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Abstract 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Within today's society, social media has grown to become a more common thing than most. 

In Sweden, almost 83 % of the population use social media. With this marketing growth, a 

role that have become more common is the term ‘influencer’. Whereas an influencer is 

someone who inspires people in any sort of way by using social media platforms, such as 

Instagram. The marketing strategy that has evolved through influencers is called ‘influencers 

marketing’ and is a commonly used marketing strategy in today’s reality. However, the 

question that companies must ask themselves is - How will this affect consumers? 

By studying how ‘influencer marketing’ affect consumers whom all follow influencers on 

Instagram - this study presents which factors have a more deciding role when it comes to 

being affected by influencer marketing. Whereof we have had several semi-qualitative 

interviews regarding questions such as; how trustworthy a person finds influencers and if 

influencer marketing affects a person's consumer behaviour. 

The results of this study show that consumers feel a certain trust to influencers whereof this 

study presents 4 factors that affects an individual's ‘trust’. The result showed for example that 

a person value, genuity and personal connection to an influencer. The trust that an individual 

has towards influencers showed to have a direct connection to consumer behaviour. 

 

 

  



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattning 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I dagens samhälle har sociala medier växt fram och blivit allt vanligare. Hela 83% av 

internetanvändarna i Sverige använder sig av sociala medier (Karlsson 2018). En roll som har 

uppmärksammats på sociala medier är begreppet influencer. En influencer är en person som 

via sina sociala medier kan påverka och inspirera andra människor. Varav denna studie 

fokuserar på sociala medie-plattformen Instagram. Begreppet influencer är dock något som 

en stor mängd människor inte vet om vad det betyder (Kádekova & Holienčinová 2018). 

Detta är ett problem för framförallt företag som vill använda sig av influencer marketing. 

Problemet ligger i att det är svårt att veta vilken genomslagskraft en influencer har på 

konsumenterna. Denna studie ämnar därför att undersöka om en konsument känner 

förtroende för influencers samt om de påverkar en individs konsumtionsvanor. 

 

Denna studie är av den kvalitativa forskningsansatsen eftersom det är känslor och upplevelser 

som studerats. Därav valdes det att utföra semistrukturerade intervjuer för att få djupgående 

svar från respondenterna. Intervjuerna utfördes på 12 stycken respondenter som alla är mellan 

åldrarna 18–25 år. Åldersspannet är en medveten avgränsning då tidigare forskning visar på 

att influencers har mest påverkan på dessa åldrar. Svaren från intervjuerna är den data som 

används i undersökningen, det vill säga ingen sekundärdata har tagits i beaktning vid 

resultatet.   

 

Resultatet inom studien visade att konsumenter känner förtroende för influencers och studien 

har kommit fram till ett antal faktorer som bidrar till förtroende. Bland annat att en influencer 

visar genuinitet eller att en konsument känner en personlig anknytning till influencern. Det 

förtroende en konsument har för en influencer visade sig ha en direkt påverkan på en individs 

konsumtionsvanor.   



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Begreppslista 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Konsumtionsvanor: Hur en person väljer att konsumera eller har ett behov av att konsumera.  

 

Instagram: En social plattform som används för att publicera bilder och videoklipp. 

 

Influencer: En person som har byggt upp ett förtroende till sina följare på sociala medier och 

därmed har möjlighet att påverka och inspirera dessa.  

 

Följare: Personer som uppskattar exempelvis en influencer och väljer att hålla sig uppdaterad 

genom att prenumerera på hens Instagramsida.  

 

Tjänad influencer: En person som lägger upp en bild tillsammans med eller på en 

produkt/flera produkter utan att vara i samarbete med företag. 

 

Betald influencer: En person som lägger upp en bild tillsammans med eller på en 

produkt/flera produkter efter att vara i samarbete med företag. 

 

Figurförteckning 

Figure 1: Fisherman's Influence Marketing Model .................................................................. 10 

Figure 2: The Consumer Proposition Acquistion Process ....................................................... 11 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens samhälle växer nya begrepp och arbetssätt fram hela tiden. Nya innovativa idéer 

eller förbättringar av tidigare tillvägagångssätt tillkommer, till följd av utvecklingen som sker 

exempelvis vad gäller tekniken (Kapoor & McGrath 2013, sid 556). Ett begrepp och en roll 

som den senaste tiden har vuxit fram och fått stor uppmärksamhet är influencer. Vad en 

influencer är, är svårdefinierat och det blir allt vanligare att folk benämner sig själva som det. 

I Ge och Gretzels artikel (2018) definieras begreppet utifrån författarna Brown och Hayes 

artikel från 2008, är influencers individer som finns inom konsumenternas flöde och har en 

direkt påverkan på deras konsumentbeteende (Ge & Gretzel 2018, sid 1273). Denna 

definition går i linje med vad Beatly (u.å.) skriver i sin artikel “Vad definierar en influencer”. 

Där benämns influencer som en person som har skapat sig ett förtroende och kan på grund av 

det inspirera och motivera andra (DailyBits, u.å.). I artikeln av Folke Engholm från 2019 

skriver han att det går att skilja på influencers samt att det finns micro-influencers. Dessa 

micro-influencers definieras som personer med under 10 000 följare (Engholm, 2019). 

Definitionen som kommer att användas i denna studie är - Influencer är en person med mer 

än 10 000 följare på sociala medier som har skapat sig ett förtroende och kan därför påverka 

andra personers konsumtion. Dessa influencer verkar på flertalet plattformar, men i denna 

studie kommer fokus ligga på Instagram. Instagram är en av plattformarna som ingår i 

samlingsbegreppet sociala medier. Plattformen är i grund och botten en plats där personer kan 

dela bilder med omvärlden (Humphrey, 2016). Instagram används mest via mobilappen som 

finns till alla smartphones och precis som Twitter och Facebook kan personer som är aktiva 

på plattformen gilla och kommentera foton som delas (ibid). Idag används Instagram även 

som en marknadsföringskanal för att nå ut till konsumenterna med information (Muñoz & 

Tower 2017). 

 

Chih-Chung et al. (2012) skriver att konsumtionsvanor påverkas av vilket värde och vilka 

fördelar som köpet medför. I deras studie menar de att varumärkesimage och 

varumärkeskapital spelar in i huruvida en person har intentionen att konsumera en produkt 
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eller tjänst (Chih-Chung et. al 2012). Fortsatt förklarar de även att lojalitet till ett specifikt 

varumärke är övervägande faktor för en konsument att få en köpintention (ibid). I en annan 

studie som utfördes på ett universitet i Wuhan visade att personer som handlar över nätet har 

en ökad grad av intention att köpa något om det finns en kundservice som svarar live. Alltså 

att mycket kommunikation från företagets sida leder till att konsumenterna får en större 

intention att konsumera någonting (Li et al. 2012).  

 

 

1.2 Problemformulering   

Teknikens utveckling går hela tiden framåt och sociala medier har blivit väldigt uppskattat. 

Hela 83% av de svenska internetanvändarna använder sociala medier (Karlsson 2018). 

Palmer och Koenig Lewis (2009) skriver att mellan åldrarna 16 till 24 använder över hälften 

av alla internetanvändare sociala medier (Palmer & Koenig Lewis 2009). Med ett sådant stort 

användande av sociala medier är det naturligt att företag vänder sig till dessa plattformar, 

vilket Web 2.0 har givit möjlighet för (ibid). Web 2.0 är ett samlingsnamn för olika sociala 

medier där användaren är i fokus. Vilket ger användaren möjligheten att publicera och dela 

innehåll med andra, samt även dela sina åsikter kring innehållet (Chen et al. 2011). Detta har 

lett till att individer har blivit en del av företagens marknadsföringsstrategier, som via sina 

egna kanaler framför personliga eller sekundära budskap (Matic & Booth 2010). Dessa 

individer är vad som kallas för influencers. Enligt Matic och Booth (2010) hjälper influencers 

företagen att etablera en konversation med konsumenterna som handlar om varumärket 

(Ibid). Detta för att en influencer skall påverka en individs konsumentbeteende genom det 

förtroende som influencers har byggt upp på Instagram genom interaktion med sina följare. 

 

För att ett företag skall värdera om de skall marknadsföra genom influencer marketing på 

Instagram jämfört med en annan marknadsföringsstrategi, krävs det information kring hur 

stor effekt en influencer har eller kan ha på en individs köpbeteende. Problematisering med 

vad som är viktiga faktorer i en individs konsumtionsvanor, skall i denna studie forskas kring 

hur förtroende spelar roll till att en individ konsumerar en produkt som marknadsförs genom 

en influencer. I en studie som genomfördes i Slovakien visades det sig att influencers har 

störst påverkan på åldrarna 17–25. Vidare visade resultatet att 70% av dessa människor 

påverkades i deras köpbeteende (Kádekova & Holienčinová 2018). Därmed ligger problemet 



3 
 

även i hur en influencer på bästa sätt skall bygga upp ett förtroende för konsumenten för att 

från den kopplingen till konsumenten skapa köpintentioner för ett företags produkter. 

Kádekova och Holienčinová (2018) skriver även i sin artikel att det är många som inte vet 

vad en influencer är. I deras undersökning visade det sig att lite mer än hälften (52%) av 

respondenterna visste vad det innebar (Kádekova & Holienčinová 2018). Detta kan bli ett 

problem för både företag och konsumenter. För ett företag blir det svårt att veta huruvida de 

ska samarbeta med en influencer, samt för att återkoppla till tidigare problematisering, 

eftersom företag inte vet hur stor genomslagskraft influencers har. Hos konsumenterna ligger 

problematiseringen dels i att det är svårt att lita på influencers om de inte förstår vad 

begreppet innebär, vilket då kan påverka en influencers genomslagskraft hos konsumenterna. 

Detta i sin tur påverkar hur väl en konsument känner förtroende och lojalitet till en influencer. 

I enlighet med Li et.al (2012) beskrivs problematiken med köpintentioner - att de fluktuerar 

genom hur mycket kommunikation ett företag framför. Detta i kontrast till en influencer visas 

problematiken att denna information skall vara ‘trovärdig’ och därmed måste en konsument 

bygga upp ett förtroende - för att det skall påverka konsumtionsbehov. 

 

I huvudsak är alltså följande ett problem för företag, då det kan vara svårt att veta värdet av 

att använda sig av influencers i sin marknadsföring. Denna studie fokuserar därför på 

konsumenterna och hur deras uppfattning är av influencers. Att förstå hur konsumenterna 

tänker är väldigt viktigt för företag idag (Puccinelli et al. 2009). Tidigare forskning föreslår 

personliga och sociala behov är anledningen till att människor konsumerar (Ibid). Underlaget 

från denna studie kan hjälpa företagen att se konsumenternas perspektiv och därav få en 

tydligare bild av vilken genomslagskraft i form av konsumtionsbehov som en influencer kan 

ha på sina följare. Studien har även värde för en influencer då problematiken kring hur en 

influencer skapar förtroende för ens följare är oklar skall denna studie klargöra vad en 

konsument som följare anser är viktigt. Studien ämnar därför att ta reda på om konsumenter 

känner förtroende för influencers samt huruvida de påverkas i deras konsumtionsvanor. 

Påverkan i denna studie definieras som att skapa en intention att agera hos konsumenten 

vilket därmed förändrar en individs ‘konsumtionsbehov’. Undersökning kommer att utföras 

med intervjuer med konsumenter för att få fram deras synvinkel. Konsumenterna i detta fall 

innebär personer som följer influencers. Även då detta är ett problem för företag och 

influencers så kommer de inte att undersökas eftersom konsumenterna själva, bäst kan svara 

på hur deras konsumtionsvanor påverkas samt hur de får förtroende för en influencer. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om en konsument känner förtroende för influencers 

samt om de påverkar en individs konsumtionsvanor. 

 

1.4 Frågeställning 

 

● Känner konsumenter förtroende för influencers? 

○ Hur skapas förtroende för influencers hos konsumenter 

● Hur påverkar förtroendet för influencers konsumenternas köpintentioner? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Inom denna studie är den givna avgränsning till att göra intervjuer med konsumenter för att 

undersöka uppfattningen av influencers av den givna definition av begreppet; En person som 

skapat sig förtroende att kunna påverka och inspirera andra personer. Undersökningen är 

avgränsad till svenska influencers med följare över 10 000 på deras sociala medier. Studien 

kommer därmed inte ta hänsyn till så kallade micro-influencers (Engholm, 2019). 

Intervjuerna kommer ske med personer i åldrarna 17–25 år då dessa personer enligt tidigare 

forskning påverkas mest av influencers (Kádekova & Holienčinová 2018). Undersökningen 

kommer endast ta hänsyn till influencers verksamma på Instagram. Tidsperioden för studien 

kommer att gälla från februari till maj 2019.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Marknadskommunikativa meddelanden (Marketing Communications Messages) 

Denna teori skall appliceras i studien med syftet att förstå vilket “typ” av meddelande som en 

konsument påverkas mest av genom marknadsföringen av en influencers inlägg.  

 

 

Baines et al. (2017) skriver att ‘Marketing Communications Messages’ handlar om att ge 

personer det rätta meddelandet av vad en person vill marknadsföra. Ett sätt är att rama in 

meddelandet och belysa en särskild aspekt alternativt något attribut i presentationen av det 

som marknadsförs (Anghelcev & Sar 2014). Från mottagarens sida av den information som 

ges, handlar det om att informationen är intressant. En mottagare måste gå igenom en process 

av bearbetning när han/hon tar emot information och reflektera vidare över denna information 

för att fylla något av hans/hennes behov. (Baines et al 2017). Oavsett vilken 

kommunikationsmodell så är feedback från mottagaren till sändaren viktig. Utifrån den 

feedback som kommer från mottagaren vet exempelvis marknadsföraren hur meddelandet 

fungerade, antingen om det är positivt och resulterar i konsumtion eller negativt och blir ett 

brus för konsumenterna (Duncan & Moriarty 1998).  

 

Beroende på vad det är en marknadsförare vill förmedla delas Marketing Communications 

Messages upp i 4 enheter; informational, emotional, user-generated och branded-content - 

varav vi behandlar 3 enheter inom denna studie. (Baines et al 2017) 

2.1.1 Informativa meddelanden (Informational Messages) 

Denna typ av meddelanden kategoriseras som antingen rationellt propositionsorienterad eller 

konsumentorienterad som baseras på mottagarens tankar (Baines et al 2017). Grundtanken, 

när en marknadsförare skall använda sig av en informativ typ av meddelande är när 

mottagaren förväntas att engagera sig i konsumtionen av en vara/tjänst (Ibid). Denna typen av 

meddelande är således till för att ge information till en målgrupp som associerar till 

marknadsföringen och förstår det som är menat att förmedlas med informationen. Informativa 

meddelanden har som fokus att tillhandahålla konsumenter med information om orsaken till 

att konsumera något (Sridhar & Walter 2014).   
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Ett exempel av denna typen av meddelanden är;  

“Brands are presented in a problem-solving context. So, people with headaches are seen to 

be in pain, but then take brand X which resolves the problem” (Baines et al 2017). 

 

MacInnis och Yoo (2005) beskriver likt Baines et al, att ett informativt meddelande genom 

marknadsföring av en annons är skapad för att väcka rationaliteten i vad konsumenten ser 

genom marknadsföringen - för att engagera sig.  

 

2.1.2 Emotionella meddelanden (Emotional Messages) 

Denna typ av meddelande handlar om att skapa en emotionell känsla från respondenten. Det 

krävs inget hög-engagemang inom denna typen av meddelanden för att en person skall känna 

sig intresserad av den produkt som marknadsförs. De olika emotionellt baserade 

meddelandena kan skapas genom t.ex. rädsla, humor, animation, sex, musik eller surrealism 

(Baines et al 2017).  

 

Vidare finns det även marknadsföring som sker genom en sammansättning av ett informativt 

samt emotionellt meddelande (Ibid). Grundtanken med informationella/emotionella 

meddelanden är att det meddelande som marknadsföringen reflekteras som - skall engagera 

mottagaren och hjälpa denne att bearbeta informationen av produkten och skapa ett intresse. 

 

MacInnis och Yoo (2005) beskriver att definitionen av ett emotionellt meddelande genom 

marknadsföringen av en annons, handlar om att skapa känslor för att väcka emotionella 

tankar i mottagaren, vilket effektivt görs genom drama, musik och andra känslomässiga-

strategier. 

 

2.1.3 User-Generated Content 

User-generated content fick sitt ursprung och har fortsatt utvecklas i samband med sociala 

medier, Instagram, Snapchat, Youtube etc. Det är en typ av meddelande som skapas och 

publiceras av individuella personer (Baines et al 2017). Som ett exempel kan dessa “inlägg” 

var skapade när en individ har fått i uppdrag från ett företag att marknadsföra deras nya 

limegröna mössa. 
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Enligt Baines et al i boken Marketing finns det tre (3) krav för när ett meddelande kan ses 

som “User-Generated Content”. 

1. Det måste vara publicerat på en hemsida eller social-medieplattform. 

2. Meddelandet måste skapas ur en grund av kreativitet. 

3. Meddelandet kan inte vara skapat av en organisation/agentur, utan det måste ses som 

personligt. (Baines et al 2017) 

 

Författarna Bian et al. (2013) beskriver hur ett företag fokuserad på att marknadsföra genom 

User-Generated Content har en prioritet att tillsammans med en konsument skapa ‘mervärde’ 

- genom att engagera konsumenten i User-Generated Content aktiviteter (Bian et al. 2013), 

varav ett instagram inlägg kan vara en aktivitet. 

 

2.2 Word of Mouth och Viral Marketing 

Denna teori skall appliceras i studien med syftet att förstå hur konsumenter påverkar 

varandra, detta specificeras i denna studie t.ex. genom ryktesvägar kring hur en annan 

individ känner förtroende för en influencer och om detta påverkar den enskilde konsumentens 

köpbeteende. 

 

Word of Mouth innebär att konsumenterna kommunicerar med varandra angående 

exempelvis produkter, varumärken och tjänster. Det går ut på att kunderna delar med sig av 

information till varandra. Det har blivit ett av de största och mest värdefulla verktygen för 

konsumenter vid beslut av ett köp (Özdemir et al. 2016). Fenomenet uppmärksammats av 

marknadsförare och vikten av Word of Mouth är tydlig. Marknadsförare och sociologer 

menar att majoriteten av alla köp påverkas av detta fenomen (Kozinets et al. 2010). 

 

Word of Mouth har sedan lett till vad som kallas Viral Marketing. Det innebär att Word of 

Mouth sker över internet. Med internet har det nya möjligheter växt fram för marknadsförare 

att övervaka Word of Mouth. Utvecklingen har lett till konsument-till-konsument 

kommunikation som används med professionella marknadsföringstekniker på internet (Ibid).   
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2.3 Förtroende 

Denna teori skall appliceras i studien med syftet att förstå vidare hur en konsument uppfattar 

hur en influencer bygger upp förtroende hos sina följare samt om dessa personer känner 

förtroende för influencers i enlighet med teorin. 

 

I kontexten företagsekonomi består konceptet förtroende av tre delar: trovärdighet, villighet 

och avsikt att agera (Kang och Hustvedt, 2014). Morgan och Hunt presenterar dock en 

vanligare använd definition av begreppet som menar att förtroende är den tillit och integritet 

som finns gentemot en utbytespartner, till ett varumärke exempelvis (ibid). I en undersökning 

som utfördes av Kang och Hustvedt visar resultaten att förtroende påverkar både avsikten hos 

konsumenter att köpa något samt att sprida ett positivt budskap vidare om företaget eller 

produkten. De menar även att bygga förtroende till kunden är viktigt - genom att vara ärlig, 

särskilt om svåra och viktiga ämnen, då det är något som kommer löna sig längre fram i tiden 

(ibid). Hoffman et al. menar att förtroende från kunden är något som är enkelt att bygga upp 

på internet. De menar att förtroende uppnås på bästa sätt genom att fördela maktbalansen 

mellan kunden och företaget (Hoffman et al. 1999). Vad de menar med att fördela 

maktbalansen är att konsumenten och ett företag ska sikta på mer samarbete mellan båda 

parter (ibid).   

 

Patakorpi och Kimppa (2006) beskriver i sin artikel en definition av förtroende på nätet. De 

menar att förtroende i första hand kommer från vilket tidigare rykte företaget har, vilket är 

svårt för exempelvis nystartade företag då de är okända i början. Vidare skriver de att det är 

viktigt att skapa relationer för att bygga upp förtroendet. Patakorpi och Kimppa definierar 

slutligen förtroende online enligt fyra nyckelvariabler: Rykte, teknologi, expertis och 

relationer (ibid).  

 

2.4 Influencer marketing 

Denna teori skall appliceras i studien med syftet att förstå två olika typer av influencers och 

påvisa hur de använder influencer marketing och om en typ skapar mer förtroende än den 

andra. 
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Influencer marketing är definierad enligt Sudha och Sheena (2017) som den process som 

engagerar och identifierar människor som har ett inflytande över en specifik grupp av 

individer. Författarna beskriver även hur företag identifierar dessa influencers för att de ska 

vara en del av en kampanj - för att sälja, engagera eller nå en individ genom en given 

produkt. Sudha och Sheena (2017) beskriver ‘influencer marketing’ vara en 

marknadsföringsstrategi som tar sin form i relationsbyggandet mellan ett företag och en 

influencer - genom användandet av en influencer i marknadsföring 

 

Sudha och Sheena (2017) bryter ner ‘influencer marketing’ i två delar; 

1. tjänad influencer - denna form visar på den relation en influencer har med företaget, 

där en influencer använder produkter från en tredje part för att öka deras personliga 

utveckling på den plattform de befinner sig på. 

2. betald influencer - denna form behandlar till största del sponsorskap mellan ett 

företag och en influencer genom - sponsorskap och märkesbefrämjande inlägg. 

 

Det finns tre viktiga faktorer inom “Influencer marketing” som Sudha och Sheena (2017) tar 

upp i sin artikel. Detta är - räckvidd, relevans och resonans. Varav räckvidd behandlar den 

‘mängd’ följare som individen har och når ut till. Relevans berör hur stor del av den 

information som speglas i det en influencer marknadsför som är relevant för den enskilde 

konsumenten. Vidare redogör Sudha och Sheena (2017) för vad de menar med begreppet 

resonans - “Resonans räknar antalet aktiviteter som en influencer genererar genom 

offentliga inlägg” - (Ibid.) 

 

2.4.1 Fisherman's Influence Marketing Model 

Denna teori skall appliceras i studien med syftet att förstå hur olika influencers når ut till 

konsumenter med hänsyn till Fisherman’s Influence Marketing Model.  

 

Brown och Fiorella (2013) beskriver hur konsumenten är i centrum i den nuvarande 

marknadsföring universumet och att en influencer är i centrum i “influence marketing 

strategy” i dagens samhälle. Konsumenten har konsumtions-makten och därmed, för att en 

influencer skall kunna vara effektiv i sitt sätt att arbeta - måste han/hon arbeta för att förstå 

och sprida ett budskap som är viktigt för konsumenten (Ibid). 

 



10 
 

 

Figure 1: Fisherman's Influence Marketing Model 

 

En influencer har enligt Fisherman’s influence marketing model, en viss räckvidd som även 

Sudha och Sheena (2017) behandlar - det en influencer når. I enlighet med Fisherman’s 

modell visas det ett spektrum av följare som en influencer, med hjälp av det budskap de 

sprider genom ett inlägg. Det sker genom första amplifikation och andra amplifikation 

(Brown och Fiorella 2013). 

 

Den första amplifikationen behandlar den sociala krets som en influencer enskilt kan nå och 

påverka genom influencer marketing. Den andra amplifikationen berör en “följares” sociala 

krets. Hur en influencer kan påverka genom den andra amplifikationen är om en följare av en 

influencer sprider vidare det budskap som ursprungligen kommer från influencern och på så 

sätt påverkar en individs konsumtionsbeteende (Brown och Fiorella 2013).  

 

Marknadsföringsstrategin inom modellen beskrivs som - “man kastar ett stort nät för att fånga 

mest fisk” vilket Brown och Fiorella (2013) hävdar att ett företag använder som strategi för 

att skapa konsumtionsbehov. 
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2.5 Konsument Köpprocessen (The Consumer Proposition Acquisition Process) 

Denna modell kommer att appliceras på respondenternas svar för att se hur de påverkas av 

influencers i deras konsumtionsvanor. 

 

 

Denna modell visar hur ett köpbeslut går till från att ett behov skapas tills dess att köpet har 

genomförts. Modellen innehåller sex steg och är en iterativ process (Baines et al. 2017). 

Modellen ser på följande sätt: 

  

Figure 2: The Consumer Proposition Acquistion Process 

Motive Development innebär att ett behov skapas hos konsumenten. Detta steg benämns av 

Nilsson (2010) som ett problem som uppstår.  Information Gathering betyder att 

konsumenten börjar leta information och olika alternativ för att lösa behovet eller det 

problem som uppstått. Det tredje steget i processen går ut på att konsumenten jämför de olika 

alternativen som tagits fram under insamlandet av information för att utvärdera vilket som är 

det bästa alternativet. Detta blir då Proposition Selection i processen. Jonas Nilssons modell 

tar inte upp detta steg, utan konstaterar att valet av en föreslagen vara är den som sedan 

konsumeras (ibid). Det femte steget som är Acquisition/Purchase är när konsumenten 

genomför köpet av det alternativ som valdes. Sista steget i denna process är Re-Evaluation. 

Det innebär att konsumenten återigen utvärderar det alternativet som köptes huruvida det var 

rätt samt om det gav det som personen var ute efter för att uppfylla behovet (Baines et al. 

2017). 
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2.6 Koppling till studien 

De modeller och teorier som i det här kapitlet av uppsatsen har presenterats skall vidare 

appliceras på det resultat som denna studie visar på genom - semi-strukturerade intervjuer, för 

att kunna bidra till en grundad analys och diskussion. Vidare har varje modell eller teori som 

presenterats en koppling till de intervjufrågor som har ställs inom denna studie, vilket 

kommer leda till en nyanserad jämförelse till det resultat som tidigare forskning visar på. 

Teorierna och modellerna ligger till grund för frågorna i intervjuerna, detta för att kunna 

återkoppla till dessa när resultatet analyseras. The Consumer Proposition Acquisition 

Process används för att ta reda på hur konsumenterna påverkas i köpprocessen, om det är 

genom hela eller enbart vissa steg som påverkas. Detta kommer sedan att kopplas till teorin 

om förtroende för att se om förtroende spelar någon roll huruvida konsumenterna påverkas 

av influencers i deras konsumtionsvanor.  

 

Teorierna och modellerna som berör influencers används för att skapa en förståelse för hur 

de når ut till konsumenterna samt vilka typer av meddelanden som används och hur dessa 

påverkar. Detta är även en del av intervjun där respondenterna får svara på vilken typ av 

meddelande som påverkar dem mest till att agera eller utföra ett köp. Word of Mouth och 

Viral Marketing är därför ett viktigt verktyg då influencers dels använder sig av detta för att 

förmedla budskap, men även viktig då ryktet av en influencer ofta sprids via denna typ av 

kommunikation mellan konsumenterna. Därav kommer Word of Mouth kopplas samman med 

teorin om förtroende för att se hur respondenterna tycker ryktet av en influencer påverkar 

deras trovärdighet samt förtroende för en person.  

 

Dessa teorier och modeller kommer sedan återkomma i analysen för att se om det finns 

några samband men även i diskussionskapitlet för att förklara de tankar som kommer upp 

samt för att visa hur det leder fram till studiens slutsatser.  
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3. Metod  

3.1 Kvalitativ forskning 

I denna studie valdes det att göra en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod för att 

undersöka influencers inflytande på konsumenter. Nedan kommer en beskrivning av vad 

forskarna Alan Bryman och Emma Bell definierar den kvalitativa forskningsstrategin som; 

 

“Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten under insamling och analys av 

data oftare ligger på ord än på kvantifiering av siffror.” - (Bryman & Bell, 2017) 

 

En kvalitativ forskningsmetod strävar därmed efter att förstå och analysera ett bestämt 

fenomen och förstå dess sociala betydelse snarare än att transformera det till matematiska 

termer. Kvalitativ forskningsmetod uttrycker sig mer i formen av fallstudier än 

enkätundersökningar som kvantitativ forskningsmetod ofta grundar sig inom (Borisoff & 

Chesebro 2007). Enligt Berg och Munthe-Kaas (2013) så är en kvalitativ forskningsmetod 

användbar när forskare vill besvara forskningsfrågor som exempelvis börjar med hur eller 

varför som kräver djupare svar, vilket denna studie ämnar göra. Vanligtvis används 

intervjuer, fokusgrupper eller observationer för datainsamling och för att besvara dessa frågor 

(Berg och Munthe-Kaas 2013). Denna forskningsmetod används för att undersöka till 

exempel sociala fenomen, processer, upplevelser eller erfarenheter, vilket leder till att 

kvalitativ data består till stor del av text som sedan analyseras (Ibid). Den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpar sig därför till denna studie då det är individers upplevelser och 

känslor som undersöks för att svara på frågeställningen. I denna undersökning används 

semistrukturerade intervjuer för insamling av data som senare kommer att analyseras med 

hjälp av de teorier och modeller som tagits upp i 2.0 Teoretisk referensram.  

3.1.2 Semi-strukturerad intervju 

Den metod inom kvalitativ forskningsstrategi som denna studie kommer behandla är - 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju utgår från ett standardiserat 

intervjuschema (Bryman & Bell, 2017).  

 

Genom att välja denna metod kunde skribenterna genom ett generellt frågeschema, ställa 

vidare frågor som besvarar denna studies frågeställning. Vidare anser skribenterna att den här 
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typen av intervjuer kommer att hjälpa besvara frågeställningen ytterligare och ge en analys 

som hanterar flera olika infallsvinklar på grund av den flexibilitet som ges av att ställa 

följdfrågor. Användningen av semistrukturerade intervjuer ger möjligheten för personen som 

håller i intervjun att ställa följdfrågor som kan leda till att respondenten ger djupare svar 

(Buus 2011). Studien riktar sig till konsumenter och hur de uppfattar influencers inflytande 

på dem. Respondenterna kommer därav svara personligt utifrån hur de upplever det, vilket 

med semistrukturerade intervjuer ger forskarna möjligheten att rikta in sig på specifika teman 

om någonting verkar intressant.  

 

Intervjuerna bestod av 19 frågor samt följdfrågor, en del förutbestämda och en del som 

ställdes på plats. För att få mer information se 3.3 “Tillvägagångssätt”.  

 

3.2 Urval 

Urvalet består utav ett icke-sannolikhetsurval: bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

består av personer som är lättillgängliga för studien och som skribenterna har tagit kontakt 

med (Bryman & Bell, 2017). Bekvämlighetsurval valdes att använda för att det var ett enkelt 

sätt att utföra studien på. Det hade tagit längre tid med andra typer av urvalsmetoder vilket 

hade lett till att undersökningen inte hade hållit sig inom tidsramen. Ett bekvämlighetsurval 

funkade även bra i detta fall då syftet med studien var att ta reda på hur konsumenter känner 

förtroende för influencers samt om influencer påverkar deras konsumtionsvanor. De personer 

som har tillfrågats är alla konsumenter och har kunnat svara på frågorna samt haft en åsikt om 

influencers.  

 

3.3.2 Avgränsning 

Denna studie har avgränsats till att bara använda semi-strukturerade intervjuer för att 

insamlingen av data. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Alla intervjuer utfördes med båda de skribenterna närvarande. Detta för att båda två skulle 

vara med genom hela processen och för att lättare förstå empirin när den väl bearbetas. Under 
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intervjuerna ställde en av skribenterna frågorna till respondenterna medan den andra satt 

bredvid med en dator för att skriva ner det som sades under varje intervju. Vid varje tillfälle 

användes även en telefon för att spela in intervjuerna för att kunna transkribera det som varje 

respondent har svarat. Intervjuerna tog mellan 20–30 minuter beroende på hur utförligt varje 

person svarade på frågorna. Intervjuguiden bestod av 19 frågor med förutbestämda 

följdfrågor på flera av dem (se 8. Bilagor) samt utvecklande frågor som ett semi-strukturerat 

tillvägagångssätt ger upphov till under intervjuerna.  

 

Innan varje intervju förklarades för varje person vad det var för undersökning samt vad syftet 

med studien var. Intervjuerna inleddes sedan med två frågor om influencers (se 9. Bilagor) 

och var sedan uppdelade i två delar: en del kopplad till konsumtion samt en del kopplad till 

förtroende. Detta informerades till varje respondent under intervjutillfällena för att 

intervjupersonerna skulle ha en större förståelse för hur frågorna var kopplade till studien. 

Totalt har 12 respondenter intervjuas, varav sex var män och sex var kvinnor inom det 

avgränsade åldersspannet. Dessa 12 personer är valda utifrån ett bekvämlighetsurval och har 

varit lättillgängliga för studien. Inför varje intervju förklarades det även för respondenterna, 

vilket följarantal som används för att definiera en influencer i enlighet till skribenternas 

studie, samt att det var avgränsat till plattformen Instagram. Som nämnts tidigare så var de 

två första frågorna om influencers och den första var om personerna följer någon eller flera 

influencers på Instagram (se 8. Bilagor). Denna fråga ställdes för att respondenterna skulle 

kunna koppla resterande frågor till en influencer för att lättare sätta frågorna i ett 

sammanhang. Varje respondent har intervjuats i en avskild miljö och ingen av de som 

tillfrågats har haft möjligheten att diskutera sina svar med någon annan under intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes torsdagen den fjärde april samt måndagen den åttonde april.  

 

När intervjuerna tog rum, ställdes även en fråga kring tjänad och betald influencer. Detta - 

för att analysera och vidare koppla tillbaka på den tidigare forskning som studien behandlar. 

Som intervjuare fick skribenterna därmed informera respondenterna vad som menades med 

en tjänad och en betald influencer för att vidare kunna analysera detta på ett enhetligt sätt. 

 

Den data som samlades in under intervjuerna är det underlaget som kommer att analyseras 

under kapitel 5. Frågorna i intervjuerna är formade i stor del från de teorier som finns med i 

den teoretiska referensramen. Det är dessa teorier och modeller som kommer att användas för 

att analysera respondenternas svar.  
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3.4 Epistemologi 

Ordet epistemologi innebär läran om kunskap eller kunskapsteori. Begreppet behandlar 

alltså frågor om vår kunskapsuppfattning (Åsberg 2001). Epistemologiska frågeställningar 

handlar om vad som kan accepteras som godtagbar kunskap inom ett särskilt område 

(Bryman & Bell 2017). Inom epistemologi finns det olika synsätt till hur verkligheten bör 

studeras. Bryman och Bell (2017) skriver om positivismen som innebär att forskningen följer 

naturvetenskapens synsätt. Positivism förespråkar användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studerandet av den sociala verkligheten samt de aspekter som tillhör den (ibid). 

Positivism innebär bland annat att riktig kunskap är företeelser som kan bekräftas med 

sinnena, så kallad fenomenalism. Det innebär även att vetenskapen ska vara objektiv, alltså 

att forskarna inte blandar in sina egna värderingar (ibid).  

 

Denna studie ämnar ta reda på hur konsumenters köpintentioner påverkas av influencers 

samt om konsumenter känner förtroende för dem. Undersökningen bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod i semistrukturerade intervjuer eftersom det är känslor och tankar hos 

konsumenterna som studeras. Epistemologi följer som tidigare nämnts ett naturvetenskapligt 

synsätt, vilket är vanligare inom kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell 2017). Den här 

studien berör därmed inte begreppet i någon större utsträckning eftersom den undersöker 

kvalitativ empiri. Resultaten har dock analyserats utan några personliga värderingar och 

även intervjuerna utfördes från en objektiv synvinkel.   

 

3.5 Ontologi 

Ontologi betyder läran om varandet, eller i en mer allmän benämning läran om verklighetens 

uppbyggnad (Åsberg 2001). Frågeställningar inom ontologi handlar om de sociala 

entiteternas art eller natur (Bryman & Bell 2017). Ontologi brukar delas upp i två olika 

synsätt: objektivism och konstruktivism. 

 

Objektivism innebär att sociala företeelser är yttre fakta som ligger utanför vår kunskap samt 

inte går att påverka. Det betyder att organisationer exempelvis kan ses som fristående objekt 

som därmed kan tillskrivas egenskaper och undersökas. Det innebär även att individer som 
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ingår i en organisation inte kan påverka den (Bryman & Bell 2017). Detsamma gäller även 

för kulturer. Bryman och Bell (2017) menar att det också innebär att organisationer och 

kulturer tar en roll som begränsande och uppfostrande som då påverkar individerna. 

 

Konstruktionismen menar istället att organisationer och kulturer är i ständig förändring, det 

vill säga att de visst påverkas av individerna som ingår i dessa (ibid). Bryman och Bell 

(2017) att forskarnas beskrivningar av den sociala verkligheten utgör konstruktioner. 

Organisationer och kulturer är en konstruktion som hjälper individerna som ingår i dessa att 

förstå hur verkligheten ser ut samt hur de ska samverka med denna omvärld (ibid).  

 

I denna studie har skribenterna ett konstruktionistiskt synsätt. Studien undersöker huruvida 

individer påverkas av influencer till att konsumera. Undersökning menar därför att individer 

påverkar organisationer och kulturer, samt att de även påverkas av dem. Individerna i det 

här fallet påverkar hur marknadsföringen förändras och hur organisationer måste förhålla 

sig till de ständiga förändringar som sker i omvärlden med tekniken. Individerna, 

konsumenterna, undersöks i denna studie för att se om de påverkas av organisationer och 

kulturer (influencers).   

3.6 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier används begreppet tillförlitlighet istället för intern validitet som 

används vid kvantitativa undersökningar. Begreppet innebär huruvida resultaten i studien är 

trovärdiga (Bryman & Bell 2017). John B. Nezlek (2017) beskriver tillförlitlighet som ett 

mått för den interna konsistensen av en uppsättning artiklar, vilket stämmer överens med 

Bryman och Bell (2017). De menar att för att skapa tillförlitlighet för en studie krävs det att 

forskare känner till ramverket. I denna studie är det teoretiska ramverket det som appliceras 

för att analysera svaren från den valda målgruppen. Eftersom många av frågorna bygger på 

teorierna samt att åldersspannet för målgruppen kommer från tidigare forskning anses 

tillförlitligheten i denna undersökning vara relativt hög. Om studien skulle genomföras igen 

med nya respondenter är det troligt att resultatet kommer bli likt denna undersökning.  
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3.7 Överförbarhet  

Överförbarhet, eller transferabilitet som det också kallas, bedömer i vilken utsträckning 

resultaten från en studie går att applicera på andra grupper och omgivningar än den som 

undersöks (SBU 2017). Vid en kvalitativ forskningsansats som denna, används överförbarhet 

istället för generaliserbarhet (Ibid).  

 

I denna undersökning är överförbarheten svag. Studien riktar in sig på personer i åldrarna 18–

25 eftersom tidigare forskning visat att flest personer inom den gruppen förstår vad en 

influencer är. Inom samma åldersspann skulle överförbarheten vara möjlig att göra på andra 

platser, med de givna förhållanden som denna studie behandlar. Exempelvis som den 

forskning som gav avgränsningen 18–25 år utfördes i Slovakien (Kádekova & Holienčinová 

2018). Studien behandlar dock endast 12 respondenter varav deras svar är alldeles för få för 

att ge undersökningen en hög överförbarhet. 

 

3.8 Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet inom en kvalitativ forskningsmetod behandlar den noggrannhet som 

redogörs vid alla forskningsdelar inom studien. Alla de delar som pålitlighet behandlar inom 

en forskningsprocess måste vara fullständiga samt tillgängliga för att påvisa att studien 

därmed är pålitlig (Bryman & Bell 2017) 

 

Denna studie har en hög pålitlighet då det inom varje avsnitt i uppsatsen görs en redogörelse 

vad varje kapitel behandlar. Vidare har det inom studien även skapats ett intervjuschema som 

har används vid var och en av intervjuerna - vilket ökar uppsatsens pålitlighet då de 12 

respondenterna behandlar samma delar inom forskningsfrågorna. Då den valda 

intervjumetoden var semi-strukturerad, uppkom det även följdfrågor specifikt till en 

respondent och inte kunde appliceras till varje intervjuperson. Detta betyder att pålitligheten 

kunde blivit högre inom uppsatsen om varje person hade fått samma chans att svara på de 

frågor som ställdes till alla respondenter och “kommits på” under intervjun. Genom att det 

finns en given ålder som uppsatsen behandlar betyder detta att om uppsatsen skall vara helt 

‘pålitlig’ måste samma personer intervjuas, vilket inte är möjligt då personerna är anonyma. 

En studie på 18–25 år med andra respondenter skulle därmed kunna ge ett annat resultat än 

det studien har kommit fram till. 
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3.9 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskarna har varit objektiva genom sin bedömning av de olika 

forskningsprocesserna. Forskarna skall därmed ha agerat i god tro och inte ha personliga 

värderingar i den teoretiska inriktningen eller slutsatsen (Bryman & Bell 2017) 

 

Inom denna undersökning är konfirmeringen hög då uppsatsen visar på objektivitet i alla de 

delar som den teoretiska forskningsprocessen behandlar. Genom studien har vidare, inga 

personliga värderingar tagits i åtanke för att bygga upp eller motivera ett resultat. 

 

3.10 Deduktion 

Inom samhällsvetenskapen är det deduktiv teori som vanligtvis representerar förhållandet 

mellan teori och praktik (Bryman & Bell 2017). Vid användandet av deduktion så utgår 

forskaren från en eller flera teorier. Utifrån dessa teorier skapas hypoteser som skall testas. 

Det är därefter som datainsamlingen sker, vilket leder till att forskaren får fram ett resultat. 

Resultatet bekräftar då antingen hypoteserna eller förkastar dem. Detta leder i sin tur till 

omformulering av teorin, mer exakt att forskaren beskriver resultatet i relation till teorierna 

som styrde undersökningen i början (ibid).  

 

I studien som presenteras här så är det deduktion som används. I kapitel 2 presenteras ett 

antal teorier som studien förhåller sig till. Istället för att ta fram hypoteser utifrån teorierna 

används de här till underlag för intervjuguiden. Samma intervjuguide användes under 

insamlingen av all data som är det resultat som presenteras i avsnitt 4. Eftersom inga 

hypoteser kan bekräftas eller förkastas så analyseras resultatet och jämförs mot teorierna 

samt vad dessa säger sedan tidigare. I avsnitt 7 presenteras sedan slutsatserna som då i 

relation till teorierna antingen bekräftar något som teorierna redan säger alternativt bidrar 

med ny information. 
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3.11 Metodkritik 

Denna undersökning har baserats på semi-strukturerade intervjuer för att få svar på de 

forskningsfrågor som studien har. Inga andra metoder har använts, vilket möjligtvis hade 

kunnat ge studien ett bredare alternativt djupare resultat. Detta har även lett till att det endast 

är primärdata som undersöks. Det hade möjligtvis kunnat göra undersökningen djupare om 

det även hade använts sekundärdata för att jämföra med respondenternas svar. Detta hade 

exempelvis kunnat genomföras genom att använda statistik för influencers inflytande 

alternativt använda inlägg från valda influencers Instagram-sidor för att jämföra med svaren 

från respondenterna. 

 

Urvalet som användes i undersökningen är ett bekvämlighetsurval. Ett slumpmässigt urval 

hade varit bättre för studiens överförbarhet och trovärdighet eftersom det hade givit ett mer 

representativt resultat. Vidare hade det även blivit ett mer representativt resultat om fler 

respondenter hade intervjuats. I denna studie har 12 personer svarat på intervjufrågorna, 

vilket är för lite för att kunna generalisera resultatet på en större population. 
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4. Resultat 

 

Resultatet från denna studie bygger på svar från 12 respondenter som deltagit i de 

semistrukturerade intervjuerna. Alla 12 personer som deltagit svarade att de följer influencers 

på Instagram. Däremot var de inte lika eniga i sina svar angående vad en influencer är. Det är 

två olika typer av svar, där det ena är att en influencer är en person med mycket följare som 

på något sätt inspirerar och influerar andra om deras vardag. Det andra svaret är direkt 

kopplat till marknadsföring där respondenterna menar att influencers arbetar ihop med 

företag för att marknadsföra å deras vägnar. 

 

4.1 Frågor kopplade till konsumtion 

Den första delen av intervjun innehöll frågor som är kopplade till konsumtion och huruvida 

influencers påverkar konsumenternas konsumtionsvanor. De flesta respondenterna svarade att 

de tror att influencers påverkar dem, varav två stycken inte tror att de påverkas alls. Fem 

personer nämner att de tror att de påverkas indirekt av influencers, att det kan bero på att det 

redan finns ett behov att köpa något och då påverkas av en influencer när han/hon 

marknadsför denna typ av produkt. 

 

 “Jag kan inte ge något direkt exempel. Indirekt, till exempel det där var en schysst 

tröja den vill jag ha” - Respondent 1 

 

 

Tre respondenter nämner även att de påverkas av rabattkoder. De menar att influencers ofta 

har tillgång till rabattkoder som de publicerar på deras Instagram sidor och därav påverkar 

konsumenter till att köpa något eftersom det blir ett billigare pris. Samtliga kvinnor som 

intervjuades svarade att de påverkas av influencers. 

 

“Ja, inom mode och rabattkoder. Följer strömmarna och vad som händer inom 

skönhet och mode” - Respondent 2 

 

Fortsatt ställdes frågan om respondenterna tror att influencer marketing är ett effektivt sätt att 

skapa ett konsumtionsbehov med följdfrågan om de tror att influencers har stort inflytande på 
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konsumenter. 10 av 12 svarade ja på den första frågan. De menar dock att det beror på vilken 

typ av målgrupp som marknadsföringen vänder sig till.  

 

“Ja det tror jag. Funkar absolut för den yngre generationen för vi är inne och klickar 

på det mesta” - Respondent 3 

 

Respondenterna tar även upp att det är viktigt att företagen använder sig av rätt influencer 

som inte lägger upp reklam varje dag från flera olika företag, det menar de minskar 

trovärdigheten. En person nämner även att hon kan känna att hon får en relation till en 

influencer och att det ökar chansen att köpa något som de marknadsför. Två av 

respondenterna är mer kritiska. Den ena menar på att det är ett bra sätt att marknadsföra sig 

på, men att det inte skapar något behov. Den andra har delade meningar och svarade att det 

kan skapa konsumtionsbehov och att följarna till en influencer kan inspireras. Han lade sedan 

till att han inte tror det är den mest effektiva vägen utan tror mer på reklamkampanjer. På 

följdfrågan gällande influencers inflytande på konsumenter svarade alla att så troligtvis är 

fallet. Respondent 12 svarade att han tror att det är 50% chans att de har inflytande på 

konsumenterna. Flera av respondenterna kopplar även detta till den yngre generationen och 

att influencers har som störst inflytande hos dem.  

 

“Influencer marketing är ett mer effektivt sätt att nå ut till yngre, jämfört med den äldre 

generationen som är fast i traditionell marknadsföring” - Respondent 5 

 

Majoriteten av respondenterna (11 av 12) tror att det är i huvudsak en influencer och dennes 

personlighet som påverkar konsumenterna snarare än inläggen de publicerar. Flera förklarar 

det genom att berätta att de börjat följa personen från början på grund av hur en influencer är 

som person. Flera nämner även att om de tycker om personen så ökar det mottagligheten för 

det de publicerar på deras Instagramsida, vilket de syftar till marknadsföring av diverse 

produkter. En person tror att det är inläggen som påverkar en konsument snarare än 

influencern. Respondenten menar att inläggen kan följa ett särskilt tema som bidrar till att 

folk blir mer intresserade.  

 

“Det är de som gör inläggen och indirekt blir det vad som påverkar” - Respondent 4 
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Fyra respondenter svarade att det kan vara både och som påverkar. Att det kan bero på vilken 

influencer det är. Respondent 11 svarade exempelvis att det ibland kan vara ett manus som 

kommer från företagen och att det kan påverka konsumenter också men säger även att det 

skulle öka trovärdigheten om det kommer direkt från en influencer som skapat ett 

meddelande själv.  

 

“Både och, beror på vad man har för förtroende till personen”- Respondent 10 

 

Majoriteten av alla respondenter påverkas av influencers i huvudsak av User Generated 

Content på Instagram. Det är däremot blandade svar vad det är som påverkar mest. Flera av 

personerna som deltagit i intervjuerna nämner att det kan vara en blandning av antingen 

informationsbaserade inlägg, känslobaserade inlägg eller User Generated Content, trots att 

emotionella och informativa meddelanden är ungefär lika vanliga att påverka respondenterna.  

 

“Jag tror det beror på vad för produkt man vill ha eller gör reklam för. Hudvård vill 

man veta lite information, gentemot om det är kläder vill man bara att det skall se bra 

ut.”  - Respondent 6.  

 

Under intervjun ställdes frågan om personerna hade konsumerat något som en influencer 

hade marknadsfört på Instagram. Sex personer svarade ja på den frågan varav fem stycken 

var kvinnor. De vanligaste anledningarna var antingen att de gillade personen och ville stötta 

personen alternativt att det var klädesplagg som de tyckte om och valde att söka upp 

produkten och köpa den. Merparten av de respondenter som svarade att de konsumerat en 

produkt som en influencer har marknadsfört var även sponsrat av ett företag. Två 

respondenter nämner även influencers har erbjudit rabattkoder i samband med inläggen vilket 

har påverkat valet att konsumera produkten.  

 

I denna studie har det gjorts en skillnad på sponsrade inlägg som influencers gör i form av 

företagssamarbeten samt sponsrade inlägg som finns i Instagramflödet som reklam. I 

intervjun ställdes frågor om både sponsrade inlägg på influencers kanaler och om 

reklaminlägg som finns i Instagramflödet för att se om det skiljer sig. Sponsrade inlägg i 

Instagramflödet är något som inte intresserade respondenterna. Oftast väljer personerna att 

ignorera reklamen och menar att det är störande. Om de väl väljer att stanna upp beror det på 

att det finns ett behov att tillfredsställa och att något av inläggen fyller det behovet. En 
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respondent nämner att när det är sponsrade inlägg som influencers marknadsför så ökar det 

chansen att de stannar upp eftersom de har valt att följa personen, medan reklam i flödet inte 

är något som är ett val.  

 

 “Scrollar förbi allt som är sponsrat. Känner inget förtroende för de sakerna alls.” - 

Respondent 8 

 

Respondenterna fick som avslutande fråga i konsumtionsdelen av intervjun svara om de såg 

några skillnader eller likheter mellan traditionell marknadsföring och influencer marketing, 

samt vilken metod de ansåg var mest effektiv. Alla respondenter hävdar att det både finns 

likheter och skillnader mellan de båda metoderna. De största skillnaderna tyckte majoriteten 

av respondenterna var att via influencers blir det mer diskret marknadsföring, att det inte är 

samma tryck på att det är något som ska säljas, samt att influencers arbetar mer för att bygga 

upp ett förtroende till sina följare än vad traditionellt företag gör. De ser även likheter mellan 

metoderna och en respondent jämför influencer med reklampelare, att de blir som företagets 

affischer som marknadsför deras produkter. Respondenterna svarade dessutom att influencer 

marketing troligtvis är en mer effektiv marknadsföringsmetod, dock att det är beroende på 

vilken målgrupp som utsätts för marknadsföringen. Respondent 1 menar att den yngre 

generationen påverkas mer än den äldre generationen eftersom det är vanligare att influencers 

riktar sig till dem.  

 

“Det är beroende på målgrupp. Traditionella sättet kommer att dö ut mer och mer om 

man inte utvecklar de traditionella sätten” - Respondent 3 

 

 

4.2 Frågor kopplade till förtroende 

Den andra delen av intervjun innehöll frågor som är kopplade till förtroende och hur 

respondenterna anser att förtroende skapas mellan en influencer och konsumenter. Den 

inledande frågan var öppen för respondenten att svara vad den ville kring hur förtroende 

skapas för dem personligen. Majoriteten av respondenterna svarade att förtroende för de, 

handlar om att bygga upp en tillit och en genuinitet - därav skapas ingen fasad av vem 

personen verkligen är. 
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 “Handlingar väger mer än ord… Repetitivt beteende skapar förtroende.” - Respondent 8 

 

Vidare ställdes frågan om respondenterna kände förtroende för influencers. Här var 

respondenternas svar olika från varandra i det avseende att vissa kände förtroende för den 

enskilde influencern medan den andre inte gjorde det. En minoritet av respondenterna 

beskriver att de inte kände förtroende för en influencer på grund av anledningar som; att de 

får betalt att marknadsföra någonting eller endast bygger upp en fasad. Av de personer som 

kände ett förtroende eller ett visst förtroende till influencers beskrev att detta berodde på 

faktorn att de har följt deras liv väldigt länge och en respondent hävdade att på grund av det 

ser de som ‘vanliga personer’. Flera respondenter ansåg sig även ha förtroende för en 

influencer men inte för en annan influencer som de följer. 

 

Alla 12 respondenter uttryckte att de kände större förtroende till en influencer som besitter 

‘expertis-kunskaper’ om en viss produkt. 

 

“Ja, till en viss del. Finns influencers man har följt väldigt länge, om de har hållit sig lika 

under den tiden får jag ett förtroende för dem” - Respondent 7 

 

 

Med en koppling till den teoretiska referensramen som befinner sig tidigare sidmässigt inom 

denna studie definierar Sudha och Sheena (2017) influencers i två olika typer; tjänad och 

betald. Respondenterna fick därför frågan vilken de tyckte var mest trovärdig och hur 

förtroende skapas kring de två typerna. 10 av respondenterna sade att de kände en större 

trovärdighet i marknadsföringen från en tjänad influencer gentemot en betald influencer.  

 

Det fanns en gemensam motiveringen till varför respondenterna valde en tjänad influencer 

gentemot en betald influencer tillsammans med andra faktorer - detta var, för att en tjänad 

influencer inte får betalt för att marknadsföra produkterna som visas i inlägget och därmed 

kopplas som mer genuint och pålitligt. Flertal respondenter beskrev att de inte kunde veta om 

personen ‘verkligen’ tyckte om produkten som var i mål för marknadsföringen och därför 

hade svårare att lita på en betald influencer. Dessa respondenter ansåg att en tjänad 

influencer bygger upp förtroende genom att visa vad den faktiskt gillar och har på sig för att 

bygga ett gemensamt intresse med sin omgivning. 



26 
 

 

“En tjänad skapar mest förtroende då jag vet att produkterna är något som de verkligen 

tycker om och tipsar om” - Respondent 8 

 

Resterande två, ansåg att trovärdigheten var likadan tjänad som betald - influencer. De 

beskriver att trovärdigheten berodde på hur stora influencers var följarmässigt. En respondent 

beskrev att en tjänad influencer endast skulle kunna visa vad den har på sig för att skapa sig 

en större följarbas och få fler sponsorskap och på så sätt bli en betald influencer. Personen 

beskrev därför att det var tvetydigt kring varför/vad en tjänad influencer får av inlägget och 

var därför lika ‘trovärdig’ som en betalda influencer som gör det får betalt för det. 

 

“Jag som person kan inte veta om en tjänad influencer endast gör det för att vara snäll eller i 

framtiden tjäna pengar på något liknande” - Respondent 12 

 

Sedermera utgick intervjuerna på för att försöka se hur en respondent ser hur en influencers 

trovärdighet förändras genom företagssamarbeten och allmänt hur en respondent ser på 

företagssamarbeten med en influencer. Respondenternas svar inom denna punkt var enhetlig. 

Alla 12 respondenter sade att olika typer av företagssamarbeten påverkar en influencers 

trovärdighet. Vidare hur respondenterna såg hur dessa företagssamarbeten speglades i en 

influencers trovärdighet framstod flera tankar. Majoriteten av respondenterna beskrev att, för 

att företagssamarbeten med influencers skall öka deras trovärdighet - måste en influencer 

välja företag med likvärdiga värderingar, för att på så sätt var genuina i de åsikter och 

ståndpunkter de har. De respondenter som uttalade sig på detta sätt sade att de annars får 

känslan att det endast sker i en form av betalning om en influencer inte visar sig vara genuin.  

 

Alla de respondenter som blev intervjuade såg företagssamarbeten som någonting som 

kommer med arbetet av att vara en influencer. Det sågs dock negativt hos respondenterna om 

det enda som en influencer lägger upp på instagram är sponsrade produkter. Däremot 

uttrycker en respondent att företagssamarbeten är positivt eftersom att det ger en tillgång till 

flera olika rabattkoder. 

 

“Om de tror på produkten och är genuin... Trovärdighet handlar om deras förhållande till 

produkten och vad de anser själva.” - Respondent 11 
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Vidare i intervjun blev respondenterna frågade om deras vänner följer influencers och om de 

påverkas på något sätt av deras sociala krets. Alla 12 respondenter sade att deras vänner även 

följer influencers. 10 av 12 av dessa respondenter säger att deras vänner påverkas av 

influencers marknadsföring i förhållande till konsumtion. Respondenterna beskriver vidare att 

en i sin sociala krets kan påverka ens konsumtion lättare pga. tillförlitligheten som en person 

har med sin vän. 

 

“Om sina vänner har hört att något skall vara bra kan det påverka mig” - Respondent 7 

 

En respondent hävdade att resultatet av att sina vänner även följer influencer betyder att det 

blir ett “samtalsämne” - diskutera om det är en bra produkt eller inte som personen 

marknadsför. Alla 12 respondenter ansåg att ryktesspridningen inom ens sociala krets 

påverkade hur personen själv såg på en viss influencer - om det är någon som personer skall 

ha förtroende för eller icke. Däremot säger flertal respondenter att de som personer även 

måste vara källkritisk mot vad sina vänner säger; 

 

“Absolut, det påverkar. Men jag är alltid den som ser först själv och kollar upp allting” - 

Respondent 3 

 

Andra respondenter sade dock att de kan bli direkt-påverkade utan att vara källkritiska och 

t.ex. börja följa en person. 

 

“Jag påverkas rätt mycket tror jag. Om någon inte gillar någon så börjar jag inte följa den 

personen.” - Respondent 10 

 

Respondenterna fick vidare i intervjun beskriva hur de upplever marknadsföringen från en 

influencer - om de ser det som en envägskommunikation, där influencers är de som endast 

sprider ett budskap. Eller om det är en tvåvägskommunikation där influencers marknadsför 

en produkt och har en dialog med sina följare om den marknadsförda produkten/tjänsten. 

 

En minoritet av respondenterna (3 av 12) svarade att de tycker influencers använder sig av en 

envägskommunikation och enbart marknadsför produkten till sina följare och inte ger någon 

‘mer’ övertygelse till varför produkten bör köpas. 
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Majoriteten av respondenterna (9 av 12) ansåg dock att influencers använder sig av en 

tvåvägskommunikation. Intervjupersonerna beskrev att genom att använda en 

tvåvägskommunikation bygger en influencer upp förtroende för sina följare genom att; svara 

på kommentarer, skapar Instagram-stories, direkt-meddela m.m. En influencer visar sig 

därmed ‘tillgänglig’ för den enskilde personen och dess tankar. Exempelvis om en produkt 

marknadsför - svarar influencers på frågor följarna har om produkten. 

 

Samtliga respondenter (12 av 12) hävdade att en influencer hävdade att en mindre influencer i 

följar-statistik har mer utav en tvåvägskommunikation jämfört med en influencer som är mer 

‘känd’ i det sammanhanget att den har mer ‘följare’ - som präglas mer av en 

envägskommunikation. Detta beskrivs dock av respondenterna kan bero på att en större 

influencer inte har tiden att svara på alla sina följares kommentarer, frågor eller meddelanden. 

 

“Om influencers skulle sluta lyssna på sina följare skulle de inte kunna jobba med det 

längre.” - Respondent 4 

 

Alla respondenterna ansåg även att en tvåvägskommunikation skapar och bibehåller 

förtroendet hos sina följare mer än en envägskommunikation. 

 

“Jag tror att tvåvägskommunikation visar och skapar mest förtroende.” - Respondent 5 

 

Slutligen ställdes frågan om respondenterna litade mer på ett företags marknadsföring 

gentemot en influencers. Det var fem respondenter som svarade att de litar mer på ett företags 

marknadsföring. Respondenterna som svarade att de litade på ett företags marknadsföring 

mer motiverade detta med att; företag har mer regler och lagar att följa än vad det finns för 

influencers. Det var en respondent som beskrev att en produkt skapas av medarbetare som 

arbetar på företaget och tror på deras värderingar och blir på så sätt som en influencer som 

marknadsför en produkt som är trovärdig - personen hävdade därmed att hen lättare litar på 

ett företag marknadsföring då fler personer står bakom en produkt som marknadsförs på så 

sätt. 

 

“Om man ser på influencers, så är det ofta mindre företag, och vet inte vad gränsen går för 

‘genuinitet’” - Respondent 8 
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Det var tre respondenter som svarade att de litar på en influencers marknadsföring mer än ett 

företags marknadsföring. En person motiverade detta svar till att en influencer själv väljer 

vem de skall arbeta med. 

 

Resterande fyra respondenter sade att de litade lika mycket på ett företags marknadsföring 

som en influencers marknadsföring. Vidare fanns det även respondenter som ansåg att det 

berodde på flera olika variabler t.ex. olika produkter. En respondent tog som ett exempel att 

han litar mer på ett företags marknadsföring när det gäller att konsumera en dator jämfört 

med att konsumera kläder - då respondenten motiverade att information från företag skulle 

kunna ses som mer ‘trovärdigt’ än om det kom från en influencer. En annan respondent ansåg 

att det beror på om det marknadsförs från en ‘tjänad’ eller ‘betald’ influencer. Varav om det 

var en betald influencer som marknadsförde samma produkt som ett företag är det lika. 

Däremot om det var marknadsförd av en ‘tjänad’ influencer - litar respondenten mer på en 

influencers marknadsföring. 

 

“... Om man har en person som man litar på, och fått en känsla att man är ganska lik, räcker 

influencers marknadsföring längre.” - Respondent 3 
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5. Analys 

5.1 Konsumtion 

Inom denna del analyseras det resultat som har bearbetats från de 12 intervjuer som har 

gjorts - i koppling till konsumtionsfrågor. 

 

5.1.1 Marknadsföringsmeddelanden 

Inom studien skapades en intervjufråga direkt kopplat till teorin “Marketing Communications 

Messages” i hänsyn till influencers och vilken typ av meddelande som de använder sig av på 

de sponsrade inlägg som de lägger ut på Instagram. I resultatet som kom fram - påvisade 

majoriteten av respondenterna att påverkas genom skapelsen av User Generated Content på 

Instagram. Respondenterna var dock skilda i frågan vad som påverkar de mest - visade det sig 

att informations-/emotionella meddelanden även hade en roll, för att skapa ett 

konsumtionsbeteende för individen. 

 

I enlighet med teorin Marketing Communications Messages visar även de respondenter som 

deltog inom denna studie att det dominerande perspektivet som en influencer använder 

genom social marknadsföring på Instagram är User Generated Content. Det som dock skall 

belysas inom denna del är att, som ett komplement till den givna modellen skapas det olika 

slags meddelanden genom den kreativa process som en influencer skapar genom meddelandet 

User Generated Content. Det skapas ‘submeddelanden’ inom User Generated Content som är 

ett inlägg inspirerat av kreativitet från en influencer - dessa kan vara emotionella och 

informationella.  

 

Beroende på produkt så borde en influencer använda informationellt eller emotionellt baserat 

meddelande för att skapa ett effektivt konsumtionsbeteende hos en följare. De respondenter 

som har ingått i denna studie beskriver att informativa meddelanden är effektivast när en 

influencer marknadsför produkter inom t.ex. hudvård. Informationsmeddelanden skall 

därmed framföra hur produkten är testad och gjord. En respondent i denna studie framförde 

åsikten att individen inte skulle köpa en produkt som är testad på djur. Därför skulle ett 

informationellt meddelande bättre än ett emotionellt meddelande för exempelvis en 

hudvårdskräm. Därmed skapas ett direktkopplat köpbeteende hos individen istället för att hen 
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själv måste ta reda på den information som känns nödvändig för att skapa ett 

konsumtionsbeteende. 

 

I det resultat som följer de intervjuer som studien behandlar, ses ett emotionellt meddelande 

vara effektivt i ett inlägg i form av ett User Generated Content på Instagram när det handlar 

om produkter som exempelvis - kläder. Alla respondenter beskriver att de följer influencers 

som de har ett gemensamt intresse med. Om således den marknadsförda produkten är kläder 

beskrivs det att en individ själv har en uppfattning om hur de vill se ut eller vad de passar i 

för kläder. Respondenterna menar därför att det redan finns ett underliggande 

konsumtionsbehov i anpassning till någonting som passar den profilen av vad en individ ser 

som “snyggt”. Inlägget skall därmed vara emotionellt anpassat för att personen skall gå från 

att ‘vela’ att köpa t.ex. en ny tröja till att ‘köpa’ en ny tröja. Vilket övertalas genom ett 

emotionellt meddelande. 

 

De respondenter som har deltagit i denna intervju hävdar lika som Sudha och Sheena (2017), 

att marknadsföringsmeddelanden påverkar konsumtion genom hur en produkt marknadsförs 

och väcker intresse för följarna - resonans. 

 

5.1.2 Konsumtionsbeteende 

Frågorna som ställdes i den första delen av intervjun var, som nämns i 4.0 Resultat, kopplade 

till konsumtionsvanor samt hur influencers påverkar konsumenterna i denna process. I de 

flesta fallen svarade respondenterna att de påverkas av influencers och att de har ett stort 

inflytande på konsumenter. Oftast finns det ett behov av att köpa något sedan tidigare och 

konsumenten ser då något som tillfredsställer behovet via en influencer. En modell som tagits 

upp i den teoretiska referensramen är “The Consumer Proposition Acquisition Process” 

(CPAP). Det första steget i denna process är Motive Development, alltså att ett behov uppstår 

(Bryman & Bell 2017). Det steget finns redan enligt respondenterna. Däremot påverkar 

influencers konsumenter i de efterkommande tre stegen: Information Gathering, Proposition 

Evaluation och Proposition Selection. Respondenterna beskriver att via influencers får de 

information om produkter som marknadsförs vilket skapar ett större konsumtionsbehov samt 

ett beteende att vilja köpa en produkt. Ett marknadsfört inlägg kan även påverka en individ i 
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valprocessen när de ser något som passar vad personen redan ‘söker’ - och leda till det fjärde 

steget i process, Proposition Selection (Ibid).  

 

Några av respondenterna berättade att influencers ger ut rabattkoder som gäller för vissa 

produkter och företag. Dessa rabattkoder har i sin tur fått dem att konsumera en produkt 

eftersom det blivit billigare. Det femte steget i CPAP är köpet, Purchase/Acquisition (Ibid). 

Enligt det respondenterna har svarat på frågorna i intervjuerna så har influencers en påverkan 

i konsumtionsprocessen. I CPAP modellen ingår det sex steg, men utifrån deras svar så 

skapar inte influencers i huvudsak ett konsumtionsbehov utan mer ett konsumtionsbeteende - 

“att vilja köpa någonting, man redan tänkt på”. Detta är en skillnad från tidigare forskning att 

influencer marketing är ett effektivt sätt att skapa konsumtionsbehov (Brown & Fiorella 

2013). De menar inte heller att de är inblandade i sista steget, Re-Evaluation, utan lägger 

mest fokus på de fyra stegen i mitten av processen.   

 

5.1.3 Influencer marketing 

Denna studie behandlar ämnet influencer marketing och hur konsumenterna uppfattar den 

typen av marknadsföring. I föregående stycke nämns att en del respondenter bland annat tror 

att det är ett bra sätt att skapa konsumtionsbehov. I huvudsak tror respondenterna att 

influencer marketing har en påverkan på konsumenter och att influencers troligtvis har ett 

stort inflytande över dem. I Fisherman´s Influence Marketing Model beskrivs den räckvidd 

en influencer har. Räckvidden beskrivs som två amplifikationer där den första är deras följare 

som de har direktkontakt med via sociala medier och kan påverka med deras budskap. Den 

andra är varje följare som individs sociala nätverk. Det vill säga hur följarna väljer att sprida 

budskapet vidare inom deras sociala krets. I svaren från intervjuerna framgår det att många 

lyssnar på deras sociala krets vilket påverkar deras uppfattning om influencers. Detta gäller 

även produkter som de marknadsför. Utifrån det respondenterna har svarat visar 

respondenterna att ens vänner och sociala krets skapar ett konsumtionsbeteende och behov av 

att vilja köpa någonting. De intervjupersoner som ingår i denna uppsats hävdar att en vän som 

är påverkad av en influencer skapar ett mer direkt konsumtionsbeteende än vad en influencers 

marknadsföringsinlägg gör. I koppling till modellen visar sig den andra amplifikationen vara 

mer effektiv för att skapa ett konsumtionsbeteende än den första amplifikationen (Brown & 

Fiorella 2013). 
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5.2 Förtroende 

Inom detta avsnitt analyseras det resultat som har bearbetats från de 12 intervjuer som har 

gjorts - i koppling till förtroendefrågor. 

5.2.1. Förtroendeskapande  

I de intervjuer som har gjorts inom denna studie skapades en tydlig bild hur förtroende skapas 

individuellt för intervjupersonerna. De grundpelare som skapar förtroende enligt de 

respondenter som ingick i denna studie var - genuinitet och tillit. Detta går i linje med 

Morgan och Hunts definition av vad som bygger förtroende hos konsumenter; tillit och 

integritet (Kang och Hustvedt, 2014). 

 

I frågan kring om respondenterna känner förtroende för influencers var svaren kluvna. Det 

rådde en stor kontrast mellan respondenternas svar. Det var ingen av de respondenter som 

blev intervjuade till denna studie som kunde säga att de känner förtroende för allt som en 

influencer säger. För att en respondent skall veta och kunna göra denna värdering - om det är 

någonting att ha förtroende för, t.ex. ett sponsrat inlägg. En person måste därför se hur en 

influencer har varit förut och om de går i linje med deras personliga identitet. Det var en 

respondent som beskrev att ett repetitivt beteende av tillit skapar förtroende hos följare. De 

personer som inte såg att de hade förtroende för en influencer argumenterade om att de 

skapar en fasad som skall spegla deras personlighet - men att det endast gör det för andra 

skäl. I hänsyn till sponsrade inlägg ansåg alla respondenter att de blir mer skeptiska, kring om 

de kan känna förtroende vad en influencer marknadsför - detta är på grund av den beaktning 

som en följare måste ta, då en influencer får betalt för arbetet. De som mest skeptiska 

respondenterna ansåg därmed att detta skapade en fasad och att en influencer endast gör det 

för pengarnas skull. 

 

De respondenter som kände förtroende för influencers har en större koppling till ändrat 

konsumtionsbeteende än de personer som inte kände lika stort förtroende för en influencer.  
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5.2.1.1 Social krets 

 

Den sociala kretsen som en person har påverkar ens förtroende för en viss influencer var det 

resultat som uppkom när respondenterna intervjuades till denna studie. En person inom den 

sociala kretsen beskrevs kunna påverka hur en person såg på en annan person genom; 

erfarenheter, rykten och därmed en individs förtroende för den enskilde influencern. 

Beroende på hur stor omfattning en individ påverkade är upp individen som tar emot de 

rykten som har skapats kring en influencer. Tar en person emot det med åsikten att ens 

sociala krets har rätt angående personen och vad de står för kommer vara en direkt påverkan 

på hur förtroendet till en influencer är. När information dock kommer från en andra part 

behöver detta inte betyda att de erfarenheter individen som detta kommer ifrån skulle ha 

påverkat dig på samma sätt - därför är olika källor kring den information som tas emot viktigt 

togs det upp i flertal av intervjuerna. Detta för att skapa en enhetlig och rättvis bild kring hur 

man skall uppfatta hur stor trovärdighet och förtroende man skall känna för en viss 

influencer. Då kommunikation kring vad en influencer marknadsför även talas om i sociala 

grupper visar detta på att räckvidden som en influencer når, är större än endast följarantalet 

som han/hon har - vilket även Sudha och Sheena (2017) hävdade var en av de grundpelarna 

kring hur långt en influencer marknadsför. 

5.2.1.2 Kommunikation 

Att skapa relationer till konsumenter är en viktig del i förtroende-skapandet (Patokorpi och 

Kimppa 2006). Resultatet från intervjuerna stämmer överens med detta. Alla respondenter 

ansåg att en tvåvägskommunikation skapar och bibehåller förtroende mer än 

envägskommunikation. Patokorpi och Kimppa (2006) nämner relationer som en av fyra 

nyckelvariabler i skapandet av förtroende. En tvåvägskommunikation innebär att 

konsumenterna har möjlighet att kommunicera med influencern och influencern kan 

kommunicera med konsumenterna. På så sätt skapas relationer mellan de båda parterna som 

enligt både respondenterna och tidigare forskning skapar förtroende. Via en 

tvåvägskommunikation blir konsumenterna mer delaktiga. Enligt Hoffman (1999) skapas ett 

större förtroende genom maktfördelning mellan konsument och företag (influencer). Med 

maktfördelning menar han att det skapas ett samarbete mellan konsumenterna och företagen, 

vilket denna tvåvägskommunikation ger upphov till. Konsumenterna har då möjlighet att 

kommentera vad de tycker om inläggen eller ställa frågor som de undrar över.  
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Influencers typ av kommunikation till konsumenterna är en utvecklad form av Word of 

Mouth som kommit att kallas för Viral Marketing (Kozinets et al. 2010). Influencers är ett 

alternativ för företagen att nå ut med sin marknadsföring, men de är även konsumenter. Det 

de säger blir alltså konsument till konsument men med professionella 

marknadsföringstekniker (Ibid). Influencers använder sig av Viral Marketing för att nå ut 

med sitt budskap och påverka konsumenterna.  

 

5.2.2 Trovärdighet 

 

I intervjuerna fick respondenterna svara på hur de ser på influencers som gör 

företagssamarbeten. Respondenterna svarade alla att det kan påverka trovärdigheten hos en 

influencer. Majoriteten menade att influencers bör göra samarbeten med företag som går i 

linje med deras egna värderingar. Enligt Patokorpi och Kimppa (2006) så är expertis en av 

nyckelvariablerna för att konsumenter ska känna förtroende. I detta fall blir expertisen 

influencers värderingar, och går de i linje med ett samarbetande företag ökar detta 

trovärdigheten för influencern hos konsumenterna. En respondent nämnde att det går att lita 

på marknadsföringen av en influencer eftersom de själva kan välja vilka de samarbetar med. 

Det kan bero på att personen har följt en influencer väldigt länge och känner att den är genuin 

och vet vad hen står för. Därav besitter influencern expertis och det ökar dennes trovärdighet. 

Kang och Hustvedt (2014) säger att ärlighet är ett sätt att skapa förtroende hos 

konsumenterna. Trovärdigheten påverkas i sin tur av ärlighet också. Om en influencer ingår 

ett samarbete med ett företag som går emot de värderingar som en influencer påstått sig ha så 

är detta inte så ärligt, antingen ljuger influencern om sina åsikter och värderingar eller så 

ljuger hen i marknadsföringen för företaget. På så sätt påverkas alltså trovärdigheten av 

huruvida en influencer är ärlig eller inte.  

 

En annan nyckelvariabel för att skapa förtroende är rykte (Ibid). Flera respondenter svarade 

att de lyssnade på personer inom deras sociala krets och vad de hade att säga om både 

influencers och produkter som de marknadsför. Anledningen är att respondenterna ansåg att 

den informationen som vänner delade med sig av var mer tillförlitlig, och därför mer 

trovärdig. Fenomenet Word of Mouth är enligt Özdemir et al. (2016) ett av de viktigaste 
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verktygen för konsumenter vid beslut av köp. I detta fall kan även Word of Mouth påverka en 

influencers rykte, vilket i sin tur leder till att om flera personer i den sociala kretsen pratar 

gott om en influencer så påverkar det hens trovärdighet.  

 

5.2.2.1 Tjänad och betald influencer 

 

I den teoretiska referensramen tas det upp att en influencer kan ta form i två olika typer; en 

tjänad och en betald influencer (Sudha & Sheena 2017). Vidare, visar det resultat från de 

intervjuer som denna studie har behandlat att majoriteten - 10 av 12 respondenter känner 

större trovärdighet och förtroende för en tjänad influencer. Detta argumenteras genom att 

individerna vet att en tjänad influencer väljer själv vilka märken/företag som han/hon arbetar 

med och att detta inte sker genom en form av ‘betalning’. En tjänad influencer bygger således 

sitt egna ‘varumärke’ så följarna sedan kan se om de företag som han/hon gör sponsorskap 

med, passar den profil som personen tidigare har visat upp gällande t.ex. kläder eller 

hudvårdsprodukter. Det finns fortfarande en viss skepticism kring en tjänad influencer - då 

denne person kan göra det för att få ‘framtida’ sponsorskap om t.ex. influencern är ‘mindre’ 

följarmässigt, men majoriteten ansåg att en tjänad influencer är personer som har byggt en 

genuin bild hos sina följare och är därmed mer trovärdig än en betald influencer är svårare att 

se som trovärdig då en form av betalning är inblandad i marknadsföringen.  
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6. Diskussion 

6.1 Konsumtion 

I denna studie fick respondenterna svara på vilken typ av meddelanden som de tyckte bäst om 

och vilket som påverkar de mest. User Generated Content (UGC) på Instagram var det 

vanligaste svaret. Informationella och emotionella meddelanden har dock en roll i det hela. 

Ett meddelande som skapas på ett kreativt sätt men som även innehåller exempelvis 

information om produkten kan påverka individernas konsumtionsbeteenden. I slutändan 

handlar det om en kombination av de tre olika varianterna av meddelanden som beskrivs i 

‘Marketing Communication Model’. Det skapas submeddelanden inom UGC som innehåller 

antingen något emotionellt eller informativt. Att respondenterna anser i majoritet att User 

Generated Content påverkar mest kan bero på det kreativa i inlägget. Det visar att influencern 

tagit sig tid att arbeta med inlägget för att på ett smart sätt få ut det egentliga submeddelendet 

utav den tjänst eller produkt som marknadsförs. Det kan leda till att det väcker intresse hos 

konsumenten att titta på inlägget, även fast personen inte nödvändigtvis är intresserad av det 

som marknadsförs utan att inlägget är kreativt och spännande.  

 

Influencers påverkar sina följare dels med deras inlägg som de publiceras och dels genom att 

vara den de är som person. Tydligast påverkan har de vad gäller insamlandet av information 

och vilken typ av produkt som konsumenterna sedan väljer att konsumera. En del 

respondenter nämner att de följer vissa personer för att de gillar vem de är och vad de står för. 

Det kan vara en anledning till att konsumenterna väljer produkter eller tjänster som dessa 

influencers marknadsför av den anledningen att konsumenterna har tillit för influencers. Om 

konsumenterna litar på det som sägs så minskar det chansen att de skulle söka efter egen 

information eller någon annan liknande produkt. Influencers påverkar dock valet att 

genomföra ett köp, framförallt med hjälp av rabattkoder. Dessa rabattkoder lockar 

konsumenterna att köpa något, även om det inte funnits ett behov sedan tidigare. Med 

rabattkoder har influencers möjlighet att göra sina följare en “tjänst” genom att erbjuda ett 

lägre pris för en produkt. Detta kan då göra konsumenterna mer mottagliga för ett 

meddelande till följarna där de uppmanas att köpa något. 

 

Influencers kan påverka konsumenter på flera sätt och inte bara med deras inlägg. Beroende 

på vilken räckvidd en enskild influencer har så kan fler personer påverkas. Med deras inlägg 
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kan de nå ut till sina följare men även nå ut till följarnas sociala krets. I flera av intervjuerna 

så säger respondenterna att de lyssnar på vad deras vänner säger, Word of Mouth, vilket 

påverkar dem i hur de agerar eller ser på saker. I denna studie undersöks om influencers har 

någon påverkan på konsumenter. Den direkta påverkan sker till följarna men om deras följare 

väljer att sprida budskapet vidare via den så kallade “andra amplifikationen” påverkas även 

utomstående sekundärt av influencers. Om en influencer är omtyckt av konsumenterna, 

framförallt de som följer deras Instagramsida, ökar det chansen att den uppfattningen sprids 

vidare inom den sociala kretsen vilket i sin tur leder till att fler personer påverkas.  

 

6.2 Förtroende 

 

De respondenter som har ingått i denna studie anser att en del influencers skapar förtroende - 

då det beskrevs kontinuerligt under de intervjuer som har gjorts att ‘förtroende’ skapas 

genom repetitivt beteende samt att en influencer är genuin och visar vem den är som person. 

Detta leder vidare individer till att känna förtroende för de produkter som en influencer 

marknadsför. Vidare beskrivs andra influencers som inte uppfyller de krav som krävs för att 

en person skall känna förtroende för en influencer - dessa influencers hävdas endast uppvisa 

en ‘fasad’ genom inlägg och sponsorskap och inte visa en genuin sida som får den enskilde 

individen att känna förtroende för just den influencern. Vidare visade det resultat som studien 

bearbetade under intervjuerna att ens sociala krets kan ändra/skapa förtroendet för en enskild 

influencer - detta beroende på vad ens egna omgivning tycker om influencern. Detta betyder 

således att genom diskussion tillsammans med vänner går det att bilda sin gemensamma 

uppfattning om en influencer och inte endast utgå från sin personliga åsikt. Alla respondenter 

som ingick i denna studie ansåg att ens förtroende för om en produkt som marknadsför är 

‘bra’ uppfattades beroende på hur mycket erfarenhet som influencern hade inom det området 

- där en expertiskunskap var av stor betydelse för att en konsument skall ha förtroende för 

influencers och den produkt som marknadsförs. 

 

Alla respondenter ansåg att en influencers som framför en sorts tvåvägskommunikation 

kommer ha mer framgång i frågan om en individ känner förtroende för en influencer än de 

som använder en envägskommunikation. Genom den ständiga virala marknadsföringen som 

sker av en influencer visar därmed resultatet i denna studie att konsumenter vill ständigt vara 
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i aktiv kommunikation tillsammans med den person som framför kommunikationen vilket i 

detta fall är - en influencer. Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att en tjänad 

influencer är mer trovärdig än en betald influencer. Detta, eftersom att en form av betalning 

fick en betald influencer att inte utstråla samma form av trovärdighet som en tjänad 

influencer hos respondenterna. Det var även lättare att känna en större trovärdighet för en 

tjänad influencer då denna bygger upp sitt personliga varumärke och inte fokuserar på 

sponsorskap - dock är ‘influencer marketing’ ett jobb i sin helhet och därför finns det alltid en 

osäkerhet i hur mycket förtroende en konsument känner till en influencer. 
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7. Slutsats  

7.1. Studiens slutsatser 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om en konsument känner förtroende för influencers 

samt om de påverkar en individs konsumtionsvanor. För att vidare svara på detta syfte 

bearbetades det fram frågeställningar som följer nedan; 

 

● Känner konsumenter förtroende för influencers? 

○ Hur skapas förtroende för influencers hos konsumenter 

● Hur påverkar förtroendet för influencers konsumenternas köpintentioner? 

 

Denna studie visar på att konsumenter känner förtroende för influencers. Det är dock 

beroende på olika faktorer, hur mycket förtroende en enskild person känner för en influencer. 

Varav denna studie har funnit 4 faktorer: 

1. Om det är en tjänad eller betald influencer (Sudha & Sheena 2017). 

2. Om influencern visar genuinitet. 

3. Vad ryktet är för en specifik influencer inom en persons sociala krets. 

4. Om personen känner en personlig anknytning med influencern. 

 

Dessa slutsatser bidrar till en ny kunskap som kan vara användbar för företag när de vill 

använda sig av influencers i deras marknadsföring. Denna studie visar på att konsumenter 

känner förtroende för en tjänad influencer mer än en betald influencer varav denna studie 

bidrar med ny kunskap angående detta då Sudha och Sheena inte tar upp vilken typ av 

influencer som är mest trovärdig. Vidare visar denna studie i enlighet med Fisherman’s 

Influence Marketing Model (Brown & Fiorella 2013) att ryktet av en specifik influencer 

påverkar konsumenternas förtroende gentemot dem. Detta går även i linje med de fyra 

nyckelvariablerna som Patakorpi och Kimppa (2006) skriver om där rykte är en av dessa fyra.  

 

Denna studie bidrar även med information för hur en influencer kan bygga upp förtroende 

hos sina följare. Detta kan vara användbar information för att förbättra marknadsföringen om 

det finns en förståelse för hur konsumenterna tänker, vilket även gäller företagen då de kan 

använda sig av samma faktorer för att bygga upp förtroende till sin kundkrets. 
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Respondenterna som deltog i studien säger att genuinitet och en personlig anknytning till 

influencern bidrar till ett ökat förtroende. Vidare menar de även att om influencers har 

expertis inom det området som de marknadsför ökar förtroendet. Detta går i linje med vad 

Patakorpi och Kimppa (2006) skriver, då expertis är en av de fyra nyckelvariablerna för att 

bygga upp förtroende. 

 

Förtroendet visades ha en direkt påverkan på en individs konsumtionsvanor - varav om en 

konsument inte kände förtroende för en influencer var den mindre benägen att ändra sina 

konsumtionsvanor. Denna studie drar även en slutsats att genom att följa influencers på 

Instagram kan det skapas ett undermedvetet konsumtionsbehov för saker konsumenten själv 

har tänkt på tidigare. Respondenterna visade detta genom att förklara att exempelvis 

rabattkoder kan resultera i köpintentioner.  

 

● Varje inlägg som en influencer lägger upp på Instagram är skapade i form av User-

Generated Content. De marknadsförda inläggen delades dock upp i två 

‘submeddelanden’ och var olika effektiva beroende på vilken produkt de 

marknadsfördes genom; 

○ 1. Emotionella meddelanden - påverkar på en känslomässig nivå.  

○ 2. Informationella meddelanden - påverkar ett aktivt handlande genom 

information om produkten.  

○ Typ av meddelande i marknadsföring - Produkter som t.ex. kläder skall 

marknadsföras genom en emotionell UGC, medan t.ex. hudvårdsprodukter 

skall marknadsföras genom en informativ UGC. 

● En influencers marknadsföring stämmer i överens med ‘Fisherman Influence Model’ 

som visar på att konsumtionsvanor samt förtroende kan påverka i flera 

amplifikationer bort från endast ‘följare’. 

 

Marknadsföringsmeddelanden visas i Baines et al. (2017) inte vara sammanflätade som denna 

studie har kommit fram till - då varje inlägg som en influencer skapar är skapat genom User-

Generated Content varav det kan finnas emotionella eller informativa meddelanden beroende 

på vilken produkt som marknadsförs. Denna kombination är enligt studien det som påverkar 

konsumenter mest. 
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7.2 Förslag på vidare forskning  

 

Denna studie var ämnad för att ta reda på hur stort förtroende konsumenter känner för 

influencers och om detta i sin tur påverkar konsumtionsbehov. Det vi, skribenter därmed 

föreslår att man kan vidare forska - är att ta reda på detta ur en influencers perspektiv. Detta 

kan göras genom att exempelvis forska ur en influencers perspektiv och undersöka t.ex. hur 

en influencer aktivt arbetar för att bygga förtroende för sina följare samt hur deras process till 

att välja sponsorskap med företag ser ut. 

 

7.3 Forskningsetiska riktlinjer  

 

Forskningsetiska riktlinjer förklarar hur förhållandet mellan forskaren och respondenterna 

skall vara. Riktlinjerna för forskningsetik finns med syftet att hjälpa forskaren vilket ansvar 

denne har samt för att bidra till avvägning mellan det krav en forskare har och det 

individskyddskravet som finns (Vetenskapsrådet u.å.). Riktlinjerna består av fyra krav vilka 

är följande: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

7.3.1 Informationskravet 

Informationskravet går ut på att som forskare måste man delge all information som berör de 

som deltar i undersökningen. Förklara vad deras uppgift är samt vad det är för villkor som 

gäller dem. Forskaren måste alltså delge all information som kan tänkas påverka deras 

villighet att medverka (Vetenskapsrådet u.å.). 

 

I denna undersökning fick alla deltagare frågan om de ville delta inför varje intervju. Innan 

intervjun startade förklarades undersökningens syfte och frågeställning. Samtliga deltagare 

fick ta del av all den information som berörde dem, samt hade möjligheten att inte svara på 

frågor alternativ avbryta deras deltagande. I det här fallet valde alla studiens respondenter 

att delta i undersökningen samt att svara på samtliga frågor under intervjun.  

7.3.2 Nyttjandekravet 

Följande krav berör hur forskare använder enskilda uppgifter eller personuppgifter. 

Uppgifterna som samlas in i samband med en studie får inte användas för kommersiellt bruk, 
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det vill säga säljas vidare eller lånas ut till exempelvis företag i deras marknadsföring. 

Personer som deltagit i studien skall dock kunna åberopa forskningsresultat för att använda 

det som underlag för att få vård eller hjälp från exempelvis sociala myndigheter. Motsatsen 

är dock inte okej (Vetenskapsrådet u.å.).  

 

Studien tar hänsyn till nyttjandekravet och de uppgifter som samlats in har endast använt i 

forskningssyfte. Respondenterna som intervjuats har dock varit anonyma vilket har gjort att 

enskilda uppgifter om individerna är svåra att koppla samman med en specifik person. 

Underlaget har trots det används med syftet att svara på forskningsfrågorna som studien 

bygger på.  

7.3.3 Samtyckeskravet 

Kravet om samtycke går ut på att deltagarna själva bestämmer över deras medverkan, alltså 

ett samtycke från respondenterna att vara med i en studie. Det här kravet säger även att 

respondenterna själva bestämmer hur mycket de vill medverka och har en möjlighet att 

avbryta deltagandet i studien när de själva vill utan konsekvenser. I valet att medverka eller 

att avbryta får forskaren inte utsätta respondenten får påtryckningar eller påverkan 

(Vetenskapsrådet u.å.) 

 

I undersökningen som utfördes frågade samtliga respondenter innan om dessa ville medverka 

i studien. De fick själva avgöra om de hade tid, vilja eller ork till att delta. Båda skribenterna 

såg till att förbli neutrala och inte påverka deras beslut åt något håll. Det var ingen 

respondent som valde att avbryta sin medverkan under intervjumomentet samt ingen som bad 

att få avbryta sin medverkan senare i processen.  

7.3.4 Konfidentialitetskravet  

Det här kravet innebär att forskare har en plikt till deltagarna i en studie att inte dela med 

sig av känslig information. Vid användning av etiskt känsliga uppgifter om individer som går 

att identifiera bör samtliga forskare och skribenter skriva under ett avtal för tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet u.å.). De uppgifter som samlats in skall sparas på ett sådant sätt att det inte 

är möjligt för utomstående att identifiera vilka individer det handlar om. Detta gäller främst 

etiskt känsliga uppgifter (ibid). 
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Denna studie har använt respondenter som är anonyma för att samla in data. Vilket enligt 

konfidentialitetskravet är något som forskare bör göra främst när de uppgifter som samlas in 

är etiskt känsliga. Detta kravet berör därför inte studien så mycket då de uppgifter som 

samlats in från respondenterna inte har varit av den karaktär som kan vara etiskt känsligt.  

 

 

 

7.4 Källkritik 

Källkritik behandlar en kritisk granskning som är kopplat till en studies källor. Inom detta 

avsnitt kommer det därmed diskuteras kring de källor som denna studie behandlar som sina 

informationskällor. 

Inom denna studie byggs den teoretiska referensramen upp, av källor som har ursprung från; 

vetenskapliga artiklar, böcker, studier inom marknadsföring m.m. Som skribenter av denna 

uppsats arbetar man ständigt för att hålla informationen och påståendena objektiva i 

koppling till ämnet. Detta är någonting som visas i sin grund av källor som har valts, då den 

information som är tagen från källorna - är objektiv, i hänsyn till att den inte endast visar en 

sida av relationen. En större proportion av källorna har även blivit vetenskapligt granskade 

för att innehålla sanningsenlig och objektiv information och därmed blivit validerade som en 

vetenskaplig artikel. Vidare behandlar studien, mestadels källor som är skrivna av forskare 

och experter varav informationen är relevant till denna studie i koppling till 

publiceringsdatum av källorna. 

Böcker som en källa har genom denna studie använts som ett medel framförallt för att bidra 

information gällande teorier och modeller som existerar. För att därefter väljas ut och 

anpassats för att de modeller och teorier som används, är relevanta till denna studies 

forskningsfråga. 

Vetenskapliga artiklar och studier har i större behov använts för att påvisa ett faktum eller 

tidigare resultat av forskning inom liknande karaktär. Dessa källor har bidragit till studien 

på ett mer direkt sätt gällande vilken riktning som har tagits i koppling till intervjufrågorna. 

Varav denna studie har direkt kopplat en intervjufråga till en studie från Sudha och Sheena, 

två forskare som hävdar att det finns två typer av influencers; en betald influencer och en 

tjänad influencer. Detta visar på att studien även innehåller kontraster av information och 
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kopplingar som har blivit subjektivt valda då det har passat studiens forskningsfråga - detta 

betyder inte att det är negativt utan att det endast skall belysas för alla läsare att det t.ex. 

finns fler ‘typer’ av influencers och alla influencers kan inte sättas in i två kategorier. 
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8. Bilagor 

 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Generella frågor 

 

● Hur gammal är du? 

 

● Följer du några influencers på Instagram? (Person med mer än 10 000 följare) 

○ Om ja, vilka och varför?  

○ Om nej, känner du till några?  

 

● Hur uppfattar du innebörden av en influencer, vet du vad det är för något?  

 

Konsumtions-kopplade frågor 

 

● Påverkas du av influencers?  

○ På vilket sätt? 

 

● Skulle du hävda att influencer marketing är ett effektivt sätt att skapa 

konsumtionsbehov? 

○ Hur? 

○ Har de stort inflytande på konsumenter? 

 

● Är det influencers som person som påverkar eller är det inläggen som publiceras som 

påverkar?  

○ Varför? Hur? 

 

● För att du skall bli påverkad till att köpa en marknadsförd produkt - vilket typ av 

meddelande påverkas du mest av? 

○ Information? - Information gällande produkten. 
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○ Emotionellt? - Anspelar på känslor. 

○ User-generated content? - Kreativt skapat från influencers perspektiv. 

 

● Har du konsumerat en produkt som du har sett från/på en influencer? 

○ Sponsrat eller icke sponsrat? 

○ Varför- / Varför inte - valde du att konsumera produkten? 

 

● Vad är det som får dig att stanna upp på ett sponsrat inlägg och värdera om du ska 

köpa produkten eller inte? 

 

● Finns det skillnader eller likheter mellan traditionell marknadsföring (affischer, 

reklam) och influencer marketing?  

○ Vilka? 

○ Vilken anser du fungerar bäst - konsumentbehov mässigt? 

 

Förtroende-kopplade frågor 

 

● Hur skapas förtroende för dig? 

○ Vad är viktigt? 

 

● Känner du förtroende för influencers? 

○ Vem? 

○ Varför/varför inte? 

 

● Vad tycker du när du ser ett (vanligt) sponsrat inlägg gentemot när du ser ett sponsrat 

inlägg av en influencer? 

○ Ser det trovärdigt ut? 

 

 

● Det talas om två olika typer av influencers. tjänad och betald influencers - Hur ser du 

att förtroende skapas på olika sätt från de två typerna? 

○  Vilken är mest trovärdig enligt dig? 
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● Hur ser du på företagssamarbeten med influencers?  

○ Påverkar det deras trovärdighet? 

 

● Har du vänner som följer influencers på Instagram?  

○ Påverkas de av influencer?  

○ Hur? 

 

● Litar du mest på ett företags marknadsföring eller på en influencers marknadsföring?  

○ Varför?  

 

● Hur påverkar en influencers rykte inom din sociala krets, ditt förtroende för den 

influencern? 

 

● Känner du större förtroende för en influencer om den besitter expertis-kunskap för 

särskilda produkter? Exempelvis en modebloggare som pratar om ett klädesplagg.  

 

● Hur ser du på relationen mellan influencers och konsumenter?  

○ Är det tvåvägskommunikation eller är det enbart envägskommunikation? 

○ Vilken av dessa två anser du skapar störst förtroende för en influencer?  

 

 


