att det blir lite falsk marknadsföring 

eftersom de gör det för pengarna och inte för att de faktiskt tycker om produkten. Något som 

behöver utvecklas enligt Alex är att marknadsföringen endast ska ske på de produkter som 

influencers faktiskt tycker om, och inte för pengarnas skull, men det kanske är svårt att ordna. 

Resterande respondenter påstår att för mycket marknadsföring får intrycket att influencers 

tvingar konsumenter att köpa något. De menar att man når en gräns när det kommer till 

marknadsföring via influencers. Mycket av de sponsrade inläggen ser väldigt falska ut och ger 

inte autenticitet till produkterna som marknadsförs och då börjar man tappa intresse för både 
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produkten men också influencern.  

 

4.10 Skillnaden mellan traditionell marknadsföring och nya marknadsföringen  

Majoriteten av respondenterna anser att företag använder sig av influencers via Instagram av 

anledningen till att det blir lättare att nå ut till konsumenterna, att fler konsumenter befinner sig 

på Instagram och att relationer skapas via Instagram med influencers. Alex och Eli  påpekar 

tydligt att influencers har oftast en målgrupp som de går efter i sina inlägg, dock kan de 

traditionella marknadsföringen ses av fler målgrupper men däremot är den inte lika personlig 

som marknadsföring som görs av influencers. Respondenterna ansåg att de ”...har ett högre 

förtroende för dem än vad man har för en okänd människa som syns i en reklamfilm på tv-

rutan...” (Alex, 24). Dock anser de att man idag inte kollar på de traditionella 

marknadsföringskanalerna lika mycket som förr.  

 

Eli anser också att det handlar om nytt och gammalt, sociala kanaler är idag ”inne” och därför 

får det mer fokus. Hen påstår att en ny värld har öppnats och att man idag kan göra mycket på 

internet och att man spenderar mer tid på Instagram. Respondenterna anser att sociala media 

blir mer personligt än vad traditionella media blir, eftersom man följer personer som man 

känner ett band till eller kan relatera till. 

 

4.11 För- och nackdelar med influencer marketing och dess konsekvenser  

Respondenterna var eniga om fördelarna och nackdelarna med influencers. De alla anser att 

fördelar är att man får en egen uppfattning av varje influencer, man får ett speciellt band till de 

och känner sig bekväm att köpa de produkter de marknadsför. En annan fördel är att man når 

ut till målgruppen. 

 

”En influencer kommer berätta mer om produkter och visa upp det mer och på ett annat sätt.”  

(Eli, 23).  

 

Kim beskriver en annan fördel med influencers, vilket är att idag spenderar människor mycket 

tid på internet, och det finns en större chans att man handlar produkten.  

  

Nackdelarna är bland annat att ifall influencers personliga liv kommer i vägen för företaget, 

d.v.s. att de har gjort något dåligt (begår brott) eller är med i någon skandal, påverkas 
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produkten/tjänsten som influencern marknadsför, det kan göra att man inte vill köpa 

produkten/tjänsten, vilket påverkar företaget negativt.  

 

Respondenterna anser att vissa influencers marknadsför produkter endast för pengar och inget 

annat. En nackdel enligt Eli är när influencers inte är ärliga, hen tar upp ett exempel om 

tandblekning (svart-puder).  

 

”Dom använder ju inte den, de går till riktiga tandläkare för det får man veta på deras bloggar 

när man läser, de använder inte svart-puder, de känns det som att det blir falsk 

marknadsföring. Så fort det e jul eller någon mellandagsrea eller vad som helst, då gör dom 

reklam. De gör ju reklam för de får betalt.”  

(Eli, 23)   

 

Jessie anser att influencerna kan måla upp ideal på hur man ska vara då de lägger upp bilder 

som hela tiden visar frid och fröjd, även om de inte lever i verkligheten, visar de den sidan utåt. 

 

”…man kommer förlora verklighetsuppfattningen och börja tro att det där är normalt, vilket 

det absolut inte är.”  

(Jessie, 24)  

 

Det skapas en falsk bild och det kan bli ohälsosamt för vissa användare av sociala kanaler.  

 

”...det har hänt vissa gånger då jag måste påminna mig själv att verkligheten inte ser ut som 

den gör på Instagram, detta har också då gjort att jag avföljer vissa personer.” 

 (Jessie, 24)  

  

4.12 Influencer marknadsföringsmetod och påverkan till köpbeslut 

Respondenterna ansåg att det rätta sättet att använda sig av influencer marketing är att ha en 

rättvis marknadsföring, d.v.s. att man inte marknadsför för pengar utan för att det faktiskt är en 

bra produkt som de genuint tycker om.  

 

”Man vill nå ut till konsumenter så mycket som möjligt o företag vill växa samtidigt som 

influencers också kan växa genom att de får betalt för att marknadsföra deras produkter.” 

(Alex, 24)  
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Alltså är viktigt att hitta influencers som står för vad företagen säger, för att det inte blir falskt 

och att hitta någon som gillar det de marknadsför. Genom att visa upp en influencer på detta 

sätt kommer fler konsumenter dra sig till denna influencer och vad den nya säljer.  

  

En influencer påverkar en individ till ett köpbeslut genom att få människor att skapa ett intresse 

som sedan gör att de handlar för att influencern rekommenderar det. Det är viktigt att det är 

autentiskt. Eli anser att hens påverkan till köpbeslut beror på erbjudanden och anser att det är 

influencern som bestämmer vad som är inne och som kommer med nya trender som påverkar 

hen till ett köp. 
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5. Analys 
 

Respondenterna är eniga om att en influencer är någon som har många följare samt någon som 

delar med sig av sitt liv i form av bilder och text. De uttrycker sig alltså genom att skapa 

användargenererade innehåll på Instagram eller andra sociala nätverk. Användargenererade 

innehållet kan bland annat vara foton, text, videoklipp, reklam och samarbeten. (Bahtar & 

Muda, 2016; Gretzel, 2006; Pan, MacLaurin, & Crotts, 2007)  

 

Influencers är personer med många följare som inspirerar och har ett inflytande på sina följare. 

Alla respondenter är medvetna om att de påverkas och hur de påverkas av influencers på 

Instagram men även att influencer marketing är både positivt och negativt. Respondenterna är 

även medvetna om att olika influencers lägger ut reklam på sina medier genom att 

marknadsföra företags produkter eller genom att lägga rabatterbjudanden på sina Instagram 

konton. De visar alltså entusiasm för varumärken i syfte att övertyga andra om att de är värda 

att köpas. (Muntiga et al, 2011) Eftersom att influencers ses som opinionsledare (De Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017) kan man koppla detta till Song, Cho och Kim (2017) som menar 

att opinionsledare används för kommersiellt bruk just för att de har ett inflytande på andra, de 

hjälper alltså företag att marknadsföra sina produkter. Enligt Schor (1998) kan personer med 

status, vilket opinionsledare är enligt Song, Cho och Kim (2017), påverka personer (som följer 

deras vardag) att vilja konsumera liknande varor som dessa opinionsledare använder. De väcker 

alltså begär hos konsumenter till att vilja handla produkter som opinionsledare använder. 

Företag använder sig av influencers genom mun till mun metoden, där influencers marknadsför 

produkter för företag, de ger alltså sina personliga åsikter och rekommendationer om olika 

produkter (Song, Cho & Kim, 2017) vilket i sin tur gör att potentiella köpare tar del av deras 

innehåll. (Bahtar & Muda, 2016)  

 

Några respondenter anser att användningen av influencers är en effektiv 

marknadsföringsmetod eftersom att det är mer personligt än vad reklam på TV är, vilket är 

något Brown och Hayes (2008) nämner. Marknadsföringsbudskapet ska kommuniceras 

personligt för att konsumenter ska uppfatta det som trovärdigt. Detta bidrar till att konsumenter 

får mer förtroende för influencern och på så sätt kommer influencern att nå ut till rätt målgrupp, 

som företaget inte hade gjort utan influencers hjälp. Att företag når ut till fler konsumenter via 

influencers är något alla respondenter tycker. Respondenterna menar att marknadsföring av 
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influencers är ett lättare sätt att nå ut till konsumenter vilket de menar är svårare med traditionell 

marknadsföring. Detta för att influencers marknadsföring är mer personlig, man känner mer 

tillit till influencers än vad man gör för en människa som syns på en reklamfilm på TV. Så 

länge det kommuniceras personligt enligt influencern lär konsumenter anse 

marknadsföringsbudskapet som genuint och trovärdigt. (Brown & Hayes, 2008) Detta beror på 

att man får ett speciellt band med influencers då relationer skapas via Instagram, människor 

runt om i världen länkas ihop och en gemenskap skapas. (Bahtar & Muda, 2016) Som följare 

tar man del av deras vardag och man interagerar med de genom att man gillar, kommenterar 

och delar influencers bilder o.s.v. På så sätt lär följare bli mer bekväma till att köpa en produkt 

som influencers rekommenderar, just för att influencers betraktas som en vän. (Chung & Cho, 

2017)  

 

Ganguly et al (2009) beskriver hur mänsklig värme (som i detta fall kan vara att man bildar ett 

band genom att följa influencers liv) och socialitet kan påverka konsumenten till ett köp. När 

konsumenter bildar vänskapsband till influencern, bildas även förtroende. Detta tyder på att 

förtroende är en viktig del i om konsumenter väljer att gå igenom ett köp. De mooij och 

Hofstede (2011) var inne på det, att förtroende bör finnas mellan parterna för att ett köp ska gå 

igenom, det har ett positivt inflytande på konsumentens köpintention (Lin & Lu, 2010) Ganguly 

et al (2009) beskriver även hur viktig informationen är när det kommer till att skapa förtroende. 

När konsumenterna bildar en medvetenhet och förståelse bidrar det till ett större förtroende till 

influencern. I konsumenternas köpbeteende är de två första stegen: medvetenhet och 

information, dessa steg ligger till grund om hur köpet kommer utspela sig. Behov är det som 

behöver skapas för att sedan kunna utvecklas till konsumtion. (Baines & Fill, 2014) Katz (1957) 

och Katz & Lazarsfeld (1955) menar att en interpersonell kommunikation är mer effektiv 

eftersom att den påverkar människors attityd mer än vad masskommunikation gör, eftersom att 

den sprids av en opinionsledare (influencer). Under intervjuerna diskuterades det om att man 

knyter ett visst band till influencers då man följer deras liv och kan relatera mer till de, till 

skillnad från traditionell marknadsföring som TV, radio eller tidningsannonser. Detta för att 

marknadsföring via influencers är mer personligt. Detta kan kopplas till tvåstegshypotesen som 

visar på att personliga relationer påverkar människor mer än vad TV och radio gör. (Lazarfeld, 

Berelson & Gaudet, 1968) Flynn och Goldsmith (1996) menar också att konsumenter har mer 

tillit till människor som delar sina personliga åsikter än vad de har för formella 

informationskällor som massmedia och marknadsföring. Laroche et al (1996) var inne på att 

förtroende bör finnas för att konsumentens köpintention ska öka, vilket den gör om 
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konsumenten får information om en produkt eller genom direkta upplevelser. Detta kan 

konsumenter få via influencers, genom att klicka på följ knappen.  

 

Genom multistegshypotesen kan influencers kommunicera med sina följare och vice versa 

genom att influencern för budskap via sin Instagram som sedan följarna gillar eller delar. På så 

sätt sker en interaktion då följarna kan kommentera inläggen som publiceras och sedan delta i 

diskussioner med varandra och influencers. (Uzanoglu  & Kip, 2014) Respondenterna Alex 

och Eli nämner att målgruppen är det som skiljer sig mellan sociala media och den traditionella. 

Influencers gör oftast reklam för en specifik målgrupp vilket gör att budskapet då också 

uppfattas som genuint och trovärdigt eftersom att innehållet är unikt och anpassat efter 

influencern. (Brown & Hayes, 2008) Tack vare teknologin har människan mer kontroll över 

sin informationsmiljö vilket innebär att de kan själva bestämma vilken typ av information de 

vill ta del av. Konsumenter har olika sociala nätverk som är organiserade runt personliga 

uttryck och livsstil, detta kan kopplas till samtliga respondenter som menade att de följer 

influencers för att de finner dem intressanta och för att de delar samma intressen. Detta leder 

till att marknadsföringsbudskapet som influencern sprider även är anpassat till konsumenten 

själv. Så information behöver inte gå från massmedia direkt till konsumenten utan nu finns det 

andra sätt att nå konsumenter på och det är genom olika sociala nätverk. (Bennet & Manheim, 

2006).  

 

Trots att respondenterna inte lägger ner mycket tid på att välja om de ska följa en influencer på 

Instagram finns det en del faktorer som spelar roll. Majoriteten av respondenterna väljer att 

följa influencers för att de finner dem intressanta och inspirerande. Många respondenter 

nämnde att om en influencers innehåll är något som de själva tycker om att göra till exempel 

att resa, träna o.s.v., kommer man börja följa influencern. Lou och Yuan (2018) diskuterar 

huruvida följare ser positivt på influencers när det finns likheter mellan de och sina följare, 

vilket också märktes på respondenterna då detta även är anledningen till att de klickar på följ 

knappen. Respondenterna reflekterar alltså kring valet om de ska följa en influencer eller inte. 

Lou och Yuan (2018) menar att människor har en benägenhet att följa de personer som de mest 

identifierar sig med vilket även visades när respondenterna intervjuades. Influencers anses 

dessutom vara mer pålitliga när de sprider marknadsföringsbudskap när de har följare som 

identifierar sig med dom, Detta tar Choi och Rifon (2012) upp, influencern lär vinna 

konsumentens förtroende om konsumentens självbild matchar influencerns självbild. Genom 

att många konsumenter följer influencers liv d.v.s. vad de gör om dagarna, vad de gillar och 
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rekommenderar, skapas det tillslut ett förtroende till de. Eli menar att en influencer är någon 

man kan relatera till och någon man har förtroende för, just för att man har liknande intressen. 

Detta kan kopplas till Uzanoglu och Kip (2014) som anser att konsumenter tenderar att lita på 

yttranden av de som är lika konsumenten själv. Likadana intressen och identifiering till 

influencers bildar en tillit om att influencers är genuint ärliga i sina rekommendationer om olika 

produkter. Martensson et al. (2018) nämner också detta i sin undersökning, att liknelser mellan 

personerna som följer influencers och CI gör att ett förtroende för CI bildas.  

 

I COBRA typologin nämns konsumering. (Muntiga et al, 2011) Konsumerande handlar om att 

man kan titta på vad företag och andra personer publicerar på nätet, man kan även vara 

bidragande genom att kommentera och dela sådant innehåll. I denna studie är det influencers 

som är de personerna som är “skapande” medan konsumenterna är de som konsumerar 

innehållet och är bidragande till det. Denna teori kan även kopplas till användargenererat 

innehåll (UGC) som handlar om att användare uttrycker sig genom att dela sina tankar och 

åsikter. Dessa två teorier kan starkt kopplas till influencer marknadsföring. Konsumenterna 

som följer influencers tar del av information som publiceras av influencers på Instagram som 

är UGC, det kan även ses som elektronisk mun till mun metod då influencers publicerar sina 

åsikter om en vara som de antingen har köpt eller använt. (Bahtar & Muda, 2016)  

 

Anledningen till att konsumenterna tittar på vad influencers publicerar på sin Instagram är för 

att de söker information samt för att det är underhållande. Informationssökning anses vara 

viktigt eftersom att det är hur konsumenterna kan ta reda på vad som är “senaste nytt” på 

marknaden och de kan även ta reda på fakta om en produkt genom informationssökning 

(Muntiga et al, 2011) och detta kan de ta reda på via influencers. Många respondenterna tittar 

på vad influencers publicerar för att de tycker att det är intressant vilket kan kopplas till motivet 

“underhållande” som Mcquail (2010) tar upp i typologin då respondenterna söker sig till 

mobilapplikationen Instagram för att fördriva tid samt för att koppla av. Muntiga et al, (2011) 

tar även upp att man “konsumerar” varumärkesinnehåll just för att man kan bli erbjuden 

motprestation, Kim nämnde i sin intervju att hen följer influencers för att influencers brukar 

lägger upp rabattkoder. Detta kan ses som en typ av motprestation eftersom att konsumenten 

tittar på vad influencern publicerar för att kunna ta del av rabatterbjudanden. 

 

Bidragandet som handlar om att man är medverkar i varumärkesrelaterade innehåll på nätet, 

konsumenten kan till exempel följa influencers, eller kommentera deras inlägg o.s.v. 
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Självpresentation, underhållning och social interaktion var några motiv till bidragande. 

Självpresentation kan kopplas till Robins anledning till varför hen följer influencers, nämligen 

delade intressen samt produkterna som Influencern visar på sin Instagram. Robin visar alltså 

upp en bild av sin personlighet genom att följa influencers som hen delar samma intressen med. 

Underhållning kan kopplas till Vanja som följer roliga personer på Instagram för nöjes skull, 

Vanja följer även personer som hens partner följer för de ska ha något gemensamt att prata om, 

en koppling till social interaktion kan göras eftersom att Vanja gör det för att kunna integrera 

och prata med sin partner. (Muntiga et al. 2011) 

 

COBRA typologin är inte så olik typologin som är skapad av McQuail et al (1972). I boken 

Mass Communication theory har denna typologi presenterats av McQuail (2010). Trots att 

denna typologi handlar om människors behov till varför de använder TV och radio kan man 

ändå se likheter med COBRA som handlar om varumärkesinnehåll på sociala medier. Utifrån 

dessa två typologier kan man fastställa att användningen av sociala medier och massmedia 

uppfyller liknande behov. Då både sociala medier och massmedia anses vara en typ av flykt 

från vardagen och ett sätt för att kunna socialisera sig med andra - man vill känna gemenskap. 

Man kan också identifiera sig med någon som visas på t.ex. Instagram eller TV samt att man 

kan söka efter information via dessa medium. (McQuail, 2010; Muntiga et al, 2011) 

 

Anledningen till varför många av respondenterna klickar på avfölj knappen beror på motsatsen, 

d.v.s. att respondenterna själva har bytt intressen, de identifierar sig inte med influencern 

längre. Detta stärker Brown & Hayes teori om att marknadsföringen måste kommuniceras 

personligt.  En annan anledning till att man slutar följa vissa influencers är när det är för mycket 

marknadsföring vilket respondenterna inte tycker är autentiskt eller äkta. De får känslan av att 

marknadsföringen som läggs upp är endast till influencers egna nytta, d.v.s. tjäna pengar och 

inte för att de tycker om produkten. Brown och Hayes (2008) diskuterar att marknadsföringen 

som influencern sprider måste gå hem hos konsumenten, enda sättet är att influencern själv tror 

på marknadsföringsbudskapet och kommunicerar det ur ett personligt perspektiv att 

konsumenten ska uppfatta det som trovärdigt och genuint.  

 

Nackdelar med influencers marknadsföring enligt respondenterna är ifall influencern begår ett 

brott, de menar att det är dåligt för företagen eftersom att de kommer förknippas med brottet 

som influencern begår. Detta kopplas till De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) som 

anser att det är väldigt viktigt att företag väljer rätt influencers som ska marknadsföra deras 
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produkter, varumärket kan försämras om det inte hanteras med försiktighet. Skandaler eller 

brott som influencern begår kan bidra till negativa konsekvenser, där människor inte kommer 

vilja köpa produkter av företaget som samarbetar med en sådan influencer.  

 

Utifrån intervjuerna har det kommit fram att förtroende, tillit, identifiering och delade intressen 

är en viktig nyckel för att synen på influencers ska vara positiv. Det är dessa punkter som gör 

att man ser på vissa influencers som man följer på samma sätt som man ser på sina vänner. 

Detta kan kopplas till en parasocial relation som Lim & Chung (2014) diskuterar, följaren kan 

känna en ömsesidig vänskap gentemot influencers. Eftersom att de ses som en vän, gör det att 

man också litar på influencers vilket kopplas till mun till mun metoden, det vill säga att 

influencern är en vän som rekommenderar en produkt till sina följare. En bekantskap skapas 

vilket ger en känsla av att man känner influencern, vilket gör att följaren även får förtroende 

för influencern. (Martensson et al, 2018) Cheung et al (2009) var inne på det, de antyder att 

företag använder sociala kanaler som Instagram, (genom elektiskt mun till mun metod) för att 

kunna influera konsumenters köpbeteende. Det är en kommunikation som tack vare dagens 

teknologi inte behöver vara verbal, direkt eller ansikte mot ansikte vilket gör att influencers 

kan föra dessa marknadsföringsbudskap till sina följare. (Buttle, 1998) Multistegshypotesen 

som är anpassad efter bland annat influencers visar att en delad geografisk miljö inte är 

nödvändigt för att man ska kunna ha en personlig interaktion med sina följare, kommunikation 

kan alltså ske via webben och det är just såhär influencers kommunicerar med sina följare och 

vice versa. (Uzanoglu & Kip, 2014) Influencers har en roll som kan forma konsumenters 

(följares) attityder och beteenden (Lim & Chung, 2014) så länge förtroende, tillit, identifiering 

och delade intressen finns hos mottagaren. 

 

Alla respondenter har blivit rekommenderade att köpa produkter, de menar att det är svårt att 

undgå marknadsföring om man följer influencers på Instagram, men om de köper 

rekommenderade produkter varierar mellan respondenterna. Många av respondenterna menar 

att det måste finnas ett intresse för produkten för att ett köp ska gå igenom vilket kan kopplas 

till De mooij och Hofstede (2011) som diskuterar de mänskliga elementen som har med 

konsumentens process och attribut att göra. Det handlar alltså om vad för människa man är och 

vad man blir berörd av, vilket många av respondenterna var inne på. Det som marknadsförs 

ska helt enkelt vara intressant och tilltalande för respondenten för att ett köp ska gå igenom. 

Bara för att man gillar en influencer och kan relatera till hen innebär det inte att man kommer 

handla allt influencern marknadsför, utan det måste beröra konsumenten. Ett tydligt exempel 
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på detta är respondenten Jessie som inte handlar allt Zlatan Ibrahimovic marknadsför på sin 

Instagram, utan endast de saker som berör respondenten kommer hen att handla. Detta har med 

vad för människa man är och vad för kultur och värderingar man har som både människa och 

konsument. Jessie som tycker om Zlatan kan identifiera sig med honom men bara för att hen 

delar liknande intressen med Zlatan innebär det inte att alla produkter är tilltalande för 

respondenten. Utan det är viktigt att produkten som marknadsförs ska beröra för att ett köp ska 

ske. (De mooij & Hofstede 2011) Jessie valde dock att köpa Zlatans bok, det innebär att boken 

uppfyllde stimulus som Jessie hade vilket ledde till att hen valde att köpa boken. (Baines & 

Fill, 2014) 

 

Konsumenter påverkas av influencers, men på olika sätt. När det kommer till konsumentens 

beslutsprocess kan ett mönster ses på hur de olika delarna i processen beskriver en konsuments 

beslut till ett köp. Det första steget i processen, som förklaras i den teoretiska referensramen, 

är medvetenhet. (Puccinelli et al, 2009) Under intervjuerna svarade respondenterna att de 

ibland inte ens har ett behov utan att influencers skapar det behovet hos dem. Det kan vara en 

rabattkod eller en ny vara som influencers använder som gör att det lockar konsumenten till att 

bli medveten och börjar forma ett behov. Utifrån detta skapas det ett intresse hos konsumenten, 

eftersom konsumenten själv börjar leta vidare. Detta förklarade Robin och Boo att när man blir 

medveten av vad influencers marknadsför börjar man själv kolla vidare på egen hand. (De 

Chernatony & McDonald, 2003)  

 

Konsumenten stämmer av med sina vänner, familjemedlemmar eller recensionssidor online för 

att se ifall produkten stämmer överens med vad influencern säger om den. De vänder sig alltså 

till sociala medier för att se vad för erfarenheter och åsikter människor har om olika produkter 

och dess användning (Raghupathi & Fogel 2015) Här sker en stor koppling till de tidigare 

stegen där konsumenten själv reflekterar och utvärderar det bästa alternativet (De Chernatony 

& McDonald, 2003) detta stödjer bland annat  Lim & Chung (2014) påstående om elektronisk- 

och klassisk mun till mun metod är ett kommunikationssätt som har en roll i hur konsumenters 

beteende formas, konsumenterna kommer antingen att handla eller inte beroende på vad för 

information de får höra eller läsa. Mun till mun är en marknadsföringsmetod som influerar 

människor till att känna, få kunskap och göra (handla). (Buttle, 1998) Att utvärdera sina val 

har mycket att göra med mun till mun metoden eftersom det handlar om att människor influeras 

av vad andra människor tycker och tänker. Denna metod formar konsumenters attityder och 
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beteenden och det är med denna metod som människor omedvetet påverkas av. (Lim & Chung, 

2014) 

 

Det var dock inte alla respondenter som valde att vända sig till andra informationskällor för att 

se ifall budskapet som influencers sprider är sann. Utan för vissa krävs det endast att man har 

förtroende och delade intressen med influencern för att få konsumenter att handla genom 

marknadsföringen som influencers sprider. (Brown och Hayes, 2008) Marknadsföringen som 

en influencer sprider leder till ett köp om följaren fått ett intresse för produkten/tjänsten. Eli 

nämnde att hens påverkan till köpbeslut beror på vad det är som erbjuds samt att det är 

influencers som visar vad som är “inne” vilket gör att Eli påverkas till ett köpbeslut. En 

influencer är alltså en trendsetter enligt Eli detta kan kopplas till Brown och Hayes (2008) som 

menar att en influencer kan spela många olika roller när det kommer till en konsuments 

beslutprocess.  

 

Utifrån intervjuerna visade det sig att respondenterna har ganska lika åsikter, men däremot 

influeras de på olika sätt eftersom influencers har olika roller, det som berör en människa 

behöver inte beröra en annan. Utan allt handlar i slutändan om vad för människa man är och 

vad för intressen man har. Om man tycker om att resa, lär man följa influencers som lägger 

upp bilder på sina reseäventyr, eller om man intresserar sig för inredning, kommer man följa 

influencers som lägger upp bilder på inredning, o.s.v. Detta kan kopplas till Individualismen 

som (De mooij & Hofstede, 2011) talar om, d.v.s. att fokuset ligger på människans identitet. 

Det handlar helt enkelt om hur konsumenten ser på sig själv.  
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6. Slutsats och diskussion  
6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att ta reda på konsumenters uppfattning kring influencers marknadsföring 

på Instagram samt att undersöka influencer marknadsföringens roll i konsumentens 

köpprocess. Resultatet av undersökningen baserar sig på en analys av nio (9) djupgående 

kvalitativa intervjuer. 

  

Resultatet påvisar att det råder en försiktighet bland konsumenterna gällande vilka influencers 

de ska följa på Instagram, trots att de inte lägger ner mycket tid åt att överväga en följning eller 

inte. Informationen som sprids av influencers, har kopplats till konsumentens beslutsprocess, 

eftersom influencers påverkar konsumenten till ett köp. Konsumenternas köpbeslut fattas 

utefter vad som läggs ut av influencers på Instagram. Denna studie visar att medvetenhet och 

informationssökning ligger till grund för ett köpbeslut. Respondenterna är medvetna om 

influencers inflytande och vill ha det autentiskt, genuint och äkta. Detta tillkommer oftast efter 

att man har följt influencers en längre tid och när man tagit del av dennes liv. Om 

marknadsföringsbudskapet är intressant för respondenten samt att förtroende finns, kommer 

köpet oftast gå igenom. När det kommer till förtroendet för influencers, skapas förtroende 

genom att konsumenterna relaterar och identifierar sig med influencern. Trots att influencers 

tjänar pengar på att sprida marknadsföringsbudskap, kan influencers vinna konsumenternas 

förtroende genom att knyta band och skapa en relation till sina följare. Genom att vara genuin 

med Instagram inläggen kan influencers skapa förtroende mellan parterna och konsumenten 

kan även identifiera sig med influencern. 

  

6.2 Diskussion 

När det kommer till följningar av influencers är vissa aspekter avgörande, bl.a. delade intressen, 

nyfikenhet och inspiration. Om parterna delar likadana intressen samt att konsumenten känner 

sig inspirerad och nyfiken, lär konsumenten klicka på följ knappen. Om kriterierna för en 

följning inte uppfylls, d.v.s. att parterna inte har delade intresse samt att inspirationen och 

nyfikenheten försvinner, bidrar det till en motsatt effekt d.v.s. en avföljning. Martensen et al 

(2018) lyfter fram hur en liknande livsstil lockar konsumenter till följning, dock får inte dennes 

livsstil vara allt för lik. Om det framgår för mycket liknelser kan influencern uppfattas som 

”tråkig” och ”inte intressant” och kan därmed förlora en följning. Detta lyfts bland 

respondenterna där de påstod att ifall det blir för mycket av något ämne som, influencern postar 
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på sina kanaler, tappar följarna tillslut intresse, och det blir en avföljning. En annan aspekt som 

lyfts fram är att ifall influencern lägger ut för mycket marknadsföring, på sina sociala kanaler, 

uppfattas det som desperat och inte genuint, därav övervägs följning eller avföljning. Brown & 

Hayes (2008) anser att marknadsföringsbudskap och erbjudanden i online världen måste vara 

anpassas till influencern. Det är på detta sätt influensen skapar innehåll, på sina sociala kanaler, 

som uppfattas som genuint av konsumenten.  

 

Konsumentens köpprocess, mun till mun metoden samt influencer marknadsföring har i denna 

studie naturligt länkats ihop och detta bevisas även med tanke på hur respondenterna svarade. 

Konsumenternas köpbeslut fattas utefter vad som läggs ut av influencers på Instagram. Denna 

studie visar att medvetenhet och informationssökning ligger till grund för ett köpbeslut. 

Mangold & Faulds (2009) påstår att konsumenter yttrar sig mer om företag och produkter som 

de har en kunskap om. Med informationssökning söker konsumenten efter olika alternativ som 

stimulerar dess behov. (De Chernatony & McDonald, 2003; Kotler et al, 2012)  Dessa kan man 

finna främst genom personliga kontakter, där en personlig rekommendation anses vara mer 

trovärdig. (Weiss, 2014) Respondenterna är medvetna om influencers inflytande och vill ha det 

autentiskt, genuint och äkta. Detta tillkommer oftast efter att man har följt influencers en längre 

tid och när man tagit del av dennes liv. Om marknadsföringsbudskapet är intressant för 

respondenten samt att förtroende finns, kommer köpet oftast gå igenom.  

 

Förtroendet är en stor del i konsumentens beslutsprocess. Ganguly (2009) förklarar hur 

mänsklig värme och socialitet är en stor del av förtroende processen för människor som shoppar 

på nätet. Konsumenten måste känna en förståelse och medvetenhet till webbplatsen. Detta 

påstod även respondenterna vara en stor faktor när det kommer till förtroendet av en influencer. 

Trots att kommunikationen sker via Instagram kan en personlig interaktion ändå skapas, detta 

tack vare teknologins utveckling. Konsumenten kan knyta band till influencern vilket gör att 

en relation skapas. När en konsument får förtroende till en influencer kommer konsumenten 

börja se influencern som en vän, som tipsar om en produkt, och inte som en “känd” person, 

som rekommenderar en produkt. Detta leder i sin tur till att konsumenten inte bara har 

förtroende till influencern men också till varumärket som influencern marknadsför. 

Respondenterna anser att ifall en influencer använder sig av en produkt, genuint, då innebär 

det att produkten faktiskt är bra och att även ifall influencern blir sponsrad av företaget, är 

själva produktrecensioner äkta och autentisk.  
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När det kommer till influencer marknadsföring anses marknadsföring via influencers vara mer 

effektiv än traditionell marknadsföring, då konsumenter anser influencer marknadsföring som 

personlig. Genom att ta del av influencers på sociala kanaler får konsumenterna ett personligt 

band. Flera respondenter ansåg att influencers marknadsföring var mer trovärdig. Chen Lou & 

Shupei Yuan (2018) ansåg att om det finns likheter mellan influencers och följarna kommer 

det skapa ett positivt inflytande på dess köpprocess. Det skapas tillit och attraktivitet mellan 

parterna. Chung & Cho (2017) tar fram begreppet parasocial relation, som innebär att 

konsumenter identifiera sig med influencers, som en signifikant del av marknadsföring via 

sociala kanaler. Ifall konsumenterna upplever äkthet, originalitet och unikhet hos influencers 

bidrar det till ett större förtroende till influencern. (Casaló et al, 2018)  Ett större förtroende till 

influencern påverkar konsumentens inställning till ett köp positivt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie visar hur influencer marketing, konsumentbeteende och sociala medier hänger 

ihop och att konsumenter influeras av influencers via sociala kanalen Instagram. Det skulle 

vara intressant att göra en liknande studie dock utifrån influencers perspektiv d.v.s. hur 

influencers positionerar produkter på marknaden, hur relationen ser ut mellan företag och 

influencer, men också om influencers är medvetna om hur viktigt det är att skapa genuinitet 

och äkthet på sina sociala kanaler. Influencer marknadsföring saknar vetenskapliga 

infallsvinklar gällande detta ämne, vilket gör det intressant att forska vidare på.  

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant för framtida forskning att undersöka ifall influencer 

marketing är framtidens bästa marknadsföringsmetod. Under studiens gång kom det fram att 

flera respondenter föredrog influencer marknadsföringen, mun mot mun metoden, då den blir 

mer personlig och trovärdig. Innebär detta att den traditionella marknadsföringen bli mindre 

effektiv och kommer den traditionella marknadsföringen tillslut att försvinna? Influencer 

marketing är det som är trendigt och enligt respondenterna vill man följa modet.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Introducera mig själv, examensarbetet och syftet med studien 

2. Förklara för intervjupersonen att en inspelning kommer ske, och ifall intervjupersonen ej 

vill svara på någon fråga så är det okej. Förklara att inga namn kommer nämnas i uppsatsen 

då vi tar hänsyn till de etiska aspekterna. 

3. Be att intervjupersonen presenterar sig själv – namn, ålder, sysselsättning (som kommer 

vara till hjälp vid transkribering och inte nämnas i studien) 

  

Fråga 1: Vad är en influencer till dig och hur skulle du beskriva en influencer? 

  

Fråga 2: Om jag skulle säga att marknadsföring och influencers hänger ihop – hur 

skulle du förhålla dig till detta? 

 

Fråga 3: Följer du några influencers? I sånna fall vilka? Vilka kända profiler följer du 

på Instagram? Varför har du valt att följa just dessa influencers? 

  

Fråga 4: Hur mycket tankar och tid lägger du i valet av influencers? 

Hur motiverar du ditt val av att följa vissa personer? Började det med att influencern visade 

upp en specifik produkt? 

  

Fråga 5: Vilka är anledningarna till att börja följa och avfölja en viss influencer? 

  

Fråga 6: Vilka märken känner du till som dessa influencers marknadsför? 

  

Fråga 7: Vad tycker du om marknadsföringen som dessa influencers får fram? 

Är den bra/dålig? Varför? Tycker du att den är effektiv? Om inte, varför tror du att andra 

tycker annorlunda? 

  

=> Presentera frågeställningar 
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Fråga 8: Tror du att den nya marknadsföringen (som sker via sociala medier) är 

effektivare? Handlar du när influencer lägger upp erbjudanden eller liknande? 

 

Fråga 9: Har du blivit rekommenderad en produkt eller tjänst av en influencer? 

Har du köpt denna produkt? Om inte, kan du tänka dig att göra det? Ge exempel 

 

Fråga 10: Marknadsföring med influencers är ett sätt att nå ut till konsumenter, tycker 

du detta sätt är det bästa? Om inte, vad är det bästa sättet enligt dig? 

 

Fråga 11: Vad tycker du man ska tänka på när det kommer till marknadsföring med 

influencers? Finns det något som du tycker kan utvecklas? 

 

Fråga 12: Varför tror du att företag använder sig av influencers via sociala medier? 

Vad tror du är skillnaden mellan influencers marketing och  traditionella reklamkanaler? 

Vad är det som är så speciellt för dessa kanaler? 

  

Fråga 13: Vilka är enligt dig fördelarna/nackdelarna med influencers? 

Finns det något som influencer marketing kan göra sämre mot traditionell marknadsföring? 

Kan influencer marketing på något sätt få negativa konsekvenser? 

  

Fråga 14: Vad tror du är det rätta sättet att använda influencer marketing på? 

Vad tror du är syftet med denna typ av marknadsföring? Hur kan en influencer påverka en 

konsuments köpbeslut? 

  

Fråga 15: Hur tror du influencer marketing kommer se ut i framtiden? 

Kommer det växa eller försvinna? 

  

Fråga 16: Något mer om influencers som du vill tillägga? 


