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SAMMANFATTNING 
  

Till följd av skiftet inom marknadsföringsarenan, som har inneburit att företag rör sig 

från att kommunicera via traditionella marknadsföringskanaler till att lägga allt större 

fokus på marknadsföringen via sociala medier, har Influencer Marketing blivit allt mer 

populariserat. Denna typ av marknadsföring grundar sig i att företag samarbetar med 

nyckelpersoner, så kallade influensers, med hög status som sprider företagets produkter 

eller tjänster via sina kanaler som Instagram och Facebook. Trots att Influencer 

Marketing är ett relativt nytt begrepp har den grundläggande betydelsen “någon som 

påverkar andra” återfunnits historiskt genom så kallade opinionsledare. Inom området 

för Influencer Marketing identifierades ett gap vilket grundas i att undersöka en 

influensers sanna påverkan på konsumentens köpbeslut. Innevarande studie har sin 

utgångspunkt i ovan nämnda forskningsgap där frågeställningen formulerades till hur 

följares köpintentioner påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram. För 

att generera en djupare förståelse formulerades syftet till att identifiera dimensioner i ett 

Influencer Marketing-inlägg på Instagram som möjliggör och/eller begränsar 

köpintentionerna hos följare samt förstå varför följare upplever att dimensionerna 

möjliggör och/eller begränsar köpintentionerna. Anledningen till att köpintentionerna 

undersöks och inte köpbeslutet beror på tidigare forskning som belyser att det kan vara 

problematiskt såväl som svårt att studera faktiska köpbeslut. 

 

För att besvara frågeställning och uppnå syfte genomfördes nio semistrukturerade 

intervjuer. Inför dessa intervjuer undersöktes den existerande litteraturen inom området 

för Influencer Marketing, opinionsledare, sociala medier samt konsumentbeteende för 

att konstruera en modell som antogs beskriva hur olika delar av ett Influencer 

Marketing-inlägg kunde tänkas möjliggöra och begränsa följares köpintentioner. Den 

existerande litteraturen användes även som utgångspunkt för konstruktionen av 

intervjuguiden, empirisammanställningen samt analyseringen av materialet. Efter 

insamlandet av datan reviderades den modell som konstruerades för att på ett bättre sätt 

förklara de dimensioner som möjliggör eller begränsar följares köpintentioner i ett 

Instagramkontext. Resultatet tyder på att följares preferenser är direkt avgörande för den 

påverkan influensers har på sina följare. Vidare urskildes en rad olika dimensioner 

beträffande bilden och texten vilka tillsammans utgör ett inlägg samt influensers 

karaktärsdrag som uppfattas möjliggöra eller begränsa köpintentionerna. Teoretiskt sett 

bidrar studien till en ökad förståelse för hur följare påverkas av ett Influencer 

Marketing-inlägg. I ett praktiskt sammanhang kan denna modell underlätta framtida 

samarbeten för både företag och influensers för att möjligen nå fram till följare på ett 

framgångsrikt sätt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TACK TILL 
 

Innevarande uppsats har varit betydligt lättare att genomföra tack vare de individer som 

under arbetets gång tillfört stöd och vägledning. Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack 

till vår handledare Sofia Isberg för den feedback och återkoppling som kontinuerligt 

givits och bidragit med betydande insikter. Därefter vill vi även tacka respondenterna 

som genom att dela med sig av sina berättelser och erfarenheter möjliggjorde 

forskningen. Fortsättningsvis vill vi även rikta ett tack till seminariegrupperna som 

under de inledande kapitlen bidrog med konstruktiv kritik vilket underlättade den 

fortsatta skrivprocessen. Avslutningsvis vill vi även tacka Umeå Universitet för ett 

genomtänkt och givande kursupplägg som försett oss med en utvidgad kunskap inom 

marknadsföringsområdet samt Influencer Marketing.  
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1. Introduktion 
Detta avsnitt redogör inledningsvis för hur internet och sociala mediers uppsving 

tillsammans med tillbakagången av traditionell marknadsföring förändrat 

marknadsföringsarenan företag och konsumenter verkar inom. Följaktligen kopplas 

denna förändring till att konsumenter i allt större utsträckning känner förtroende för 

individer med hög status, så kallade influensers, som konsumenter därmed förlitar sig 

på vid konsumtion. I samband med detta presenteras Influencer Marketing som till följd 

av den ovan nämnda förändringen populariserats samt tidigare forskning inom 

området. Detta mynnar ut i det forskningsgap som identifierats för att avslutningsvis 

redogöra för den frågeställning och det syfte som studien ämnar besvara och uppnå.  

1.1 Marknadsföring via sociala medier 

På senare år har internet och sociala mediers uppsving förändrat marknadsföringsarenan 

som företag och konsumenter verkar inom (Chang et al., 2015; Duffett, 2017; Felix et 

al., 2017; I Ketelaar et al., 2016; Lipsman et al., 2012; Zhu et al., 2016) där en av dessa 

förändringar berör hur företag och konsumenter interagerar med varandra (Liu et al., 

2015, s. 34; Lipsman et al., 2012, s. 41). I takt med att internet och sociala medier blir 

allt mer förekommande menar ett flertal författare att konsumentens intresse för 

traditionell marknadsföring minskat (Brown och Hayes, 2008, s. 3; Duffett, 2017, s. 20; 

Sheth & Sisodia, 2006, s. 3) där traditionell marknadsföring syftar till reklam via TV 

och radio samt tryckt media (James et al., 2011). Det minskade intresset för traditionell 

marknadsföringen tycks emellertid bero på att konsumenter litar allt mindre på annonser 

och känner istället en ökad tillit för individer med auktoritära röster (Newman, 2015). 

Enligt författaren besitter influensers denna auktoritära röst eftersom människor litar 

mer på dem än på traditionell reklam. Konsumenterna känner även ökad tillit för 

individer som associeras med hög status (Kiss & Bichler, 2008, s. 234; Liu et al., 2015, 

s. 34). Enligt NE (2018) är status en “benämning på en persons ställning i en grupp” där 

en individ med hög status således är en person med hög ställning som individer ser upp 

till. I linje med detta belyser Hu et al. (2015, s. 867) att “vikten av socialt inflytande 

aldrig har varit större” där socialt inflytande syftar till att människor påverkas av andra 

individers ageranden eller utlåtanden. Därmed vänder sig konsumenter i allt större 

utsträckning till internet och rekommendationer online för råd och guidning i samband 

med konsumtion (Carter, 2016, s. 2; Hu et al., 2015, s. 867; Weiss, 2014, s. 16). Till 

följd av konsumenters tendens att vända sig till andra människor har marknadsföring 

online kommit att cirkulera kring individer som sprider meddelanden (Ketelaar et al., 

2014, s. 2603; Carter, 2016. s. 2). Följaktligen innebär detta att företag ofta vänder sig 

till individer med hög status för att genom dessa kommunicera till sina konsumenter 

(Kiss & Bichler, 2012, s. 234; Liu et al., 2015, s. 34). 

 

Med andra ord skildras en marknadsföringsarena där konsumenter mer frekvent vänder 

sig till marknadsföring online. I denna online-kontext litar konsumenterna mer på 

individer med auktoritära röster och individer som associeras med hög status medan de 

istället förlitar sig mindre på traditionella annonser via TV eller radio. Det faktum att 

konsumenter uppfattas vända sig till dessa individer har i sin tur resulterat i att även 

företag anlitar dessa individer för att kommunicera med konsumenterna och nå ut med 

sin marknadsföring. Därmed kan marknadsföring online i form av rekommendationer 

betraktas som ett nutida och aktuellt kommunikationssätt med stor potential eftersom 
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både företag och konsumenter i allt större utsträckning litar på och använder sig av 

denna typ av marknadsföring. 

1.2 Influencer Marketing 

I takt med förändringen inom marknadsföringsarenan har Influencer Marketing 

populariserats bland företag (Carter, 2016, s. 2). Författaren beskriver att konceptet 

bygger på att inflytelserika, tillitsfulla individer, så kallade influensers, publicerar 

innehåll som syftar till att marknadsföra produkter och tjänster alternativt öka 

kännedomen om ett varumärke antingen gratis eller som de blir kompenserade för. Med 

andra ord hjälper influensers potentiella konsumenter att fatta ett köpbeslut genom att 

influera deras åsikter (More & Lingam, 2017, s. 1). I kontrast till att vända sig till hela 

populationen genom massmarknadsföring lägger allt fler företag vikt på dessa 

nyckelpersoner för att kommunicera (Solomon et al., 2016, p. 649; More & Lingham, 

2017, s. 1). Som More & Lindham belyser kan företag genom influensers som är 

relevanta ur varumärkets perspektiv nå ut till potentiella kunder på ett framgångsrikt 

sätt.  

 

Trots att termen Influencer Marketing är ett relativt nytt begrepp uttrycktes det 

ursprungligen som ett koncept av Katz och Lazarsfeld redan år 1944 där författarna 

istället benämnde nyckelpersonerna opinionsledare (Zhu et al., 2016, s. 981). Lazarsfeld 

et al. (1948, s. 14) fann att kommunikation under presidentvalskampanjer inte färdades 

från deltagande till röstberättigade, utan snarare att individer, så kallade opinionsledare, 

spred meddelanden vidare till vänner och bekanta. Detta innebär dels att Influencer 

Marketing kan ses som ett återuppfunnit koncept men även att det går att relatera till 

teorier om opinionsledare eftersom att begreppen bygger på samma grund 

(Charlesworth, 2014, s. 124). Emellertid gör den tidigare litteraturen ingen markant 

skillnad mellan influenser och en opinionsledare varpå dessa termer inom studien 

kommer att betraktas som synonymer. I största möjliga mån kommer influenser att 

användas medan opinionsledare kommer att tillämpas i de fall begreppet applicerats i 

den tidigare litteraturen. Sammantaget kan det konstateras att Influencer Marketing är 

ett lägligt marknadsföringssätt till följd av förändringarna inom marknadsföringsarenan. 

Som tidigare nämnts uppmärksammar konsumenter allt mindre traditionell 

marknadsföring. Snarare vänder de sig till influensers online i samband med 

konsumtion och beslutsfattande. Således utgör Influencer Marketing ett aktuellt koncept 

att djupdyka i och motsvarar därmed det område som innevarande studie kommer att 

fokusera på. 

 

Med avseende på online-plattformarnas tillväxt kommer Influencer Marketing 

undersökas i en sociala medie-kontext och mer specifikt på Instagram. Instagram 

används genom att användare delar fotografier, videos eller stories med andra där en 

story innebär att användare delar en bild eller video under 24 timmar som sedan 

elimineras från flödet (Isom et al., 2017, s. 294). Att Instagram har valts beror dels på 

utlåtandet att Instagram är en av det mest använda plattformarna för opinionsledare 

(Nunes et al., 2018, s. 59) samtidigt som den visuella webben, Instagram inkluderat, är 

den snabbast växande sociala medie-typen (Sammis et al., 2015, s. 49). Vidare beror det 

på att Instagram lämpar sig för rekommendationer online eftersom att produkter, tjänster 

och varumärken kan presenteras visuellt och samtidigt beskrivas i texten (De Veirman 

et al., 2017, s. 799). Dessutom beskrivs samarbetet mellan företag och influensers via 

Instagram ökat (De Veirman et al., 2017, s. 807) samtidigt som kanalen enligt Elliot 
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(2015) har mest interaktion mellan användare och företag. Samtliga argument belyser 

relevansen och det aktuella i att applicera denna studie i en Instagram-kontext. Vidare 

kommer utgångspunkten till att en Instagramanvändare följer en särskild influenser 

antas ligga i teorin om Selective Exposure. Denna säger att människor ofta 

uppmärksammar information som går i linje med deras värderingar och perspektiv 

medan de undviker, eller åtminstone litar mindre på, information som utmanar deras 

tankesätt (Sweeney & Gruber, 1984, s. 1208). Enligt Muncy & Vitell (1992, s. 298, 

citerad av Bateman & Valentine, 2010, s. 394) definieras värderingar som “moraliska 

principer och standard som vägleder individens och gruppers beteende.” Med andra ord 

kan Selective Exposure i en Instagramkontext innebära att en Instagramanvändare följer 

influensers som har liknande värderingar och perspektiv vilket således kan innebära att 

följare redan besitter positiva associationer till influensern. Detta kan resultera i att 

influensern mer sannolikt kan påverka dessa följare eftersom att influensern publicerar 

inlägg som går i linje med följarnas värderingar. Med andra ord kommer denna studie 

att inta ett följarperspektiv där forskning som rör konsumenten kommer bedömas 

applicerbar på följare eftersom att även följare kan vara konsumenter. 

 

Emellertid poängterades det tidigt av Correa et al. (2010, s. 247) att internet-världen 

består av miljontals användare och i samband med detta lyftes frågan om vilka sorts 

individer konsumenter egentligen litar på. Dessa är av betydelse att identifiera för att 

effektivt kunna använda influensers för att sprida meddelanden (Li & Du, 2011, s. 196; 

Li & Du, 2012, s. 119). Således innebär det för företag att kartlägga individer som enligt 

följare anses tillförlitliga för att i ett senare skede använda dessa ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Forskare har försökt kartlägga vilka dessa individer kan 

tänkas vara genom att fokusera på tre olika aspekter vilka är utformning eller typ av 

inlägg, karaktärsdrag hos influenser samt konsumentens preferenser (Chu & Kamal, 

2008; De Veirman et al., 2017; Kiss & Bichler, 2008; Li & Du, 2011; Li et al., 2011; 

Liu et al., 2015; Roelens et al., 2016; Wiedmann et al., 2010). I detta avseende har det 

visats att opinionsledare som publicerar positiva meddelanden sprids kraftigare än 

negativa (Li & Du, 2012, s. 128), att opinionsledare med ett högt antal följare genererar 

högre benägenheter till konsumtion än de med färre följare (Jin & Phua, 2014, s. 192) 

samt att opinionsledare som delar starka argument signalerar trovärdighet vilket har en 

stark inverkan på följare (Chu och Kamal, 2008, s. 32; Nunes et al., 2017, s. 57). Det 

bör vidare finnas ett logiskt samband mellan en influenser och samarbetsföretaget där 

företagets produkter eller tjänster ska vara relevanta för influensern (Freberg et al., 

2010, s. 91) samt att innehållet bör vara av icke kommersiell-karaktär (Shi & Wojnicki, 

2014, s. 89) vilket betyder att det ska ha en personlig prägel. Den tidigare forskningen 

presenterar personlighetsdrag såsom öppenhet (Childers, 1986, s. 184) och 

exhibitionism (Song et al., 2017, s. 21) där den sistnämnda betyder att opinionsledaren 

är extrovert (Buss & Choidom, 1991, s. 21). Dessa drag utstrålar mer tillit och därmed 

är sannolikheten högre att opinionsledare lyckas influera andra. När det kommer till 

konsumentens preferenser fann Kip och Uzunoglus (2014, s. 598) att konsumenter litar 

mer på opinionsledare som liknar sig själva. Dessa dimensioner kommer återkopplas i 

teorikapitlet.  

 

Tidigare forskning inom Influencer Marketing via sociala medier tenderar emellertid att 

vara av kvantitativ art med fokus på hur företag ska identifiera influensers (Aleahmad et 

al, 2015; Alves et al, 2016; Li & Du, 2011; Liu et al., 2015, s. 34). Dessa studier har 

exempelvis konstruerat modeller som används vid kartläggning av influensers. 

Samtidigt poängterar Alves et al. (2016, s. 1036) att få kvalitativa studier med fokus på 
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konsumentbeteende via sociala medier genomförts samt att fler kvalitativa studier bör 

göras. Som McCusker & Gunaydin (2015, s. 537) betonar ämnar kvantitativa studier att 

mäta fenomen genom antal eller procentandelar av befolkningen medan det centrala i 

kvalitativa studier är att förstå individers erfarenheter och attityder. Detta kan innebära 

att kvantitativa studier saknar djupare förståelse för respondenterna och att forskarna 

således inte ges samma typ av möjlighet att förstå konsumenternas erfarenheter och 

attityder. Att det därmed finns en begränsad mängd kvalitativa studier inom Influencer 

Marketing online talar för att det kan saknas en djupare förståelse för området. Med 

grund i att Influencer Marketing är en aktuell och framträdande marknadsföringsmetod 

där det är brist på kvalitativa studier med avseende på konsumentbeteende online 

kommer innevarande studie fokusera på en kvalitativ metod. 

 

I likhet med opinionsledarområdet har forskare inom Influencer Marketing fokuserat på 

att kartlägga faktorer hos influensers som gör att de betraktas som framgångsrika. 

Exempelvis studerar Liu et al. (2015, s. 51) influensers i sociala nätverk online genom 

att inta ett användarperspektiv. I studien fann författarna att användare föredrar att 

interagera med individer som ses som vänner och därmed är de mer benägna att lita på 

liknande influensers. Av vår kännedom är det tydligt att en stor del av forskningen 

fokuserar på att identifiera faktorer som gör en influenser framgångsrik, däremot saknas 

en djupare förståelse för på vilket sätt ett Instagramflöde faktiskt influerar konsumenten 

till att fatta ett köpbeslut. I linje med detta föreslår De Veirman et al. (2017, s. 814) att 

framtida forskning kan undersöka influensers påverkan på en konsuments köpbeteende. 

Mer detaljerat beskriver författarna att forskning bör undersöka en influensers 

kommunikationsdelar såsom ämnet de skriver om, innehållets kvalitet, engagemang 

med följare samt fotografistil och därmed undersöka hur dessa delar påverkar 

konsumentens sanna köpbeslut. Således är detta vad denna studie ämnar undersöka ur 

ett följarperspektiv eftersom att “precis som att marknadsföring slutar med konsumtion 

måste Marketing Management börja med att förstå konsumenterna” (Kotler, 2005, s. 

255) där följare bedöms vara en konsument. En grundläggande utgångspunkt för att en 

individ ska kunna påverkas av en influenser är att han eller hon får ta del av inlägg som 

influensern publicerar. Detta betyder att individen måste följa influensern. Således 

kommer denna studie att inta ett följarperspektiv där modellen Multi-Step Flow Theory 

(Uzunoglu & Kip, 2014, s. 598) kommer att används för att beskriva 

kommunikationsflödet mellan företag. influenser och följare. I denna modell kommer 

fokus centreras på steget där influensern kommunicerar till följare. Denna 

kommunikationsväg innefattar (1) ett meddelande från företaget som (2) influensern 

tolkar, och sedan (3) delar med sina följare.   

 

Emellertid poängterar Solomon et al. (2016, s. 71) att konsumtionsbeslut inte alltid är 

resultatet av enkla, rutinmässiga beteenden. Trots att forskning inom 

konsumentbeteende med avseende på gapet mellan intention och faktiskt beteende 

genomförts är gapet fortfarande oförklarat (Moraes et al., 2012, s. 107) vilket innebär att 

det kan vara problematiskt att undersöka en influensers sanna inverkan på följares 

köpbeslut. Därmed kommer ett alternativt angreppssätt användas eftersom att det i linje 

med ovan nämnda kan vara svårt att studera det faktiska och sanna köpbeslutet. Istället 

kommer följares köpintentioner att studeras med bakgrund i att individens beteende 

involverar dennes intentioner att agera (Solomon et al., 2016, s. 316). Vidare föreslås 

intentioner vara det närmaste måttet på beteende eftersom att individer som nämner att 

de ska köpa en viss produkt har högre benägenhet att genomföra köpet i kontrast mot 

individer som påstår det motsatta (East et al., 2017, s. 177). Med andra ord kommer 
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individers attityder till beteenden undersökas där en attityd enligt Allport (1935, citerad 

i Yang & Unnava, 2016, s. 331) definieras som den övervägande bedömningen på hur 

mycket en individ gillar eller ogillar ett objekt. Därmed bedöms följares köpintentioner 

påverka ett köpbeslut och därmed kommer detta angreppssätt tillämpas för att 

undersöka det gap som De Veirman et al. (2017, s. 814) föreslår. I kontexten för denna 

studie handlar följares köpintentioner om huruvida de har en intention till att utföra ett 

visst beteende, det vill säga om följare efter att de har utsatts för ett inlägg på Instagram 

genererar eller intensifierar intentioner att genomföra ett köp. 

 

När det kommer till konsumentbeteende menar vissa författare att konsumenter agerar 

rationellt, det vill säga, att de samlar information och fattar beslut utefter det (Fishbein 

& Ajzen, 1980, s. 5) medan andra författare kritiserar detta tankesätt. De menar istället 

att konsumenter ofta agerar irrationellt vilket enligt Stern (1962, s. 59) innebär att köp 

inte planeras på förhand. Dessa två tankesätt kommer vara utgångspunkten för följares 

beteende i denna uppsats eftersom att det kan tänkas att delar av konsumentbeteendet är 

rationella varvid andra delar irrationella. Ovanstående problematisering leder fram till 

den frågeformulering och det syfte denna rapport ämnar undersöka. Frågeställningen 

har sin utgångspunkt i det gap De Veirman et al. (2017, s. 814) identifierat där Ajzens 

(1981, s. 181) Theory of Planned Behavior, som ämnar att förklara ett beteende i en viss 

kontext, kommer ligga till grund för följares köpintentioner tillsammans Sterns (1962, s. 

59) beskrivning av rationella karaktärsdrag. Att följare delvis agerar rationellt går även 

hand i hand med Selective Exposure-teorin som tidigare nämnts eftersom att följare 

därmed selektivt väljer den information de vill se i sitt Instagramflöde. 

1.3 Frågeställning och syfte 

Med grund i att innevarande arbete fokuserar på Influencer Marketing-inlägg kommer 

utgångspunkten för de delar som inverkar på följare innefatta tre huvudsakliga områden. 

Dessa är (1) influenserns karaktärsdrag, (2) influenserns 

kommunikationssätt/utformning av inlägg och (3) följares preferenser. I denna kontext 

är ett Influencer Marketing-inlägg en bild med tillhörande text som en 

Instagraminfluenser publicerar på sitt Instagramkonto. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas följares köpintentioner av ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram?  

 

Syfte 

Identifiera dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram som möjliggör 

och/eller begränsar köpintentionerna hos följare samt förstå varför följare upplever att 

dimensionerna möjliggör och/eller begränsar köpintentionerna.  

 

Med andra ord kommer denna studie titta djupare på vilka dessa dimensioner kan tänkas 

vara och hur de påverkar följares köpintentioner. Studien kommer ur ett teoretiskt 

perspektiv bidra med ökad information och förståelse om hur följares köpintentioner 

influeras av ett Instagraminlägg. Resultatet från studien kan därmed praktiskt användas 

som underlag för företag och influensers gällande följares köpbeteende för att stötta 

beslut och ge tillförlitliga rekommendationer gällande hur inlägg bör formas för att nå ut 

till följare. 
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2.  Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel presenterar inledningsvis anledningen till att Influencer Marketing valdes 

vilket följs av förförståelse som kan påverka genomförandet av studien. Därefter 

skildras studiens ontologiska samt epistemologiska utgångspunkter eftersom att dessa 

kan tänkas inverka på arbetets fortsatta utformning. Följaktligen utmålas den 

litteratursökning som genomförts och avslutningsvis diskuteras källkritik. 

2.1 Val av ämne 

Anledningen till att ämnet Influencer Marketing har valts grundar sig dels i att det 

betraktas vara ett aktuellt och relevant ämne eftersom att konsumenter uppfattas vända 

sig allt mer till att följa influensers på Instagram likväl som företag uppmärksammat 

möjligheten att använda dessa individer som en del av deras marknadsföringsstrategi. 

Med tanke på att vår studie riktas mot marknadsföring kan detta resultera i användbar 

information för framtida arbeten eftersom att det kan ge oss en förståelse för denna 

framväxande marknadsföringsteknik. I linje med detta grundar sig valet av ämne på att 

intresset som båda besitter rörande marknadsföring via sociala medier. Det mer 

specifika ämnesvalet grundar sig vidare i det litteraturgap som identifierats eftersom att 

detta väckte vårt intresse och nyfikenhet ytterligare. Utöver detta bedöms det vara av 

hög relevans att studera området eftersom att marknadsföring via sociala medier 

förändras frekvent i form av exempelvis nya lagstiftningar eller tillvägagångssätt i 

marknadsföringen. Därmed bedöms det vara essentiellt att kunskapen inom området 

kontinuerligt uppdateras.  

2.2 Förförståelse 

Beträffande förförståelse läser vi båda Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet 

med inriktning marknadsföring vilket innebär att vi redan besitter en grundläggande 

förståelse inom marknadsföringsområdet i stort. Det innebär att vi på förhand har en 

förståelse för konsumentbeteenden och vad följare kan tänkas uppfatta väsentligt med 

avseende på företagskommunikation samt budskap i sociala medier. Vidare är vi båda 

följare som använder marknadsföringskanalen Instagram frekvent där vi kontinuerligt 

förses med information om dagens marknadsföringstrender. Samtidigt följer vi 

influensers inom olika områden. Detta betyder att vi har en egen uppfattning om vilka 

dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg som kan tänkas möjliggöra och begränsa 

följares köpintentioner baserat på vad vi själva anser möjliggör och begränsar våra 

köpintentioner. Denna förförståelse kommer att medtas under skrivprocessens gång 

samtidigt som vi kommer bemöta respondenterna i studien på ett objektivt sätt och 

lämna våra åsikter utanför. Därav kommer vi ständigt ställa oss kritiska till våra egna 

resonemang genom att rådfråga handledare, anhöriga, arbetskamrater eller andra 

personer i vår närhet för att få en objektiv bedömning. Exempelvis genomfördes detta 

när intervjuguiden konstruerades, vid frågeformuleringen eller andra metodfrågor.  

2.2.1 Ontologi – Verklighetssyn 
Ontologi refererar till antaganden om hur verkligheten ser ut och vilka sociala varelser 

som existerar (Hudson & Ozanne, 1988, s. 509). Inom denna studie eftersöks enskilda 

individers uppfattningar om vilka dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg som 

kan tänkas möjliggöra eller begränsa deras köpintentioner. Varje individ kan tänkas 

påverkas av och uppfatta inläggen på olika sätt eftersom att individer skiljer sig åt och 
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ser på världen annorlunda. Vidare kan det även antas att individer tänker annorlunda 

eftersom att de skapar och formar sina egna verkligheter med hjälp av språk, handlingar 

och rutiner. Detta går i linje med världsbilden som är interpretivistisk. Som Hudson & 

Ozanne (1988, s. 509) belyser finns det enligt en interpretivistisk verklighetssyn flera 

verkligheter eftersom att individer ständigt tolkar verkligheten de befinner sig i. Därmed 

utvecklar människor verktyg och teorier för att lättare förstå verkligheten (Burrell & 

Morgan, 1979, refererad av Hudson & Ozanne, 1988, s. 509). En interpretivistisk 

verklighetssyn resulterar därmed i att världen ses som en social konstruktion där 

individer genom sin egen uppfattning av världen och i interaktion med andra skapar sin 

egna verklighet (Hudson & Ozanne, 1988, s. 510). 

 

Motsatsen till en interpretivistisk verklighetssyn är en positivistisk verklighetssyn som 

antar att det finns en objektiv verklighet som existerar oberoende av människors 

uppfattningar som därmed inte går att influera eller ändra (Hudson & Ozanne, 1988, s. 

509). Med grund i att en objektiv värld existerar är denna värld möjlig att mäta vilket 

görs genom att fenomenen tas ur sin naturliga kontext och undersöks. Allt detta innebär 

att verkligheten är konkret där mänskligt beteende är förbestämt (Morgan & Smircich, 

1980, s. 494–495). Därmed svarar individer till sin omgivning på förutbestämda sätt 

som således är möjligt att mäta. Inom denna studie kommer det vara av betydelse att 

undersöka individerna i rätt kontext, det vill säga när de skrollar i ett flöde på Instagram, 

för att generera en så realistisk förståelse som möjligt vilket gör en positivistisk lins 

opassande eftersom att de tar fenomenen ur sitt naturliga kontext. I kontrast till 

positivism säger interpretivism att de olika verkligheterna är beroende av varandra 

(Lincoln & Guba, 1985, citerat i Hudson & Ozanne, 1988, s. 509) vilket betyder att 

kontext och situationsfaktorer är av betydelse att beakta eftersom att dessa inverkar på 

individers uppfattning av hur världen enligt dem ser ut (Hudson & Ozanne, 1988, s. 

510). Med detta som bakgrund bör individer studeras i sin verkliga kontext.  

2.2.2 Epistemologi – kunskapssyn  
Enligt Hudson & Ozanne (1988, s. 508) finns det olika sätt att generera kunskap om 

världen och epistemologi refererar därmed till vad som klassificeras som kunskap. 

Innevarande studie är intresserad av att generera en djupare förståelse för vilka 

dimensioner som kan tänkas möjliggöra och begränsa följares köpintentioner samt 

förstå vad detta kan tänkas bero på. Därmed kommer det vara fokus på att generera 

förståelse för vilken betydelse och mening influensers och Influencer Marketing-inlägg 

har för följare. Detta innebär vidare att följare kommer att behöva studeras i en verklig 

kontext, det vill säga, när de skrollar i ett Instagramflöde för att undersöka hur de 

påverkas. Detta avspeglas således i en specifik kontext med målet att generera 

detaljerad, meningsbaserad information om varför respondenterna agerar som de gör 

snarare än att beskriva generaliserad och ytlig kunskap. Denna utgångspunkt går i linje 

med interpretivism som enligt Hudson & Ozanne (1988, s. 511) strävar mot att studera 

fenomen i särskilda situationer vid en särskild tidpunkt där målet är att finna motiv, 

meningar och anledningar i djup detalj som kan beskriva fenomenet i den specifika 

kontexten. 

 

Att fenomenet måste studeras i en verklig kontext beror på att det inte går att skilja på 

orsak och verkan (Hudson & Ozanne, 1988, s. 512). Lincoln & Guba (1985, citerat i 

Hudson & Ozanne, 1988, s. 512) menar att detta beror på att enheter, individer och 

situationer innehåller faktorer som har en ömsesidig påverkan. Detta kan innebära att 

det inte enbart är influenserns inlägg som påverkar följare, men exempelvis humöret 
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individen är på, vilken influenser det är, omgivningen som individen befinner sig i, 

texten under bilden eller de kommentarer som står under bilden. Av denna anledning 

undersöker interpretivister individer i kontexter för att kartlägga och förstå hur de agerar 

just med grund i att det kommer vara situationsfaktorer som inverkar på individen. 

Motsatsen till interpretivism är positivism som strävar mot att generera generella, 

abstrakta regler som kan appliceras i alla situationer (Hudson & Ozanne, 1988, s. 511). 

Därmed försummar positivister faktorer som skulle kunna bero på det kontextuella. Som 

tidigare nämnts är innevarande studie intresserad av en djupare förståelse och inte 

generella regler vilket gör den positivistiska kunskapssynen mindre lämplig. Dessutom 

är det inte tänkt att studiens resultat ska vara generaliserbart i alla kontexter utan snarare 

strävar det mot att förstå liknande kontexter och situation, dock inte alla.  

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Ruane (2015, s. 33) finns det i huvudsak två vetenskapliga angreppssätt vilka 

benämns kvantitativ och kvalitativ forskning. Den förstnämnda metoden lägger stor vikt 

på kvantitativa data och därmed dokumenteras variabler och siffror för att genom dessa 

utföra dataanalyser och i slutändan skapa precisa mätinstrument. Vidare beror detta på 

att kvantitativa forskare vill skapa en så detaljerad bild som möjligt vilket siffror och 

variabler möjliggör. Till skillnad från kvantitativa forskare menar kvalitativa forskare 

att siffror varken bidrar till en enhetlig bild eller skapar förståelse (Ruane, 2015, s. 34). 

Detta beror emellertid på att siffror inte kan mäta allting, exempelvis hur två människor 

känner för varandra. Istället lägger kvalitativa forskningsansatser betoning på 

konversationer eller direkta observationer för att dokumentera verkligheten. Med tanke 

på att denna studie är intresserad av att generera en förståelse samt enhetlig bild för hur 

Influencer Marketing-inlägg på Instagram påverkar följares köpintentioner samt att 

förstå varför bedöms det kvalitativt forskningssätt mest lämpligt. Som Raune (2015, s. 

34) påpekar skulle ett kvantitativt angreppssätt inte kunna mäta det denna studie ämnar 

förstå. Exempelvis skulle det vara svårt att genom enkäter och siffror få en djupare 

förståelse för hur följare påverkas av olika Instagraminlägg samt vilka agerande detta 

resulterar i utan att föra en konversation eller observation om deras verklighet.  

  

Magnusson och Marecek (2015, s. 1) beskriver vidare att målet med kvalitativa 

undersökningar är att förstå och tolka vad olika händelser och handlingar betyder för 

människor. Kvalitativa forskare ser människor som en del av en social kontext där de 

ständigt tolkar sina erfarenheter och där det bästa sättet att förstå hur människor skapar 

och tolkar mening är att lyssna på dem (Magnusson och Marecek, 2015, s. 2). I detta 

skede är det viktigt att individerna använder sina egna tolkningar och ord vilket är 

anledningen till att specifika frågeformulär sällan används. Snarare är det mer lämpligt 

att använda löst strukturerade intervjuer eftersom att dessa ger respondenterna möjlighet 

att skildra historier, minnen och övertygelser ur deras egna synvinkel. Som ovan nämnts 

är målet med kvalitativa undersökningar att förstå och tolka dessa historier (Magnusson 

och Marecek, 2015, s. 1). Detta är ytterligare en anledning till att ett kvalitativt 

angreppssätt tillämpas i denna studie. Med tanke på att individer ofta tolkar de 

situationer och händelser de utsätts för anses dialoger vara ett bra sätt för att förstå dessa 

tolkningar. Detta går även i linje med Mason (2002, s. 1) som betonar att kvalitativa 

metoder har en oöverträffad kapacitet att tillgodose trovärdiga anledningar till hur saker 

och ting fungerar i ett specifikt kontext. 
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I linje med ovan nämnda kommer det kvalitativa angreppssättet tillämpas eftersom att 

metoden sammanstämmer med studiens syfte som är att få en ökad förståelse för hur 

Instagram-influensers inlägg påverkar följares köpintentioner samt att förstå vad detta 

beror på. Detta går i samma riktning som Magnusson och Marecek (2015, s. 1) vilka 

betonar att ett kvalitativt angreppssätt ger forskare möjligheten att skapa en djupare 

förståelse för varför följare resonerar som de gör. I kontrast skulle ett kvantitativt 

angreppssätt resultera i ett snävt resultat i och med att resultatet i slutändan skulle sakna 

insikt i varför människor agerar som de gör. Som tidigare påpekats är det just denna 

djupgående förståelse som denna studie ämnar att finna varpå ett kvalitativt 

angreppssätt bedöms vara mest passande. 

2.4 Vetenskaplig ansats 

Det finns tre vetenskapliga ansatser inom kvalitativ forskning vilka benämns deduktion, 

induktion och abduktion (Saldaña, 2011, s. 93). Denna studie ämnar undersöka 

Influencer Marketing-inlägg via Instagram för att generera förståelse för hur dessa 

inlägg kan tänkas påverka följares köpintentioner och samtidigt identifiera dimensioner 

som möjliggör och begränsar köpintentionerna. Detta område är relativt outforskat med 

begränsad mängd teori varpå vi ämnar konstruera ny teori. Enligt litteraturen benämns 

denna ansats induktion vilket innebär att forskare gör nya upptäckter från specifika 

kontexter som sedan antas vara överförbara till det generella (Saldaña, 2011, s. 93). 

Detta är således fenomen som har studerats och bevisats varpå ny teori och kunskap har 

skapats. Med andra ord börjar induktion med att forskaren observerar exempelvis ett 

fenomen eller en situation varpå teori utvecklas utifrån hur fenomenet ter sig (Gray et 

al., 2007, s. 24). Som tidigare nämnts önskar denna studie att skapa teori om 

Instagraminfluensers påverkan på följares köpintentioner varpå en induktiv ansats 

baserat på studiens ändamål uppfattas lämplig.  

 

Emellertid användes tidigare teori inom liknande områden för att generera en 

grundförståelse för hur följare kan tänkas påverkas av Influencer Marketing-inlägg. 

Detta innebär att rapporten även innehåller slag av den deduktiva ansatsen som innebär 

att forskare skapar härledningar och drar slutsatser från etablerad fakta och bevis. Som 

(Gray et al., 2007, s. 23) belyser kommer denna sorts teori inte att genereras från datan, 

snarare appliceras teorin på datan. Detta innebär därmed att forskaren ofta formulerar 

hypoteser som baseras på teorin. Inom denna studie formulerades inga hypoteser 

eftersom att vi som forskare strävar mot att vara öppen mot alla typer av svar. Däremot 

användes tidigare forskning i teorikapitlet samt för att konstruera den modell som 

inledningsvis förklarar hur följare kan tänkas påverkas av ett Influencer Marketing-

inlägg samt för att konstruera intervjuguiden. Den modellen som konstruerades 

kompletteras efter insamlandet av datan.  

 

Den sistnämnda ansatsen innebär att forskaren förmodar vad som kan tänkas vara 

sanningen utifrån ledtrådar i samband med exempelvis en observationsstudie eller 

intervju (Saldaña, 2011, s. 93). Enligt Timmermans & Tavory (2012, s. 181) innebär 

abduktion vidare att forskaren “har med sig” teorin under datainsamlingen och 

observationens gång för att utveckla teori under studiens gång. Istället för att i slutet 

skapa teori utvecklas den under hela undersökningsprocessen. Trots att denna studie i 

huvudsak antar en induktiv ansats med inslag av deduktion innehåller den troligtvis spår 

av abduktion också. Detta beror på att vi under studiens gång och insamlandet av datan 
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ständigt haft teoretiska utgångspunkterna i åtanke och således har nya upptäckter gjorts 

under insamlingens gång. 

2.5 Litteratursökning 

Den litteratur som ligger till grund för innevarande rapport är material i form av böcker, 

vetenskapliga artiklar, publicerade artiklar samt tidskrifter. De vetenskapliga artiklarna 

som använts är antingen publicerade i välkända journaler, fackgranskade eller skriven 

av välkända författare. De journaler som för oss är okända har genom sökmotorer online 

undersökts för att ta del av andras recensioner om hur tillitsfulla journalerna är. 

Andrahandsreferenser har i så stor utsträckning som möjligt försökt undvikas, men i de 

fall där förstahandskällor saknas har påståendena granskats och applicerats om de 

antingen samstämmer med andra källor alternativt verkar trovärdiga och rimliga. Som 

utgångspunkt baseras trovärdigheten och rimligheten i dessa fall på att 

andrahandsreferens är fackgranskad. De vetenskapliga artiklarna är hittade i databaserna 

EbscoHost, Academic Search Elite, Umeå Universitetsbibliotek samt Syddansk 

Universitets Universitetsbibliotek.  

 

Sökorden som användes i samband med litteratursökningen återfinns i tabellen 1 nedan. 

Till en början valdes det att sökas på orden Influencer Marketing varpå consumer 

behaviour efteråt sammanslogs med begreppet för att de båda skulle studeras 

tillsammans. Vidare studerades influensers i en Sverigekontext varvid vi valde att söka 

på Influencers Sverige och marketing. När vi sökte på dessa sökbegrepp återfanns det 

att influencers framförallt användes i sociala medier varpå vi valde att söka efter sociala 

media influenser vilket i litteraturen benämndes SMI. I relation till den existerande 

litteraturen rörande Influencer Marketing återfanns eWOM i ett flertal källor varvid 

denna litteratur valdes att utforskas. I kombination med att eWOM studerades 

uppenbarades Online Social Networking, viral marketing, influencer of media, 

influencer of social media där ett flertal studier i relation till området återfanns. När det 

konstaterades att konsumentbeteende ville undersökas och var ett aktuellt ämne att 

studera valdes sökorden influencer impact customers samt influencer impact behavior 

som sökord. Detta till följd av att det konstaterades att influencers kunde kommunicera 

på olika sätt till följare och konsumenter där sökorden social media sponsored, 

sponsored post valdes. I ett tidigt skede identifierades opinionsledare som ett fenomen 

som stod i relation till Influencer Marketing varvid detta område valdes att studera 

genom att söka efter opinion leaders, opinion leaders social media, opinion leader 

influencers samt opinion leaders Instagram.  

  

Influencer Marketing; Consumer Behaviour; Influencers Sverige; Marketing; Social Media 

Influencer; Electronic Word of Mouth (eWOM); Online Social Networking; Viral 

Marketing; Influencer of Media; Influenser of Social Media; Buying Pattern; Influencer 

Impact Customers;  Influencer Impact Behaviour; Sponsored Post; Social Media 

Sponsored; Opinion Leaders; Opinion Leaders Social Media; Opinion Leader Influencers; 

Opinion leaders Instagram 

  

Tabell 1: Sökorden som användes under litteratursökningen 
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2.6 Källkritik 

Enligt Thurén (2013, s. 4) handlar källkritik om att beakta sanningshalten i information 

som undersöks och syftar därmed till att besluta om informationen är sanningsenlig. 

Detta bedöms viktigt eftersom att innevarande studie bygger på tillämpning av tidigare 

studier inom Influencer Marketing-området. Därmed sanningshalten av de källor som 

appliceras bedömas. Thurén (2013, s. 7–8) presenterar fyra källkritiska principer som 

används för att bedöma sanningshalten och som är grunden för källkritiska aspekter. 

Dessa benämns (1) äkthetskriteriet, tidssambandskriteriet, oberoendekriteriet samt 

tendensfrihetskriteriet. 

2.6.1 Äkthethetskriteriet 
Det första kriteriet berör att källan ska återspegla det den påstår sig att vara (Thurén, 

2013, s. 7). Alvesson & Sköldberg (2017, s. 144) lyfter att forskare bör undersöka om 

studien är verklig eller påhittad eftersom att det finns risk för förfalskning i samband 

med naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga studier. Detta har beaktats genom 

att litteraturen som används huvudsakligen bestått av fackgranskade källor vilket 

säkerställts mot de databaser som använts. De modeller och påståenden i tidigare 

litteratur som framstått som tvetydiga eller tveksamma har jämförts med andra källor 

som behandlar liknande ämnen. Sammantaget har de modeller och teorier som ligger till 

grund för studien beaktats med stor försiktighet för att säkerställa äktheten i de resultat 

och slutsatser som presenterats. Enligt Thurén handlar bedömningen av äktheten 

huvudsakligen om att författaren ska vara “medvetenhet om att det kan vara frågan om 

en förfalskning” (Thurén, 2013, s. 26) vilket denna studie har gjort genom att kritiskt 

granska litteraturen som använts. 

2.6.2 Tidssambandskriteriet 
Tidssambandskriteriet innebär att tidsspannet mellan det att en händelse inträffar och 

tidpunkten för skildringen av händelsen bör beaktas (Thurén, 2013, s. 7). Ju längre tid 

som gått sedan händelsen påträffades, desto mer aktsam bör författaren vara. Därmed 

bör forskare beakta hur lång tid som passerat från dess att observationen gjordes till dess 

att det skildrades samt i vilken situation det genomfördes (Alvesson & Sköldberg, 2017, 

s. 144). Detta kriterium har beaktats genom att inkludera nyare källor för att säkerställa 

att informationen är relevant för studien. Med tanke på att marknadsföringsområdet 

kontinuerligt förändrats har äldre källor beaktats med försiktighet. I de fall äldre källor 

används beror det antingen på att de är grundläggande teorier och ramverk eller att de 

fortfarande i stor utsträckning används av forskare. De äldre teorierna har vidare 

kompletterats med nyare forskning som reviderat eller adderat information till de äldre 

teorierna för att hålla källan uppdaterad. 

2.6.3 Oberoendekriteriet 
Oberoendekriteriet innebär att forskare bör ställa sig tveksam till en källa som färdats i 

många led (Thurén, 2013, s. 8). Detta betyder således att ju fler gånger en källa färdats 

mellan olika individer ökar risken för att ursprungskällan förvrängts. Som Thurén 

betonar ska källan “stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller refererat till 

en annan källa” (Thurén, 2013, s. 8). I huvudregel är primärkällor mer tillförlitliga än 

sekundärkällor där den förstnämnda berör information som kommer från den 

ursprungliga källan medan den sistnämnda berör information som beskrivs av någon 

annan än ursprungskällan (Thurén, 2013, s. 45). I denna studie har detta beaktats genom 
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att i så stor utsträckning som möjligt använda förstahandsreferenser. I de fall 

andrahandsreferenser tillämpats beror det på att det inte funnits tillgång till 

förstahandskällorna. Den information som har tillämpats på detta sätt har varit mindre 

tunga och icke-avgörande påståenden och modeller. De andrahandsrefereringar som 

utförts har vidare jämförts med andra källor för att säkerställa dess trovärdighet. 

2.6.4 Tendensfrihetskriteriet 
Det sista kriteriet lyfter att individer som har ett personligt, ekonomiskt eller politiskt 

intresse kan vinkla informationen som ges (Thurén, 2013, s. 8). Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2017, s. 144) innebär tendensfrihetskriteriet att beakta eventuell partiskhet 

som kan uppstå och påverka studien som genomförts. I detta fall refererar partiskhet till 

respondenters och forskares fallenhet att antingen frivilligt eller ofrivilligt presentera 

snedvriden information (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 139). Detta har beaktats 

genom att tillämpa fackgranskade artiklar och kända journaler som vidare har 

kontrollerats genom att undersöka dess tillförlitlighet genom recensioner, storlek och 

kontroll av hemsida. Fortsättningsvis har påståenden som bedöms ha en stor betydelse 

för studien kompletteras med ett flertal källor som presenterar likvärdiga resultat. 
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3. Teori 
Innevarande avsnitt grundas delvis på teorier om sociala medier och webben eftersom 

att Instagram och sociala medier bygger på liknande principer. Inledningsvis 

återkopplar avsnittet till Selective Exposure-teorin som antas vara grunden till att en 

Instagramanvändare väljer att följa en influenser. Därefter presenteras tre typer av 

influensers följt av diverse karaktärsdrag de kan tänkas besitta som kan vara avgörande 

för hur en influenser påverkar sina följare. Följaktligen skildras teori om hur inlägg bör 

utformas för att uppskattas av följare vilket följs av teori om konsumentbeteende. Dessa 

delar bakas avslutningsvis ihop till en modell som teoretiskt förklarar hur följares 

köpintentioner kan tänkas influeras av ett Influencer Marketing-inlägg.  

3.1 Selective Exposure och Kognitiv Dissonans 

Teorin om Selective Exposure antas vara grundorsaken till att en Instagramanvändare 

följer en influenser på Instagram. Denna teori säger att individer uppmärksammar 

information som överensstämmer med deras värderingar (Sweeney & Gruber, 1984, s. 

1208). I linje med detta poängterar Sears och Freedman (1967, s. 195) att individer 

undviker information som utmanar deras attityder eftersom det inte tycks medföra 

fördelar. Därmed kan det tolkas som att de influensers som individer valt att följa till 

viss del redan associeras med positiva attityder och känslor eftersom att individen aktivt 

har valt att trycka på följaknappen för att ta del av influenserns inlägg och åsikter som 

möjligtvis redan överensstämmer med individens värderingar. Med andra ord kan det 

antas att influensers som Instagramanvändare följer sedan tidigare påverkar användarna 

genom sina inlägg.  

 

Ovan nämnda teori går även hand i hand med Festingers (1962, s. 1) teori om kognitiv 

dissonans. Som författaren påpekar strävar individer ofta mot att uppleva kontinuitet när 

det kommer till exempelvis attityder, åsikter, kunskap och tro om sig själv, sin miljö 

eller sitt beteende. Emellertid utsätts individer för situationer där kognitiv dissonans 

råder, det vill säga, situationer innehållandes exempelvis attityder eller åsikter som inte 

går i linje med deras tidigare värderingar vilket i sin tur kan medföra att han eller hon 

kan känna sig obekväm i situationen (Festingers, 1962, s. 2–3). Dessa individer strävar 

därför mot att reducera dissonansen och att undvika situationer som kan öka 

dissonansen. Med andra ord innebär kognitiv dissonans att individer eftersträvar 

information och situationer som överensstämmer med de värderingar som hon eller han 

besitter. Detta kan i sin tur innebära att Instagramanvändare i enlighet med teorin om 

kognitiv dissonans väljer att följa individer vars värdering överensstämmer med eller 

bekräftar de värderingar som de själva står för med bakgrund att undvika dissonans. 

Vidare kan detta innebära att följares köpintentioner påverkas starkare Influencer 

Marketing-inlägg som bekräftar värderingar individen har. Dessa två teorier ligger 

därför till grund för den egenkonstruerade modell som kan tänkas förklara hur individer 

influeras av ett Instagram-inlägg postat av en influenser. 

 

Avslutningsvis är det av vikt att belysa att Instagramanvändare emellertid inte enbart 

utsätts av Influencer Marketing-inlägg publicerade av influensers på Instagram. De tar 

även del av sponsrade inlägg och andra reklaminlägg genom en flik på Instagram som 

heter ”utforska” där liknande inlägg sammanställas av Instagram. Trots att vi som 

författare är medvetna om detta inkluderades endast de inlägg som återfanns på 

influensernas flöde eftersom att det är denna typ av Influencer Marketing studien är 
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intresserad av. Vidare är de sponsrade inläggen skapade av företagen själva vilket inte 

samstämmer med Carters (2016, s. 2) definition av Influencer Marketing som används i 

innevarande studie. Enligt Carter bygger Influencer Marketing på att influensers själv 

publicerar innehåll vilket inte överensstämmer med sponsrade inlägg skapade av 

företag. 

3.2 Influensers 

Med grund i att influensers är en av hörnstenarna i denna studie är det av vikt att 

presentera relevant information om dem. Multi-Step Flow Theory utgör grundmodellen 

för hur en influenser kommunicerar (Uzunoglu & Kip, 2014, s. 598). Denna studie 

ämnar undersöka steget där influenserna kommunicerar till följare och därmed kommer 

huvudfokus att ligga på de publicerade Influencer Marketing-inlägget med intresse i hur 

dessa influerar följare.  

 

 

Modell 1. Multi-step-flow-Theory (Uzunoglu & Kip, 2014, s. 598) 

 

Den blå markeringen i figur 1 representerar det fokus som denna studie intar. Vidare 

representerar “Blogger” Instagraminfluensern medan “Microblog” motsvarar Influencer 

Marketing-inlägget. På samma sätt motsvarar modellens benämning “Friends/followers” 

i denna studie influenserns följare vars köpintentioner undersöks i denna studie. 

 

Tidigare forskning visar att influensers skiljer sig åt i termer av (1) kategori (Brown & 

Hayes, 2008, s. 38), (2) typ av influens (Corcoran, 2009 citerad i Hanna et al., 2011, s. 

268) samt (3) karaktärsdrag (Chen et al., 2016, s. 426). Karaktärsdragen nämns 

visserligen i en opinionsledarekontext men som bedöms applicerbara i innevarande 

studie. Dessa element kan tänkas genomsyra influenserns inlägg och därmed inverka på 

följares köpintentioner. Dessa tre attribut kan med andra ord tänkas påverka inläggets 

utformning och således vara avgörande för vilken influenser en Instagramanvändare 

väljer att följa. Därmed kommer nästa stycke presentera information om kategori av 

influensers, typ av influens samt olika karaktärsdrag. 
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3.2.1 Kategorier av influensers 
Som tidigare nämnts återfinns olika kategorier av influensers som i denna studie 

bedöms avgörande för hur Instagraminläggen utformas. Denna kategoriseringen 

benämns Gladwells influensers och har applicerats i ett flertal studier (Brown & Hayes, 

2008, s. 38; Solomon, 2006, s. 33; Wright, 2010, s. 75). Appliceringen av denna 

kategorisering genomförs huvudsakligen för att beskriva hur olika kategorier av 

influensers förmedlar sina meddelanden (Brown & Hayes, 2008, s. 39). Dessa tre 

kategorier benämns Connectors, Mavens och Salesmen och beskrivs i tabell 2 nedan. 

 

Typ av influenser Kommunikationssätt 

Connector Har stora nätverk och kommunicerar med ett stort 

antal människor (Brown och Hayes, 2008, s. 38–39) 

samtidigt som de hjälper följare att expandera sina 

nätverk och att hitta nya saker (Lloyd et al., 2017, s. 

179) 

Mavens Besitter bred kunskap som delas med andra och 

hjälper följare att kartlägga information (Brown och 

Hayes, 2008, s. 38–39) 

Salesmen Karismatiska övertygare med färdigheter i 

förhandling som sänder ut övertygande meddelanden 

som uppmuntrar till olika ageranden (Lloyd et al., 

2017, s. 179) 

  

Tabell 2. Kategorisering av influensers  

 

Trots att dessa presenteras separat menar Lloyd et al. (2017, s. 168) att influensers kan 

anta flera kategorier samtidigt. Vidare lyfter författarna Connectors och mavens som 

viktigast i en sociala medie-kontext eftersom att Connectors sprider passionerad 

information medan mavens hjälper till att kartlägga information. Emellertid kritiserar 

Brown och Hayes (2008, s. 39) modellen eftersom den inte beaktar kontexten som 

influenserna kommunicerar inom vilket för denna studie kan innebära att dessa tre 

kategorier inte existerar på Instagram. Däremot applicerar Lloyd et al. (2017, s. 179) 

Connectors, mavens och Salesmen i ett sociala medie-kontext vilket är anledningen till 

att ovanstående kategorisering även appliceras i denna studie. Beroende på vilken 

kategori en influenser tillhör kan deras Influencer Marketing-inlägg se annorlunda ut. I 

detta fall kan exempelvis en influenser som är en Connector möjligen interagera med 

sina följare genom sina inlägg och dela med sig av råd och rekommendationer om 

varumärken. En maven kan möjligen skapa innehåll som relaterar till sin kunskap för att 

dela detta med sina följare och därmed ge mentorliknande råd. Slutligen skulle en 

Salesmen med sin goda, karismatiska övertygelseförmåga troligtvis uppmuntra 

individer till olika ageranden. Dessa kategoriseringar är därmed av vikt att beakta 

eftersom att det kan påverka hur inläggen utformas och därmed hur följares 

köpintentioner påverkas. 

3.2.2 Typer av influens 
Innevarande studie kommer som tidigare nämnts fokusera på Influencer Marketing-

inlägg som görs i samarbete med företag. Dessa samarbeten kan utföras på olika sätt där 

mediekategoriseringen som Corcoran (2009, citerad i Hanna et al., 2011, s. 268) 
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presenterar bedöms vara applicerbar för denna uppsats. Författaren nämner fyra 

varianter av media vilka benämns (1) ägd media, (2) betald media, (3) förtjänad media 

samt (4) delad media. I denna kontext kommer fokus att ligga vid betald, förtjänad och 

delad media eftersom att dessa anses relatera till Influencer Marketing-inlägg som görs i 

samarbete med ett företag. I tabellen 3 nedan beskrivs dessa tre medier. 

 

Typer av influens Inläggsbeskrivning 

Betald Influencer Marketing 

  

  

Inlägg där influensern får betalt i form av pengar eller 

produkter från ett företag för att göra inlägg 

(Macnamara et al., 2016, s. 378).  

Förtjänad Influencer Marketing  Ett inlägg där influensern lyfter ett företag utan att få 

betalt, kan vara en rekommendation eller test av 

produkter/tjänster. Detta inkluderar icke-sponsrade 

pressutskick (Macnamara et al., 2016, s. 378). 

Delad Influencer Marketing  Influensern testar produkter med sina följare 

alternativt väljer produkter i linje med följares 

önskemål. Innebär även att influensern interagerar 

med följare genom att ställa frågor (Macnamara et al., 

2016, s. 378).  

 

Tabell 3. Typer av influens  

 

I en Instagramkontext kan betald Influencer Marketing betyda att företaget betalar 

influensern för att marknadsföra varumärket eller utföra en viss aktivitet såsom ett 

sponsrat inlägg. Förtjänad Influencer Marketing kan betyda att influensern självständigt 

och utan betalning eller inverkan från företaget publicerar inlägg för att öka 

medvetenhet om ett företag eller rekommenderar företagets produkter eller tjänster. 

Detta kan inkludera pressutskick där företag väljer att skicka ut material till influensern 

utan att förvänta sig bli lyft i dennes kanaler. Avslutningsvis kan delade inlägg innebära 

att influensern samskapar värde med sina följare vilket i sådana fall återspeglas i att 

influensern tillsammans med följare testar olika produkter, alternativt att influensern 

väljer produkter i linje med följares önskemål. Det kan även handla om att influensern 

interagerar med sina följare genom att exempelvis ställa frågor eller lyfta ämnen som 

följare efterfrågar.  

3.2.3 Influensers karaktärsdrag 
Influensers på sociala medier innefatta en rad olika karaktärsdrag (Chen et al., 2016, s. 

426). vilka i sin tur kan påverka följares köpintentioner. De karaktärsdrag som tidigare 

studier presenterat är tillförlitlighet, trovärdighet, öppenhet och exhibitionism. Dessa 

beskrivs i tabellen 4 nedan. 

  

Influensers karaktärsdrag Beskrivning 

Tillförlitlighet Influensern liknar sina följare (Kip & 

Uzunoglus, 2014, s. 598) och besitter hög 

expertis och attraktivitet (De Veirman et al., 

2017, s. 798) 
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Öppenhet Influensern är innovativ, kreativ och 

anpassningsbar för nya idéer (Childers, 1986, s. 

184) 

Exhibitionism  Influensern är extrovert och eftersträvar 

uppmärksamhet och beundran (Buss & Choido, 

1991, s. 21) 

  

Tabell 4. Karaktärsdrag för influensers 

  

Att en individ ska vara tillförlitlig återkommer i ett flertal studier (Hajli, 2015, s. 189; Li 

& Su, 2015, s. 325; Moturu & Liu, 2011, s. 243; Zhang & Gupta, 2016, s. 11) där Hajli 

(2013, s. 190) lyfter att det kan påverka en konsuments köpintentioner. I linje med detta 

visar Halvorsen et al. (2013, s. 223) att bloggare i en större utsträckning har möjligheten 

att påverka konsumentens beslut om bloggaren är tillförlitlig eller trovärdig. Öppenhet 

innebär att individer är innovativa, kreativa samt anpassningsbara för nya idéer 

(Childers, 1986, s. 184) vilket i detta sammanhang bör genomstråla influensern. Det 

skulle även innebära att influensern är nytänkande och nyskapande samt vågar gå 

utanför bekvämlighetszon för att testa alternativa lösningar. Exhibitionism betyder att 

influensern är extrovert, söker uppmärksamhet och agerar för att bli sedd och beundrad 

(Buss & Choido, 1991, s. 21). Enligt Song et al. (2017, s. 21) har individer med detta 

karaktärsdraget en hög benägenhet att uppfattas som källa till information i sociala 

medier.  

 

Det finns vidare tre dimensioner av tillförlitlighet som benämns (1) integritet (2) välvilja 

(3) och kompetens eller förmåga (Chen & Dhillon, 2003, s. 303; Gefen, 2002, s. 38; 

Kim & Peterson, 2017, s. 48). Integritet innebär att opinionsledaren uppfyller särskilda 

överenskommelser (Schoormanet et al., 2007, s. 345, citerat av Raghupathi & Fogel, 

2014, s. 18) medan välvilja innebär att opinionsledaren publicerar inlägg som 

samstämmer med följares intressen och inte bara utifrån vad opinionsledaren själv är 

intresserad av. Förmåga/kompetens innebär att individer besitter färdigheter inom ett 

visst område (Grefen, 2002, s. 40). I en Instagramkontext kan integritet betyda att 

influensern följer lagstiftningen i Sverige (SVT, 2018) och därmed tydligt märker 

samarbetsinlägg eller att influensern tillsammans med sina följare kommer fram till 

överenskommelser som hon eller han efterlever. Vidare betyder välvilja att influensern 

publicerar mer hjälpande än säljande inlägg som är publicerade av god avsikt. 

Kompetens kan innebära att influensern är kompetent inom sin nisch eller bransch. 

Forskarna är emellertid oense om vilken av sorts tillit som är viktigast. Somliga lyfter 

välvilja som viktigast i en online-kontext och utan denna begränsas köpintentionerna 

(Grefen & Straub, 2004, s. 418; Raghupathi & Fogel, 2014, s. 18). Raghupathi & Fogel 

(2014, s. 18) menar även att integritet är viktig för att möjliggöra köpintentionerna.  

 

Med grund i att ovan nämnda karaktärsdrag lyfts som avgörande kan det antas att 

Influencer Marketing-inlägg som genomsyras av dessa kan påverka följares 

köpintentioner. Därmed kommer dessa karaktärsdrag vara av vikt att beakta och 

använda i den slutgiltiga modellen eftersom att det eventuellt kan tänkas förklara vad 

som möjliggör eller begränsar köpintentionerna. Samtliga dimensioner av tillförlitlighet 

kommer beaktas eftersom forskarna är oense om vilken som är viktigast. 
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3.3 Inläggets innehåll 

Som tidigare presenterats används Instagram genom att användare publicerar innehåll 

(Muñoz & Towner, 2017, s. 291) i form av fotografier, videoklipp eller stories (Isom et 

al., 2017, s. 294). Influensers beslutar därmed om bildtext, bildmaterial samt typ av stil 

på Instagram samt engagemang med följare, ämnen att skriva om och vilka 

rekommendationer som görs (De Veirman et al., 2017, s. 799, 814). Detta innebär att 

Instagraminfluensers kan använda olika fotografistilar, utforma texter på diverse sätt 

samt tillgodose olika typer av kvalitet och därmed utforma inlägg och 

rekommendationer på olika sätt. Detta kan i sin tur resultera i olika stor inverkan på 

följares köpintentioner beroende på hur inlägget utformas. Av ovannämnda delar 

kommer denna studie att fokusera på samtliga för att kartlägga vilken inverkan de kan 

tänkas ha på följare. Tidigare forskning har identifierat ett flertal faktorer som är viktiga 

vid utformandet av ett inlägg via sociala medier och Instagram som kan inverka på 

följares köpintentioner. Nedan presenteras en sammanfattande tabell 5 över dessa 

attribut som därefter beskrivs. 

  

Inläggets karaktärsdrag Beskrivning 

Unikhet Produkten som lyfts ska inte återkomma i ett flertal 

flöden (De Veirman et al., 2017, s. 813–814) 

Tillförlitlighet Rekommendationen ska komma från en trovärdig 

källa (Bataineh, 2015, s. 132) 

Kvalitet Styrka av argument och enkelhet i meddelande 

(Bataineh, 2015, s. 132) 

Kvantitet Mängden information som publiceras (Lee et al., 

2009, s. 142) 

Aktivt Aktuellt material (Kaplan & Hainlein, 2010, s. 65–

67) 

Intressant Material i linje med följares önskemål (Kaplan & 

Hainlein, 2010, s. 65–67) 

Ödmjukt Ha förståelse för sociala medier i termer av exempel 

regler (Kaplan & Hainlein, 2010, s. 65–67) 

Oprofessionellt Personligt innehåll (Kaplan & Hainlein, 2010, s. 65–

67) 

Ärligt Undvika missledande information och felaktiga 

påståenden (Kaplan & Hainlein, 2010, s. 65–67) 

Logiskt samband Finnas ett logiskt samband mellan influensern och 

företaget (Freberg et al., 2010, s. 91) 

Icke-kommersialiserat  Personligt (Shi och Wojnicki, 2014) 

Övertygande meddelande Kvalitet på argumentet samt tillförlitlighet, 

attraktivitet och uppfattning av källa (Nunes et al., 

2017, s. 57) 
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Tabell 5. Inläggets karaktärsdrag 

 

 Unikhet 

De Veirman et al. (2017, s. 813–814) lyfter unikhet som ett viktigt karaktärsdrag vilket 

innebär att inlägget inte ska återkomma hos ett flertal influensers. Enligt författarna 

försämras uppfattningen av ett varumärke om specifika produkter publiceras av flera 

influensers. Därmed är det av betydelse att som influenser vara unik med sitt flöde. 

Detta innebär således att följares köpintentioner kan påverkas negativt om flera 

influensers lyfter samma produkter.  

 

 Tillförlitlighet, kvalitet och kvantitet 

När det kommer till rekommendationer på sociala medier bör de genomsyras av 

tillförlitlighet, kvalitet och kvantitet (Bataineh, 2015, s. 132). Tillförlitlighet innebär att 

rekommendationen ska komma från en trovärdig källa medan kvalitet berör styrkan och 

enkelheten i meddelandet som kommuniceras. Kvantitet refererar till mängden 

information som konsumenten förses med (Lee et al., 2009, s. 142). I detta sammanhang 

är den trovärdiga källan influensern där hon eller han måste framstå som tillförlitlig 

genom sitt inlägg. Det kan även innebära att företaget som lyfts genom inlägget ska vara 

pålitligt. En rekommendation kan exempelvis vara av hög kvalitet om argumenten för 

produkten och företaget är starka samt om det är bra kvalitet på bild och text. Den kan 

även vara av hög kvalitet om influensern besitter kunskap inom det aktuella området för 

att kunna dela rättvis information om produkt och företag. Vidare kan det antas att 

kvantiteten i ett Influencer Marketing-inlägg återspeglas i antal inlägg eller längden på 

texten. Det kan exempelvis tänkas att en influenser som publicerar flera samarbetsinlägg 

på rad och skriver väldigt långa texter påverkar följares köpintentioner negativt och 

således begränsar köpintentionerna. 

 

Aktivt, intressant, ödmjukt, oprofessionellt och ärligt 

Kaplan & Hainlein (2010, s. 65–67) beskriver att företagets kommunikation via sociala 

medier bör vara aktivt, intressant, ödmjukt, oprofessionellt och ärligt. Att vara aktiv 

innebär att inlägget ska innehålla aktuellt material och att influensern aktivt deltar i 

diskussioner. Ett intressant flöde karaktäriseras av att influensern publicerar material 

som överensstämmer med följares önskemål. Ödmjukhet innebär att influensern ska 

förstå hur sociala medier fungerar innan material publiceras vilket inkluderar förståelse 

för regler samt hur sociala medier utvecklas. Ett oprofessionellt flöde innebära att 

inläggen ska vara personliga. Slutligen menar författarna att ärlighet innebär att 

innehållet bör undvika missledande information och felaktiga antaganden. Enligt 

författarna bör således företag ha dessa i beaktning för att ha möjligheten att påverka 

följare. Dessa aspekter lyfts ur ett företagsperspektiv men bedöms applicerbara på 

Instagraminfluensers eftersom att influensers likt företag kommunicerar till sina följare 

och kan tänkas skapa sina egna varumärken. 

  

 Logiskt samband 

Ytterligare karaktärsdrag som lyfts är att det bör finnas ett logiskt samband mellan 

produkten en influenser rekommenderar och influensern själv (Freberg et al., 2010, s. 

91). Detta kan betyda att influensers som har ett logiskt samband mellan det 

samarbetsföretaget som väljs och sin egen Instagram kan återspegla ett logiskt samband 

som följare kan urskilja. Med andra ord innebär detta att de företag en influenser 

samarbetar med bör överensstämma med influenserns identitet, intressen och 

karaktärsdrag. Exempelvis bör en influenser som fokuserar på kosmetik och skönhet 
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enbart lyfta företag som även fokuserar på denna bransch och således skulle ett 

samarbete med ett bilföretag smälta sämre in.  

 

 Icke-kommersialiserat 

Ett inlägg bör även vara icke-kommersialiserat, det vill säga personligt, eftersom att 

personliga egenskaper har en stark influens på konsumenten (Shi och Wojnicki, 2014). 

Med andra ord antas följare känna mindre tillit och trovärdighet för ett opersonligt, 

kommersiellt inlägg. Därmed kan det tänkas att inlägg som är kommersialiserat utan 

personlig prägel har mindre inverkan på följares köpintentioner.  

 

 Övertygande meddelanden 

Även övertygande meddelanden har en större chans att påverka konsumenten eftersom 

att dessa inlägg kan tänkas öka tendensen att acceptera informationen samt betrakta den 

som tillförlitlig och användbar som underlag för köpbeslut (Nunes et al., 2017, s. 57). 

Med andra ord skulle följares köpintentioner tänkas möjliggöras om influensern i sina 

Influencer Marketing-inlägg tillgodoser meddelanden som enligt följare betraktas som 

övertygande.  

3.4 Följare 

Följares köpintentioner beror inte enbart på influenserns karaktärsdrag eller inläggen. 

Trots att influensern bestämmer hur inlägget utformas kan dess påverkan på följare bero 

på följarna själva. Enligt Erkan & Evans (2016, s. 51) beror det dels på konsumentens 

behov av informationen men även hur konsumenten mottar information. Därmed kan 

det tänkas att följare måste känna ett behov av informationen i ett inlägg för att mer 

sannolikt påverkas. Av denna anledning är det möjligt att influensers som presenterar 

innehåll som möter följares behov och intressen har en större chans att påverka 

köpintentionerna eftersom att följare är mer mottaglig för denna typ kommunikation. 

Forskning visar att konsumenters köpbeteenden beror på psykosociala faktorer såsom 

personliga värderingar, attityder, mål och personlighet (Sandy et al., 2013, s. 937) samt 

individens tidigare erfarenheter om varumärket och produkten (Solomon et al., 2016, s. 

340). Med andra ord kan följares värderingar, erfarenheter och preferenser tänkas 

påverka hur influensern genom sitt inlägg lyckas påverka köpintentionerna. Därmed 

kommer följares preferenser, värderingar och tidigare erfarenheter att beaktas. Nedan 

kommer en rad dimensioner om följares preferenser presenteras vilka inkluderar 

psykosociala faktorer, förväntad prestation samt hedonisk motivation och dessa beskrivs 

i nedanstående tabell 6. 

3.4.1 Följares preferenser 
  

Följares preferenser Beskrivning 

Psykosociala faktorer Psykosociala faktorer som påverkar följare i sociala 

medier är: (1) inkomst, (2) köpmotivation, (3) 

företagsprestation, (4) företags- eller 

varumärkesnärvaro i sociala nätverk, (5) 

demografiska variabler, och (6) butikstyp (Ioanăs & 

Stoica, 2014, s. 295) 

Förväntad prestation Individens vilja och behov att köpa produkten eller 

tjänsten.  
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Hedonisk motivation Individens vilja att använda sig av en köpservice när 

de handlar på sociala medier.  

Upplevelse Innehållet ska tillfredsställa behov och korrelera med 

individens humör.  

  

Tabell 6. Karaktärsdrag för influensers 

  

 Psykosociala faktorer 

Enligt Ioanăs & Stoica (2014, s. 295) påverkas konsumenter på sociala medier av 

psykosociala faktorer. De vanligaste som nämns är inkomst, köpmotivation, 

företagspresentation, företags- eller varumärkesnärvaro i sociala nätverk, demografiska 

variabler samt butikstyp. För innevarande studie berör inkomst följares ekonomiska 

situation som kan vara avgörande för hur influensern påverka följarna. När det gäller 

köpmotivationen kan individen bli mer påverkad ju mer hon eller han känner motivation 

till att konsumera. Företagets presentation kan också vara avgörande för hur följare 

påverkas vilket exempelvis handlar om på vilket sätt influensern lyfter produkter eller 

tjänster i sina inlägg. Företags- och varumärkesnärvaro innebär för denna studie om 

samarbetsföretagen har Instagram eller inte. Troligtvis kan följares köpintentioner 

positivt påverkas om företagets sidor är lättåtkomliga. Avslutningsvis innefattar 

demografiska variabler ålder, bostadsort, kön och inkomst medan butikstyp refererar till 

företagets tillgänglighet som antingen är fysiskt eller online. Detta innebär således att 

när följare utsätts för ett Influencer Marketing-inlägg kan dessa variabler och varje 

kunds specifika preferenser vara avgörande för om samt hur han eller hon påverkas av 

inlägget.  

 

 Förväntade prestation och hedonisk motivation 

Förväntad prestation och hedonisk motivation sägs enligt Shafiri Fard et al. (2016, s. 1) 

ha en betydande inverkan på köpintentionerna online. Författarna beskriver förväntad 

prestation som den utsträckning en individ upplever att ett köp via ett socialt nätverk 

tillfredsställer hans eller hennes behov medan hedonisk motivation individens sätt att 

använda en köpservice i ett socialt nätverk. Här anses Instagram vara en av dessa 

sociala nätverk och därav bedöms denna teori applicerbar på denna studie. Den 

förstnämnda innebär i kontexten för denna studie att följare fattar köpbeslut baserat på 

vilken grad produkten eller tjänsten uppfattas tillfredsställa deras behov. Den 

sistnämnda beskrivs i kontexten för denna studie som följares vilja att använda en 

köpservice när de konsumerar online vilket därmed går att relatera till Instagram-inlägg 

eftersom att influensers kan välja att i ett inlägg länka till ett företags hemsida eller 

andra kanaler. I denna kontext innebär förväntad prestation att följares benägenhet till 

att konsumera ökar ju mer produkten eller tjänsten bedöms tillfredsställa deras behov. 

Den hedoniska motivationen innebär att inlägg som på ett enkelt och funktionellt sätt 

lyfter ett företag troligtvis möjliggör följares köpintentioner förutsatt att följare är 

intresserad och har viljan att besöka företagets kanaler eller hemsida. Ett enkelt och 

funktionellt sätt betyder att det är enkelt för följare att ta sig från inlägget till företagets 

kanal. Det kan även betyda att inlägget ska dela information om hur produkten och 

tjänsten kan konsumeras genom att exempelvis tagga företaget i bilden eller texten 

alternativt inkludera produkten eller tjänstens länk i profilen på Instagram-kontot. 

 

Upplevelse 
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Avslutningsvis poängterar Shao (2009, s. 7) att individer använder sociala medier på 

olika sätt och av olika anledningar. Vissa individer konsumerar innehåll för att erhålla 

information, andra söker underhållning för att tillfredsställa behov som matchar det 

rådande humöret. De ovannämnda faktorer kommer bedömas relevanta för följares 

upplevelse och därmed till den grad influensers påverkar köpintentionerna hos dem.  

3.4.2 Följares köpbeteende 
Enligt Herrnstein (1990, s. 356) är en av de grundläggande teorierna inom 

beteendevetenskap Rational Choice Theory (RCT) vilken antar att individer agerar i 

egenintresse och därmed fattar beslut för att maximera sin totala nytta. Med andra ord 

antas detta vara en av de   fundamentala anledningarna till varför människor 

konsumerar. Motsatsen till ett rationellt köpbeteende är ett impulsivt beteende eller 

impulsköp. Ett impulsköp, eller oplanerat köp, definieras enligt Stern (1962, s. 59) som 

ett köp som inte har planerats i förväg. Många av de inköp konsumenter utför är enligt 

Stern oplanerade och grundar sig i att de underlättar konsumentens shopping genom att 

efterfråga mindre resurser som tid, ansträngning eller mental satsning (Stern, 1962, s. 

60). Detta betyder i sin tur att även irrationella köpbeteenden kommer vara av vikt att 

betona i detta arbete eftersom att följare enligt denna teori inte alltid är rationella i sitt 

beteende. 

 

I linje med RCT lyfter Ajzen (1991, s. 181) the Theory of Planned Behavior (TPB) som 

förutser och förklarar mänskligt beteende i en specifik kontext. Detta görs genom att 

studera individers intentioner till att utföra ett visst beteende eftersom att intentioner 

återspeglar faktorer som kan påverka ett beteende. Med andra ord indikerar intentioner 

hur hårt människor är villiga att anstränga sig för att utföra beteendet. Tumregeln säger 

att ju starkare intentioner en individ har till att utföra ett visst beteende, desto större är 

sannolikheten att han eller hon faktiskt utför det, förutsatt att individen har full kontroll 

över situationen. Vidare lyfts tre faktorer som sägs påverka intentioner (Ajzen, 1991, s. 

188). Den första faktorn berör huruvida en individ har positiva eller negativa 

associationer med ett beteende, medan den andra benämns subjektiva normer och berör 

yttre stimuli i form av socialt tryck att utföra eller att inte utföra ett beteende. Den sista 

faktorn benämns upplevd beteendekontroll som berör individers uppfattning om hur lätt 

eller svårt det är att utföra ett visst beteende vilket varierar mellan olika situationer och 

handlingar. Överlag tenderar människor att utföra ett beteende när de uppfattar det som 

positivt, när viktiga individer uppmuntrar till det samt när de upplever att de har 

kontroll. 
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Modell 2:  The Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, s. 182) 

  

Sedan dess att teorin publicerades har forskning med avseende på TPB utförts och 

således har modellen blivit kompletterad. Chu et al. (2016, s. 433) har exempelvis 

genom en studie om Twitter adderat faktorn varumärkestillgivenhet vilken innebär att 

konsumenter som känner en hög tillgivenhet till ett varumärke har ökad intention att 

följa det och är samtidigt mer benägen till att interagera. Konsumenter som känner en 

hög varumärkestillgivenhet har dessutom förhöjda köpintentioner. Pelling & White 

(2009, s. 758) kompletterar modellen genom att presentera självidentitet och tillhörighet 

som variabler som stimulerar individens intentioner till att engagera sig i sociala 

nätverks-webbsidor. Därmed kan följare ha olika attityder eller åsikter till både 

influensern och Instagraminläggen som publiceras vilka kan stimuleras när de skrollar i 

ett flöde. Detta i sin tur kan ha en inverkan på följares köpintentioner och därför kan 

TPB appliceras på denna studie. I detta fall kan det exempelvis tänkas att om 

influensern postar ett inlägg i samarbete med ett företag som följare har hög 

varumärkestillgivenhet till torde köpintentionerna möjliggöras. Detsamma gäller för 

självidentitet och tillhörighet, det vill säga, om följare känner tillhörighet med 

influensern eller att deras identiteter överensstämmer kan köpintentionerna förstärkas. 

Om exempelvis en Instagraminfluenser lyfter mode torde denne ha större möjlighet att 

influera följare som också gillar mode vilket går i linje med Selective Exposure-teorin. 

  

Trots att forskare genom tiderna intresserat sig för rationella konsumentbeteendeteorier 

står de inte utan kritik. En av dessa kritiker är Blau (1993, s. 2) som menar att många 

etablerade, accepterade påståenden som ses som självklara inom vetenskapen för 

mänskligt beteende saknar bevis samt är för generella och vaga. Två av dessa är 

antagandena om att människor är rationella samt att de drivs av sitt omedvetna. Blau 

(1997, s. 357) menar även att de rationella teorierna ignorerar irrationellt beteende och 

därmed försummar emotionella och morala inflytanden. I kontrast till de rationella 

teorierna tror författaren istället att människor är rationella när möjligheten och 

utrymme för rationalitet finns (Blau, 1993, s. 3). Denna rationalitet är dock inte av den 

art att den garanterar sanning eller visdom. Fortsättningsvis finns det en skillnad mellan 

ekonomisk rationalitet och social rationalitet där den förstnämnda berör det tidigare 

nämnda egenintresset som individer fattar beslut utefter för att maximera sin egennytta. 

Den sociala rationaliteten är kopplad till individens relation till andra individer och 

vilken nytta dessa individer besitter. För att nå denna sociala rationalitet krävs därmed 

samarbete individer sinsemellan. En annan kritiker påpekar att individer ofta agerar på 

ett sätt som har en negativ inverkan på sig själva, exempelvis genom att konsumera 

cigaretter eller göra olämpliga investeringar, och därmed agerar de emot egenintresset 

(Herrnstein, 1990, s. 356). Deaton och Muellbauer (1980, s. 12–13) kritiserar 

antagandet i de rationella modellerna som menar att konsumenter har tillgång till all 

information inför ett köp. Detta är enligt författarna bristfälligt i och med att 

konsumenter sällan har full tillgång information. Avslutningsvis lyfter författarna 

framtiden som osäker och att konsumenter därmed inte kan fatta helt rationella beslut i 

och med att information som saknas. 

  

Även om de rationella modellerna blivit utsatta för kritik kommer de tas i beaktning. 

Herrnstein (1990, s. 357) påpekar att dessa modeller även har styrkor. De samstämmer 

ofta med sunt förnuft, exempelvis i en situation den enda avgörande faktor är priset 

kommer konsumenter välja den produkt med lägst pris, samtidigt som många författare 

menar att “riktigt” beteende är alldeles för kaotiskt för att undersökas. I och med att de 
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rationella teorierna ändå utsatts för kritik samtidigt som författare påpekar dess styrka 

kommer de att beaktas i linje med Blaus (1993, s. 3) påstående om att människor är 

rationella när möjligheten finns. Därmed kommer utgångspunkten vara att en del av 

konsumenters köpbeteende är irrationellt, det vill säga, att en del beslut kan komma att 

fattas ogenomtänkt eller oplanerat. Dessutom kommer detta arbete anta, precis som 

Blau, att individer fattar beslut både utefter egenintresset men även i linje med andra 

individers intressen. 

3.5 Egenkonstruerad modell 

Sammantaget presenterade teoriavsnittet teorin om Selective Exposure (Sweeney & 

Gruber, 1984) och Kognitiv Dissonans (Festinger, 1962) som i denna studie ligger till 

grund för att en individ följer en särskild influenser på Instagram. Som tidigare nämnts 

menar dessa teorier att individer lyssnar till information som överensstämmer med deras 

tidigare värderingar, attityder och åsikter. Därmed kan det tänkas att följare har valt att 

följa influensern för att denne besitter värderingar i linje med individerna själva. 

Därefter bedöms följares preferenser med bakgrunden att deras behov av information 

samt följares sätt att mottaga information kan tänkas ha en påverkan på följares 

uppfattning av ett inlägg. Den uppfattning följare har om ett inlägg antas i denna studie 

ha betydelse för hur följare påverkas och kan såldes utgöra dimensioner som möjliggör 

eller begränsar deras köpintentioner. Därefter har teori rörande kategorisering av 

influensers, typ av influens samt influensers karaktärsdrag presenteras eftersom att 

dessa kan tänkas ha betydelse för hur Instagraminlägg utformas och således hur följare 

påverkas. Följt av detta presenterades specifika faktorer av Influencer Marketing-

inlägget som även de kan tänkas ha en inverkan på hur följare påverkas. Avslutningsvis 

skildrades teori om konsumentbeteende och konsumentpreferenser vilket beskrivs KAS 

i modellen eftersom att dessa till en viss del kan vara avgörande för hur följare uppfattar 

och påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg. Med andra ord är dessa komponenter 

byggstenarna i den egenkonstruerade modellen som presenteras nedan. Den modell som 

nedan presenteras beskriver inte hur följare påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg, 

snarare presenterar den karaktärsdrag hos influensern, karaktärsdrag av inlägget samt 

följares egna preferenser som kan tänkas påverka köpintentionerna genom att 

möjliggöra och/eller begränsa dem. Modellen visar med andra ord vilka delar i ett 

Influencer Marketing-inlägg som kan tänkas påverka följares köpintentioner. Modellen 

lägger emellertid inte någon vikt i att några dimensioner väger tyngre eftersom att det 

inte framgår i den tidigare forskningen vilka som är viktigast. Samtliga delar som 

beskrivits i cirkeln under rubrikerna följares preferenser, influensers karaktärsdrag samt 

Influencer Marketing-inlägget utgör såldes dimensioner som av tidigare forskning kan 

tänkas möjliggöra eller begränsa köpintentioner hos följare. 
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Modell 3. Modell för dimensioner som möjliggör och/eller begränsar 

köpintentionerna 

 

Modellen kan presenteras från vänster till höger vilket illustreras av pilarna, däremot 

behöver det nödvändigtvis inte vara linjärt i praktiken. Inledningsvis finns det följare 

som med grund i Selective Exposure-teorin aktivt har valt att följa en influenser 

alternativt aktivt väljer att gå in på en influensers Instagramprofil för att influensern 

bekräftar värderingar och intressen följare besitter. Därmed kommer följare att ta del av 

olika inlägg som influensern publicerar där de dimensioner som påverkar följare 

motsvaras av cirkeln med de tre olika delarna: följares preferenser, influenserns 

karaktärsdrag samt inläggets karaktärsdrag. Dessa tre delar har lika stor vikt när det 

kommer till hur köpintentionerna kan tänkas påverkas. Följares preferenser består av de 

psykosociala faktorerna, förväntad prestation, hedonisk motivation samt följares 

upplevelser. Influenserns karaktärsdrag består av tillförlitlighet/trovärdighet, betald-, 

delad. och förtjänad Influencer Marketing, Connectors, Mavens, Sellers, exhibitionism 

och öppenhet. Inläggs karaktärsdrag består av unikhet, tillförlitlighet, bra kvalitet, 

kvantitet, intressant, ödmjukt, oprofessionellt, ärligt, logiskt samband, budskap samt 

övertygande meddelande. 

 

När följare tar del av ett Influencer Marketing-inläggen kommer de att använda the 

Theory of Planned Behavior (TPB) vilket motsvaras av KAS-rutan där K står för 

upplevd beteendekontroll, A för attityder samt S för subjektiv norm. Detta betyder 

således att när följare utsätts för ett Influencer Marketing-inlägg kommer inläggets 

karaktärsdrag, influenserns karaktärsdrag samt följares egna preferenser stimulera olika 

attityder, en viss upplevd beteendekontroll och association till de subjektiva normerna 

som refererar till vad andra grupper i samhället kan tänkas säga om inlägget. Därefter 

kommer dessa karaktärsdrag påverka köpintentionerna till att antingen möjliggöra eller 

begränsa. Köpintentionerna bedöms vara delvis rationella eftersom att följare selektivt 

väljer vilken influenser de vill följa samtidigt som en del av beteendet även kan vara 

irrationellt och inte agera utifrån en planerad process. Således inkluderas även 

irrationellt beteende i modellen.  

 

Ett exempel på hur modellen skulle kunna tillämpas är om en Instagramanvändare följer 

en influenser, som för exemplets skull kallas Gröna Gina, som uppmuntrar individer till 

grönare beteende kan detta bero på att Instagramanvändaren själv förespråkar gröna 

beteenden. Detta betyder att följare tar del av Gröna Ginas inlägg. Ponera att Gröna 

Gina publicerar ett Influencer Marketing-inlägg med ett företag som skadar planeten 

genom massiva utsläpp. Detta kan därmed göra följare upprörda eftersom att inlägget 

inte går i linje med tidigare värderingar och därmed skapar dissonans hos följare. 

Därefter kommer olika attityder att stimuleras, exempelvis kan följare känna sig sviken 

av Gröna Gina eftersom att hon nu gör reklam för ett företag som inte vill planeten väl. 

Att Gröna Gina publicerar inlägget kan göra att följare uppfattar henne som oärlig, icke-

tillförlitlig eller att hon gör vad som helst för pengar. Detta kan därmed betyda att 

följares köpintentioner begränsas eftersom att inlägget mest troligt kommer att generera 

negativa attityder. I ett liknande fall kan det även tänkas att utformningen av bilden och 

texten spelar mindre roll eftersom att följare har starka negativa åsikter om företaget och 

samarbetet.  
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4. Metod 
Inledningsvis presenteras studiens forskningsdesign och hur urvalet gjordes. Därefter 

beskrivs utformningen av och val av material till intervjuguiden för att sedan mynna ut i 

förberedelser inför intervjuerna samt hur de gick tillväga. Detta följs av en reflektion 

kring hanteringen av det insamlade datamaterialet samt konstruktionen av empiri- och 

analyskapitlet. Avslutningsvis beskrivs studiens etiska utgångspunkter samt de 

sanningskriterier som studien förhåller sig till. 

4.1 Forskningsdesign 

4.1.1 Djupgående intervjuer 
Innevarande studies syfte är som tidigare att genom ett kvalitativt angreppssätt skapa 

förståelse för hur ett Influencer Marketing-inlägg påverkar följares köpintentioner samt 

att identifiera dimensioner i inläggen som möjliggör och/eller begränsar följares 

köpintentioner. Med andra ord är det av betydelse att fokusera på hur följare tar in, 

tolkar och agerar efter att ha tagit del av ett eller flera inlägg för att generera en 

förståelse för deras ageranden. Som Magnusson och Marecek (2015, s. 46) skriver 

måste forskare skapa en situation som gör det möjligt för människor att berätta om sina 

erfarenheter där djupgående intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

åstadkomma detta. Taylor et al. (2015, s. 102) definierar djupgående intervjuer som ett 

ansikte-mot-ansikte-möte mellan forskare och respondent. Under intervjun ges 

respondenten en möjlighet att i egna ord berätta om sitt liv, sina erfarenheter eller olika 

situationer. Intervjuer möjliggör bland annat en ökad förståelse för individernas världar 

och deras upplevelser och därmed en förståelse för hur individer relaterar sina 

beteenden till sina världar (Bhaduri & Ha-Brookshire, 2011, s. 138; Johnstone & Lindh, 

2017, s. 133). Av dessa anledningar är djupgående intervjuer ett lämpligt angreppssätt. 

 

Intervjuer är antingen strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Justesen 

och Mik-Meyer, 2011, s. 46–47). En strukturerad intervju innebär att “intervjuaren på 

förhand har designat en intervjuguide som exakt anger både frågorna och deras 

ordningsföljd” medan frågorna i en semistrukturerad intervju delvis är skrivna i förhand. 

Emellertid är det möjligt att avvika från dessa om respondenten kommer in på 

intressanta ämnen som inte nämns i de förbestämda frågorna. De ostrukturerade 

intervjuerna är de inte ostrukturerade i sig, däremot är “frågornas exakta formulering 

och ordningsföljd … inte planerad på förhand” och därmed får respondenten styra 

intervjuns riktning. Oavsett struktur förs en dialog mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Justesen och Mik-Meyer, 2011, s. 48). Magnusson och Marecek 

(2015, s. 47) beskriver att semistrukturerade intervjuer ofta innefattar öppna frågor 

vilket innebär att forskaren ställer frågor om erfarenheter, relaterade minnen samt andra 

reflektioner och åsikter. I semistrukturerade intervjuer används därför sällan “stängda 

frågor” vilka är specifika faktafrågor eller ja- och nej-frågor eftersom att dessa inte ger 

möjlighet till reflektion. Därmed innebär öppna frågor att respondenten kan svara mer 

eller mindre vad han eller hon vill. 

  

Med tanke på att studien syftar till att undersöka hur följares köpintentioner påverkas av 

ett Influencer Marketing-inlägg samt att förstå vilka dimensioner som möjliggör och 

begränsar köpintentionerna är det viktigt att respondenterna ges möjligheten att dela 

med sig av sin värld med egna ord. Därmed är det även av betydelse att de till viss grad 
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får styra intervjun vilket gör den strukturerade intervjun olämplig. Om en strukturerad 

intervju tillämpas medföljer risken att de frågor som bestäms baserat vår värld missar att 

ta upp något som kan vara väsentligt i respondentens värld. I kontrast medför en 

ostrukturerad intervju risken att intervjun kommer in på slumpmässiga, irrelevanta 

ämnen och därmed finns risken att studiens syfte och frågeställning inte besvaras. Ett på 

förhand delvis formulerat frågeformulär skulle ge oss möjligheten att komma runt detta 

problem. Därmed kommer denna studie att använda semistrukturerade intervjuer dels 

för att försäkra sig om att syfte och frågeställning i slutändan kan besvaras, men även 

för att respondenterna själva ska kunna skildra aspekter som är av betydelse för dem. I 

linje med ovan nämnda använder Erkan & Evans (2016) semistrukturerade intervjuer 

för att undersöka vilken påverkan sociala medie-rekommendationer har på följares 

köpintentioner vilket därmed kan tänkas vara en bra metod för denna studie. Även 

Pasternak et al. (2017, s. 418) använder sig av semistrukturerade intervjuer då de vill 

skapa förståelse för Facebookanvändares erfarenheter av företag på sociala medier 

vilket anses vara relaterat till det som denna studie ämnar undersöka.  

4.1.2 Plats 
Beträffande platsen intervjuerna hålls i nämner Taylor et al. (2015, s. 39) att den mest 

optimala bör vara lättillgänglig där forskaren har möjligheten att samla data som 

relaterar till forskningssyftet. Vidare rekommenderas att forskare som sällan utfört 

kvalitativa studier bör hålla sig borta från miljöer de personligen eller professionellt har 

ett band till (Taylor et al., 2015, s. 40). Detta beror på att individer ofta tar sin verklighet 

för givet och ser sin verklighet som den objektivt sanna. I dessa välkända miljöer finns 

risken att forskare ser saker utifrån sina egna perspektiv vilket därmed kan inverka på 

hur intervjuerna genomförs och de frågor som ställs. Med detta som bakgrund 

genomfördes samtliga intervjuer på platser som vi inte hade anknytning till för att på 

bästa möjliga sätt bemöta intervjutillfället objektivt. Samtidigt gavs respondenterna en 

möjlighet att vara med och bestämma plats då intervjuaren enligt Taylor et al. (2015, s. 

113) bör skapa en atmosfär som intervjupersonerna känner sig bekväma i. Utfallet för 

denna studie resulterade i att intervjuerna genomfördes dels i respondenternas hem, på 

deras arbetsplatser samt på universitetsområdet. Då vi bedömdes ha band till byggnader 

där vi sedan tidigare utfört studier genomfördes intervjuerna i obekanta 

universitetsbyggnader. För att inför intervju skapa en bekväm atmosfär ställdes 

inledningsvis lättsamma, relationsskapande frågor för att lätta upp stämningen. Det 

diskuterades respondentens studieområde, yrke och allmän livssituationsinformation där 

vi berättade liknande fakta om oss själva. Denna diskussion bidrog till en lättsam 

stämning där respondenten upplevdes bekväm med att påbörja intervjun. Som 

komplement bjöds respondenterna på förfriskningar för att göra situationen ännu mer 

lättsam och vardaglig vilket förhoppningsvis medförde att de kände sig avslappnad och 

vågade berätta om sin värld. Med grund i att vardagliga konversationer är avslappnade 

med en samtalston utformades intervjuerna på ett liknande sätt. Intervjutillfället 

tillsammans med respondenterna upplevdes naturlig och avslappnad, förfriskningarna 

uppskattades och bidrog till ett bra sätt att påbörja konversationen med respondenten. 

 

Den lärdom vi tar med oss från ett av intervjutillfällena är att en av intervjuerna 

genomfördes i en korridor där ett antal människor passerade. Till följd av dessa 

personers passering ökade ljudnivån vilket skapade ett störande moment för 

respondenten. Att respondenten upplevde människors passerande som besvärande 

märktes tydligt under transkriberingen eftersom respondenten behövde avbryta sin 

berättelse till följd av att respondenten antog att vi intervjuare inte skulle höra vad han 
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eller hon sa. Trots att detta förelåg upplevdes inte de störande momenten resultera i 

något negativt utfall på respondentens svar eftersom han eller hon återupptog 

berättelsen efter avbrottet. För att ta lärdom av detta rekommenderas att intervjuer 

genomförs i miljöer där risken för störande moment minimeras samt att platsen där 

intervjun genomförs kontrolleras noga på förhand.  

4.2 Urval 

4.2.1 Icke-sannolikhetsurval  
Higginbottom et al. (2004, s. 13) skildrar två urvalsprocesser som benämns 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Den förstnämnda innebär att samtliga 

respondenter har lika stor sannolikhet att bli valda medan respondenterna i den 

sistnämnda väljs baserat på deras tillgänglighet som därmed har olika stor sannolikhet 

att bli valda. Enligt Tansey (2007, s. 769) resulterar sannolikhetsurval i generaliserbara 

resultat eftersom att respondenterna sägs representera populationen som ämnas att 

undersökas vilket emellertid inte gäller för icke-sannolikhetsurval eftersom att 

respondenterna väljs ut och därmed riskerar urvalet att vara partiskt. Vidare belyser 

författaren hur ett icke-sannolikhetsurval kan vara fördelaktigt eftersom att forskarna 

har kontroll över vilka respondenter som inkluderas i studien. Med grund i innevarande 

studie är intresserade av Instagramanvändare som följer en särskild Instagram-

influenser är det inte möjligt att utföra ett sannolikhetsurval eftersom att individerna 

kommer behöva besitta särskilda egenskaper. Därmed måste de väljas baserat på 

tillgängligheten. Att resultatet inte kan generaliseras har vidare ingen betydelse eftersom 

studiens syfte inte är att generalisera resultatet för hela populationen utan snarare skapa 

en förståelse för följares ageranden. Dessutom är resultaten i kvalitativa studier sällan 

generaliserbara utan appliceras istället till den grupp som undersöks (Higginbottom et 

al., 2004, s. 13). 

 

Att välja respondenter som ska delta benämns ändamålsenligt urval vilket innebär att 

“studiens syfte och forskarens kunskap om populationen guidar processen” (Tansey, 

2007, s. 770). Det finns även andra tillvägagångssätt som kallas bekvämlighetsurval, 

kvotprovtagning samt snöbollsurval vilka emellertid inte kommer att användas. När det 

kommer till det ändamålsenliga urvalet menar författaren att det anses lämpligt när 

forskare på förhand vill definiera en rad karaktärsdrag som efterfrågas hos 

respondenterna och forskarna bedömer att de kan identifiera och välja lämpliga 

respondenter. Därmed tillämpas metoden genom att forskaren definierar kriterier i 

enlighet med sin egen kunskap som respondenterna ska uppfylla (Bernard, 2002, citerad 

i Etikan et al., 2016, s. 2) vilket såldes för denna studie är vår insikt om användare och 

influensers på Instagram. Med bakgrund att respondenterna behöver uppfylla vissa 

kriterier anses denna metod lämplig. Det finns vidare sju varianter av ett ändamålsenligt 

urval varpå den som används i innevarande studie benämns maximalt variationsurval 

(Etikan et al., 2016, s. 3). Respondenterna undersöks därmed utifrån flera synvinklar 

och sedan väljs individer som representerar ett brett spektrum i relation till det studerade 

ämnet. Genom att tillämpa detta angreppssätt ger det en möjlighet att välja individer 

med olika preferenser och erfarenheter.  

 

I praktiken tillämpades detta genom att respondenterna valdes baserat på deras 

Instagramprofil i termer av ålder, livsstil, typer publicerade inlägg samt typer av 

influensers de följer. Detta ansågs öka chanserna för att respondenterna skulle återge 

svar ur olika perspektiv. Exempelvis följde en av respondenterna både stora och små 
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influensers och publicerade mycket eget innehåll kring mode och heminredning medan 

en annan respondent följde färre influensers vars egna publicerade innehåll 

huvudsakligen var på respondentens barn. En annan respondent hade mellan 300–400 

gillningar på sina bilder och interagerade med sina följare i kontrast till en annan som 

hade 40 gillningar på sina bilder. Genom att intervjua personer med olika bakgrunder 

upplevdes det skapa en mångsidighet i deras erfarenheter med Influensers. För att 

exemplifiera på vilket sätt olika bakgrunder ger olika perspektiv var några respondenter 

pålästa inom Influencer Marketing-området och lyfte att det enligt lag måste vara märkt 

samarbete om influensern blivit kompenserad av företaget medan andra respondenterna 

upplevde en osäkerhet rörande vad som gäller kring samarbeten på Instagram. En 

tillämpning av ett maximalt variationsurval bedöms generera en bredd på svaren 

samtidigt som det går i linje med hur verkligheten på Instagram kan te sig. Det är 

sannolikt att en influensers följare skiljer sig åt och genom att använda detta urval tog vi 

hänsyn till verkligheten. Detta går i linje med Magnusson & Marecek (2015, s. 35) som 

lyfter att forskare kontinuerligt måste försäkra sig om att respondenterna har olika 

erfarenhet eftersom att de därmed löper större chans att återspegla populationen.  

4.2.2 Inkluderingskriterier 
Som ovan nämndes sammanställs kriterier i samband med ändamålsenligt urval för att 

användas för att återfinna respondenter som efterlever olika karaktärsdrag. Dessa 

kriterier sammanställdes och respondenterna valdes i linje med dessa. Lämpligheten av 

respondenterna baserades på våra egna erfarenheter och bedömningar av vem som är 

lämplig. För att ställa upp kriterierna som behövs för att definiera studiens urval 

tillämpas en rad urvalskriterier i linje med Robinson (2014, s. 25) vilka används för att 

avgränsa populationen. Dessa kriterier kallas inkluderingskriterier vilka är egenskaper 

som respondenterna måste besitta för att kunna delta i studien. Som tidigare nämnts är 

det av betydelse att de respondenter som väljs ut besitter särskilda karaktärsdrag för att 

de mer troligt kan besvara frågeställning och syfte. Därmed bedöms denna metod 

tillämpbar. De valda inkluderingskriterierna sammanfattas i tabell 7 nedan. 

  

(1) Följer vald influenser, (2) är bosatt i Umeå, (3) använder Instagram frekvent, (4) har 

ingen koppling till oss författare samt (5) ingen stark relation till utvald influenser 

  

Tabell 7: Valda inkluderingskriterier 

  

Det första inkluderingskriteret för respondenterna är att de ska följa den utvalda 

influensern eftersom att influensers bilder används under intervjun. För att en individ 

ska kunna bli påverkad av en influenser bedöms en grundläggande förutsättning vara att 

individen dels måste vara bekant med influensern sedan tidigare men även ha någon 

form av relation till denna person. Med relation menas det nödvändigtvis inte att 

influensern behöver uppfattas som en vän utan det kan även handla om att personen 

upplever att den gillar dennes innehåll eller har liknande typer av hobbies. Detta går i 

linje med Selective Exposure-teorin som säger att individer söker information i linje 

med deras värderingar. Med andra ord bedöms det viktigt att Instagramanvändarna som 

intervjuas följer influensern sedan tidigare eftersom det annars finns en risk att de inte är 

intresserade av influenserns inlägg vilket kan påverka hur följare uppfattar inläggen. 

  

Det andra kriteriet är att respondenterna ska vara bosatta i Umeå. Som tidigare nämnts 

kommer intervjuerna att hållas ansikte-mot-ansikte och därmed underlättar det att 

följare är bosatta i Umeå. Med detta som bakgrund vill vi skapa en personlig kontakt 
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med respondenterna och samtidigt skapa en så verklighetstrogen situation som möjligt 

vilket uppfattas vara mest lämpligt i en ansikte-mot-ansikte-intervju. Vidare berör det 

tredje kriteriet att respondenten ska använda Instagram frekvent vilket refererar till 

individer som använder Instagram dagligen. Respondenterna blev tillfrågade om detta 

innan intervjutillfället. Detta har formulerats i linje med Magnusson och Marecek 

(2015, s. 35) som lyfter erfarenheter som en viktig aspekt för att de ska kunna tillgodose 

relevanta svar. Därmed bedöms dessa individer ha en större kunskap och förståelse för 

influensers och vilken inverkan influensern har på deras beteende. Dessutom antas dessa 

individer vara mer medvetna om hur de agerat samt resonerat kring Influencer 

Marketing-inlägg av influensers vilket bedöms vara av högsta vikt för att besvara 

frågeställningen. 

  

Det fjärde inkluderingskriteret har formulerats i linje med Taylor et al. (2015, s. 40) som 

menar att forskare bör undvika att intervjua individer de har en personlig eller 

professionell relation till. Detta beror på att de individer som på något sätt har en 

koppling till forskaren kan komma att uppfatta honom eller henne på ett visst sätt. 

Därmed kan detta påverka hur individerna reagerar, agerar eller pratar under intervjun. 

Av denna anledning kommer respondenterna vara för oss okända för att undvika 

eventuellt inflytande på respondenterna och deras verklighet. Avslutningsvis säger det 

femte kriteriet att respondenterna inte får ha en stark relation till influensern. Detta 

innebär mer specifikt att de inte får vara nära vän eller släkt med influensern eftersom 

att individerna därmed kan reagera eller agera annorlunda vilket i sin tur kan påverka 

deras resonemang och tankebanor. För att bedöma huruvida respondenten har en stark 

relation till influensern sedan tidigare ställdes denna fråga till respondenten innan 

intervjun genomfördes. Samtliga respondenter hade ingen närmare relation till 

influensern. 

4.2.3 Antal respondenter och åldersgrupp 
Enligt Merriam (2014, s. 69) ska intervjuer genomföras till dess att det insamlade 

materialet anses mättat. I linje med detta menar Trost (2010, s. 144) att antalet 

respondenter på förhand ska beaktas och att ytterligare respondenter ska läggas till om 

det krävs för att få en mättat resultat. Därmed bestämde denna studie antalet intervjuer i 

förväg, vilket blev nio, främst för att kunna göra upp en tidsplan och boka in intervjuer 

för att säkerställa att intervjuerna blir genomförda och material insamlat. Efter att de nio 

intervjuerna genomfördes gjordes bedömningen att svaren ansågs mättade och därför 

hölls inga fler intervjuer. Detta bestämdes eftersom att den insamlade data kunde 

användas för att besvara frågeställning och syfte. 

  

Respondenterna definierades och avskiljas i termer av ålder. Detta gjordes dels i linje 

med IIS (2017) som undersökte hur stor del av olika åldersgrupper som använder 

internet och sociala medier dagligen vilket antas tillämpbart på Instagram. Resultatet 

visade att individer som använder sociala medier och internet dagligen i ålderskategorin 

12–15 år motsvarar 86%, 16–25 år motsvarar 81%, 26–35 år motsvarar 69%, 36–45 år 

motsvarar 57%, 46–55 år motsvarar 46%. Trots att ålderskategorin 12–15 framstår som 

de mest aktiva undersöktes de inte vilket grundades på Kohlbergs nivåer om moralisk 

utveckling (1981, citerad av McGregor, 2006, s. 170–171). Enligt Kohlberg går 

individers moraliska utveckling från att de är ytliga och bryr sig som vad andra tycker 

och därmed blint gör vad andra säger till att slutligen ifrågasätta vad andra gör och 

istället vända sig till sig själv. Författaren beskriver hur individer i ålderskategorin 1–20 

är som mest benägna att agera i linje med andra. Således var detta grunden till att dessa 
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åldrar uteslöts eftersom att det finns risk att de inte är färdigutvecklade i sina moraliska 

ståndpunkter utan fortfarande förlitar sig mycket på vad andra tycker och tänker. 

Således finns risken att individer i dessa åldrar bidrar med svar som kommer inifrån 

henne eller honom själv, utan snarare att det är åsikter som individen håller av inverkan 

från andra. Som ovan nämnt visade IIS (2017) att det fortfarande är en stor del i 

åldrarna 20–35 som använder sociala medier och därav även Instagram vilket gjorde 

dessa åldrar är lämpliga att studera eftersom att de kan tänkas besitta nödvändig 

kompetens inom området för influensers och deras innehåll. Därmed valdes åldrarna 

20–35 i linje med IIS (2017) samt Kohlbergs moraliska utveckling som säger att 

individer i dessa åldrar mer troligt kommer uttrycka åsikter som kommer från sig själv 

och inte någon annan. 

4.3 Konstruktion av intervjuguide 

När en semistrukturerad intervju hålls måste en intervjuguide sammanställas (Qu & 

Dumay, 2011, 246). Författarna belyser att olika teman kan konstrueras inom vilka svar 

önskas att genereras vilket är lämpligt för innevarande studie eftersom att den 

undersöker dimensioner i bild, text och influenserns karaktärsdrag. Således skapades 

inledningsvis en tematisering över de områden som studien önskade att täcka. De teman 

som bestämdes valdes i linje med teorikapitlet och var allmänna frågor om 

Instagraminfluensers, influenserns karaktärsdrag, utformning av inlägg samt faktisk 

påverkan. Vidare är en vanlig metod under en intervju är att ställa frågor i en 

kombination med visuella och kreativa element för att motivera och stimulera 

diskussion och resonemang (Edward & Collen, 2013, s. 53). Denna blandning gör det 

möjligt för respondenterna att bidra med svar i relation till egna erfarenheter, minnen, 

känslor eller kunskap. Som författarna beskriver kan bilder användas i form av konst, 

reklamfilm eller “vanlig bild” samt att dessa kan variera respondenterna emellan. Denna 

metod användes bland annat av McCormick & Livett (2012, s. 26) i deras studie om 

konsumentbeteende online där bilden användes för att identifiera åsikter om bildernas 

teman. Även Fatanti & Suyadnya (2015, s. 1089) använde denna teknik för att studera 

turistindustrin på Instagram. Med grund i dessa studier bestod intervjuguiden 

inledningsvis av frågor kopplade till följares uppfattning av en influenser och därefter 

uppvisades utvalda Influencer Marketing-inlägg i linje med McCormick & Livet (2012, 

s. 26) eftersom att bilder gör det möjligt för respondenterna att identifiera åsikter om 

bildernas teman. Verkliga existerande inlägg kan simulera en verklighetstrogen situation 

vilket ökar sannolikheten för att de svar som genereras samstämmer med det verkliga 

livet. Med andra ord konstruerades inledningsvis teman för att därefter fyllas ut med 

frågor. Följaktligen valdes Influencer Marketing-bilder ur. Dessa steg beskrivs mer 

ingående i kommande stycken. 

4.3.1 Temakonstruktion 
I samband med temakonstruktionen beaktades frågeställning, syfte och det teoretiska 

ramverket för att bilda en uppfattning om vilka aspekter studien vill få en djupare 

förståelse för samt vilka frågor som ska besvaras. Därefter konstruerades fem teman 

som benämns (1) Instagram-influenser, (2) karaktärsdrag, (3) utformning av inlägg, (4) 

faktisk påverkan samt (5) influensers inlägg. Det första temat berörde allmänna frågor 

om Instagraminfluensers för att respondenterna utan vår påverkan skulle reflektera sin 

sanna uppfattning kring viktiga dimensioner. Tema två fokuserade på karaktärsdrag 

medan tema tre syftade till att identifiera dimensioner av inlägget där ett inlägg består 

av bilden och underliggande text. Det fjärde temat berörde frågor som önskade påvisa 
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faktisk påverkan influensers haft på respondenterna medan det sista temat innebar att 

visa de utvalda bilderna och få respondenterna att reflektera kring dessa. Dessutom 

inleddes intervjun med uppvärmningsfrågor och avslutades med avslutningsfrågor vars 

syfte var att värma upp respondenterna medan avslutningsfrågorna syftade till att på ett 

fint sätt avrunda intervjun och förmedla ett bra sista intryck. 

4.3.2 Frågekonstruktion 
Vid skapandet av frågorna beaktades frågeställning, syfte och teoretiskt ramverk. Med 

andra ord grundades intervjuguiden (se appendix 1) på att skapa en förståelse för hur ett 

Influencer Marketing-inlägg påverkar följares köpintentioner samt för att identifiera 

dimensioner i inläggen som möjliggör och/eller begränsar köpintentionerna. 

Utformningen av frågorna har gjorts i linje med Magnusson & Marecek (2015, s. 47) 

som beskriver att en intervju ska betraktas som en avslappnad konversation vilket 

skapas genom att använda ett informellt och simpelt språk där det även är viktigt att 

intervjupersonerna inte avbryts. Därmed konstruerades intervjuerna med simpla ord för 

att efterlikna en avslappnad dialog. Ordningen på frågorna omgjordes ett flertal gånger 

för att finna den mest logiska dialogen samtidigt som följdfrågor har ställts för att 

möjliggöra en dialog.  

 

Vidare belyser författarna att frågorna som används bör vara öppna frågor som syftar till 

att förstå erfarenheter, minnen, reflektioner och åsikter hos respondenterna (Magnusson 

& Marecek, 2015, s. 47). Motsatsen till detta är stängda frågor som innefattar specifika 

frågor rörande fakta eller frågor som besvaras med ja eller nej. Öppna frågor bör 

tillämpas i de fall studier önskar djupare reflektioner med egna ord från respondenterna 

eftersom att denna typ av frågor skapar den möjligheten. Därmed formulerades öppna 

frågor eftersom att djupare reflektioner eftersträvades för att kunna förstå hur 

respondenternas köpintentioner påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg. Trots att 

Magnusson & Marecek (2015, s. 47) rekommenderar öppna frågor användes några 

stängda frågor eftersom att vi även ville ha kännedom om deras faktiska beteende, 

exempelvis om de hade köpt något som en influenser rekommenderat eller ej. I dessa 

fall ställdes följdfrågor för att leda in respondenten mot reflektion, argumentation och 

vidare beskrivning om situationen. Taylor et al. (2015, s. 115) betonar att frågorna inte 

får vara vägledande eftersom att respondenterna högst troligt kommer få en uppfattning 

om vilka svar som eftersöks och därmed svara i linje med dem. Därmed är det av vikt 

att forskaren ställer frågor som gör att respondenten fritt kan prata om sina egna 

erfarenheter och perspektiv. I linje med detta belyser Magnusson & Marecek (2015, s. 

50) att frågorna ska formuleras på ett sätt som uppmuntrar respondenterna till att 

beskriva och reflektera kring sina egna upplevelser och erfarenheter. Detta har försökt 

upplevas genom att undvika ledande frågor. Dessutom undveks två frågor i samma 

fråga eftersom detta kan göra att respondenten inte förstår frågan i sig alternativt 

reflekterar mindre kring de olika delarna som ställs i frågan, i jämförelse med om de 

skulle ställas var för sig. 

 

Intervjuguiden testades på två oberoende individer för att innan första intervjutillfället 

ha möjligheten att justera frågeställningarna och kontrollera att de svar som gavs 

korrelerade med studiens frågeställning och syfte. De intervjupersoner som valdes för 

test av intervjuguiden var en person som studerade vid Umeå Universitet som själv 

skrev examensarbete i kvalitativ metod som ansågs besitta kunskap för att tillgodose 

akademisk feedback. Den andra intervjuperson som valdes var en person från yrkeslivet 

som inte genomfört någon intervju sedan tidigare vilken skulle antas ge en icke-
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akademisk feedback.  Genom att välja testpersoner från olika bakgrunder ansågs det ge 

ett mångsidigt perspektiv på intervjuguiden och dess utvärderande. Båda testpersonerna 

var vidare inom åldersspannet som studien ämnade att undersöka vilket beaktades för att 

skapa en verklighetstrogen testintervju som i största möjliga utsträckning skulle 

överensstämma med den verkliga intervjun. Vid testet av frågeformuläret beaktades 

även tidsåtgången för att säkerställa att de verkliga intervjutillfället skulle motsvara den 

tid som skulle anges till respondenterna inför intervjun. Enligt Whiting (2008, s. 36) 

pågår semi-strukturerade intervjuer i allt mellan 30 minuter upp till flera timmar. 

Tidsåtgången för intervjun vid testtillfällena motsvarade 49 respektive 52 minuter och 

därav antogs intervjuerna motsvara drygt en timme vilket uppfattades lämpligt. 

4.4 Val av bransch, influenser och inlägg 

I samband med att intervjuguiden konstruerades valdes nisch, influenser och slutligen 

vilka inlägg (bild + bildtext) som skulle presenteras för respondenterna under intervjun. 

Detta avsnitt kommer förklara grunden till valen som gjordes där branscherna som i 

slutändan valdes var heminredning, sport samt mode/skönhet. 

4.4.1 Nisch 
När det kommer till valet av bransch på sociala medier finns det en rad olika att välja 

mellan exempelvis modeindustrin (Marques & Moschatou, 2017, s. 4), sportindustrin 

(Hussain, 2015, s. 223), utbildningsindustrin (Freberg & Kim, 2017, s. 2), 

hälsoindustrin (Housman, 2017, s. 2189) med flera. Därmed kommer ett selektivt val 

genomföras i denna studie genom att nischer väljs ut. Detta beror dels på att vi vill 

skapa en bredare förståelse eftersom att detta antas genera mångfacetterade svar samt 

eftersom att vi vill identifiera en Instagraminfluenser inom varje nisch för att därefter 

kunna identifiera följare som kan delta som respondenter. Att flera branscher valdes 

berodde vidare på att det framstår finnas skillnader mellan Influencer Marketing-

inlägget beroende på bransch. Med bakgrund för att studien vill generera förståelse och 

identifiera dimensioner som möjliggör och begränsar köpintentioner anses det av vikt 

att flera branscher var med för att möjligen identifiera fler dimensioner. Däremot 

genomfördes ingen jämförande analys mellan nischerna utan de behandlades 

tillsammans. När nischerna valdes ut för denna studie användes stora nischer eftersom 

det kunde tänkas vara nischer som personer i stor utsträckning påverkas av i dagsläget 

och att nischens produkter eller tjänster därav kan vara av köpintresse. I denna studie 

identifierades stora nischer genom att studera litteratur rörande framväxten av olika 

industrier och branscher. Bland annat beskrev Chan (2016, s. 487) modeindustrin som 

stor och globaliserad vilket innebär att den har stor inverkan ekonomiskt, socialt, 

finansiellt och politiskt. Till följd av den tekniska utvecklingen bedöms studierna inom 

sportindustrin och marknadsföring inom den närmsta framtiden inte minska (Manoli, 

2017, s. 2). Vidare beskrivs konsumenter spendera mer pengar på att handla inredning 

genom att på egen hand göra arbetet med att omstrukturera hela rum (Burnsed & 

Hodges, 2014, s. 26).  

 

Med sportindustrin, modeindustrin och inredningsindustrin i åtanke försökte vi 

identifiera nischer som även visat sig framträdande inom Influencer Marketing på 

Instagram. Inga tidigare studier identifierades som undersöker olika nischer på 

Instagram och därav studerades artiklar och källor från nätet för att bilda en uppfattning 

av de nischer där Influencer Marketing kan tänkas vara framträdande. Exempelvis 

visade det sig att följare till största del följer influensers inom nischerna mode, fitness, 
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husdjur och skönhet (Newswhip, 2018). Vidare studerades nischer och olika kategorier 

på Instagram för att bilda en uppfattning om vilka som är mest framträdande där mode, 

skönhet och fitnessindustrin är nischer där många samarbeten publicerades, detta 

samstämde även med Influencermarketinghub (2017) som beskrev att det under året 

2017 framförallt genomfördes mest samarbeten under dessa tre kategorier. Således 

valdes dessa nischer eftersom att det innebär många olika inlägg för respondenterna 

samtidigt som det kan tänkas skapa en förståelse för industrier framträdande i framtiden.  

4.4.2 Influensers 
Under varje bransch valdes sedan en influenser genom ett bekvämlighetsurval baserat 

på att de själva är bosatta i Umeå, publicerar varierande reklaminlägg samt har ett visst 

antal följare. Att influensern måste vara bosatt i Umeå beror på att det då kan vara 

lättare att identifiera följare som också är bosatta i Umeå vilket för denna studie är 

fördelaktigt eftersom att en intervju i ett direkt möte var att föredra. När det kommer till 

antalet följare belyser Brown & Fiorella (2013, s. 90) att influensers definieras i termer 

av dess storlek vilka benämns mikro- och makroinfluensers. I olika typer av medier 

definieras en mikroinfluenser med följarantalet 1000–10 000 (Smarter Marketing, 2017; 

Sälj, 2017; Internetworld, 2017), 1000–50 000 följare (Foundr, 2018) eller 1000–100 

000 följare (Forbes, 2017; Later, 2018).  

 

Det finns emellertid ingen exakt definition på dessa begrepp i den vetenskapliga 

litteraturen och ingen studie inom området som belyser att det återfinns en skillnad 

mellan dessa två typer av influensers och hur de påverkar följare. Därmed görs ingen 

avgränsning till storleken på influensern eftersom vi i denna studie inte vill påtvinga 

respondenterna att en skillnad i storleken på influenser existerar. Däremot kan det vara 

möjligt att respondenterna beskriver detta som en dimension som möjliggör eller 

begränsar köpintentionerna, men det är ingenting som kommer att antas. Av denna 

anledning valdes influensers av bekvämlighet inom de nischer som tidigare angavs. 

Detta gjordes genom att inledningsvis göra en lista på de influensers som är bosatta i 

Umeå vilka därefter listades inom respektive nisch. Listan skapades genom att fråga 

vänner och bekanta om influensers i Umeå samt att vi sökte efter influensers på 

Instagram själva vilket gjordes genom en sökning på begreppen “Umeå,” “Influencer 

Umeå” i sökfältet på Instagram. Influensers letades även genom att undersöka lokala 

gymsidor, heminredningssidor och skönhetssidor för att avgöra om företag samarbetar 

med influensers. Vidare användes Google som sökmotor för att hitta ytterligare 

influensers där orden “influencer Umeå,” “profiler Umeå,” “stora Instagramkonton 

Umeå,” “Instagram träning Umeå,” “Instagram skönhet/mode Umeå” samt “Instagram 

heminredning Umeå.” Listan som konstruerats kontrollerades genom att titta på typer av 

samarbeten, antal inlägg samt följare hos personen där influensers valde baserat på 

mångsidigheten i inläggen tillsammans med företag där totalt tre olika influensers valde 

ut. För denna studie kommer influensern och inläggen att hållas anonyma dels för att 

inte utelämna någon av individerna men även för att det inte är bilderna i sig som är 

relevanta att presentera, snarare är det dimensionerna respondenterna lyfter i samband 

med att bilderna visas som är essentiella. 

 

För att avgöra om en influenser är en influenser finns det två metoder. Den första kallas 

självangivelsemetoden (Rogers & Cartano, 1962, s. 441; Darden & Reynolds, 1972, s. 

324; Solomon, 2016, s. 413; South Winter et al., 2017, s. 70) och innebär att forskarna 

frågar influensers om de anser att de är en influenser. Med grund i enkelheten användes 

denna metod för att tillfråga de influensers som valdes om de ansåg att de är en 
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influenser. Detta gjordes genom ett meddelande (se appendix 2) där samtliga influensers 

ansåg sig själva som en influenser. Emellertid poängterar Solomon (2016, s. 413) att 

metoden bör ses med viss skepsis eftersom att individer har en tendens att antingen 

överestimera sin egen influens eller utelämna att de har en roll som influenser. Därmed 

kompletterades självangivelsemetoden med en metod som fokuserar på följare. 

Solomon (2016, s. 413) föreslår att forskaren vänder sig till nyckelgrupp av 

konsumenter och fråga om de anser att influensern är en influenser. Innan intervju 

tillsammans med respondenterna för denna studie tillfrågades samtliga huruvida de såg 

personen som de följde som en influenser vilket samtliga överensstämde med. Med 

andra ord kombinerades dessa metoder för att säkerställa att de influensers som för 

studien väljs är influensers ur både influenserns egna perspektiv men även följares. 

Detta genomförs genom att först identifiera individer som är verksamma inom nischen 

som publicerar sponsrade och icke-sponsrade inlägg. De tre “influensers” som ansågs 

mest lämpade för studien valdes sedan ut och efterfrågades huruvida de själva ansåg att 

de är en influenser. Därefter studerades influenserns följarlista varpå ett antal av 

individerna blev tillfrågade om att delta i studien för att sedan tillfrågas om de betraktar 

“influensern” som en influenser.  

4.4.3 Influencer Marketing-Inlägg 
Som tidigare nämnts kommer intervjuguiden bestå av Influencer Marketing-inlägg för 

att möjliggöra djupare reflektioner från respondenternas sida samt för att det skapar en 

mer verklighetstrogen situation. Inläggen, bestående av bild och text, valdes ut hos 

respektive influenser vilket baserades på hur inläggen såg ut. Detta berodde på att vi 

önskade en variation bland inläggen dels för att göra situationen verklighetstrogen samt 

för att det antas generera en bredare förståelse för vilka dimensioner respondenterna 

värderar. Sammantaget valdes tio bilder ut under respektive influenser då detta antogs 

vara en lämplig mängd för att presentera ett varierat innehåll med olika typer av 

karaktärsdrag i form av bild och text till respondenten. Om fler bilder hade valts finns 

riskerna att dialogerna inte blir särskilt djupa samt att respondenterna tappar fokus på 

grund av för många bilder. Det finns å ena sidan en risk att inläggen som väljs ut inte 

representerar alla sorters Influencer Marketing-inlägg, men å andra sidan ges 

respondenterna möjligheten att öppet resonera kring inläggen vilket antas minimera 

denna risk. 

 

När det kommer till inläggen som valdes studerades en influenser i taget genom att titta 

på bilder som influenserna publicerat det senaste året. I samband med att bilderna valdes 

gick vi dels på de olika karaktärsdragen i bilden och texten som i teorikapitlet 

presenterats för att säkerställa att bilderna som valdes ut var olika. Exempelvis valdes 

produktbilder, bilden i sammanhang, “professionella” bilden med bra skärpa och bra 

ljus samt sämre bilden kvalitetsmässigt. Dessutom inkluderades betald, förtjänad och 

delad Influencer Marketing beskrivet av Corcorans (2009, citerad i Hanna et al., 2011, s. 

268). Således valdes inlägg där det uttryckligen framgick att inlägget är i samarbete med 

ett företag samt inlägg där det inte framgick men där inlägget på något sätt 

rekommenderade ett företag, dess produkter eller tjänster. De inlägg som valdes ut 

bestod av samarbeten med både nationella och internationella företag då vi inte ville 

utesluta detta som en potentiell dimension som inverkar på följares köpintentioner. De 

bilden som valdes ut baserades även på vår magkänsla. När det kommer till texterna 

valde vi både långa och korta texter, både utförliga och ytliga texter, texter där 

influensern skrev “i samarbete med,” “#ad,” “#samarbete,” eller högst upp i bilden på 

platsinformationen skrev “betalt samarbete med.” Med andra ord skrollade vi igenom 
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bilderna och sparade ned ett 20-tal genom Instagrams spara-knapp. Det finns en spara-

knapp bredvid varje inlägg som kan användas för att spara inlägg i ens egen 

Instagramprofil. Därmed samlas alla sparade bilden i en mapp och därefter är det 

möjligt att skrolla igenom samtliga sparade bilder. Det var även på detta sätt 

respondenterna fick ta del av inläggen för att skapa den äkta “skrolla”-känslan. Hur som 

helst kollade vi noggrant igenom de 20 utvalda bilderna och eliminerade de som var lika 

varandra och hade kvar de som gav en bredd. De bilder som valdes ut hade även 

samarbeten med olika företag, på någon bild var det samma. 

 

Denna metod har emellertid sina negativa sidor. Även om vi strävar mot att skapa en 

verklighetstrogen situation för respondenterna genom att de får möjligheten att skrolla i 

flödet kommer det även bli en pressad, onaturlig situation. Under intervjuerna bad vi 

respondenterna att ordentligt granska bild och text, medan det i en vanlig kontext ofta 

innebär att respondenterna ser varje bild i högst två sekunder, ibland längre om det är 

väldigt intressant. Dessutom finns risken att följare i en vanlig situation inte ens läser 

texten och i denna studie bad vi dom att läsa texterna noggrant. Därmed är det inte 

100% verklighetstroget. Konsekvensen kan ha blivit att respondenterna reflekterar mer 

kring ett inlägg än vad de skulle göra i en verkligt kontext. Trots detta upplevdes 

bilderna vara ett bra komplement till intervjusektionen eftersom respondenterna 

preciserade tydligt genom inläggen som gillades, ogillades eller inlägg som 

respondenterna ställde sig neutrala till. Respondenterna relaterade till tidigare 

reflektioner och tankar som beskrivits under intervjun i relation till bilderna vilket för 

denna studie skapade en större förståelse för respondentens tankar. En risk med detta är 

att respondenterna kan uppleva att deras åsikter och tankar i relation till inläggen inte 

överensstämmer med det som tidigare sagt. Om detta blir tydligt kan respondenterna 

eventuellt uppleva att svaren måste vara i linje med det hon eller han tidigare sagt. 

Samtidigt bedömdes det väsentligt att bilderna visades sist eftersom vi till en början 

ville få deras generella åsikt kring Influencer Marketing snarare än att tala om specifika 

inlägg. Hur inläggen valdes sammanfattas i tabell 8 nedan. 

 

Procedur vid val av inlägg  Beskrivning 

Steg 1. Screening  De tre utvalda influensernas flöden utforskades 

separat.  

Steg 2. Identifiering Influencer Marketing-inlägg Inlägg som innehöll betald, delad och förtjänad 

Influencer Marketing sparades ned. Detta baserades 

på där det stod i inlägget det var ett samarbete, där ett 

företag var taggat i bilden, där influensern 

rekommenderade ett företag eller på något annat sätt 

lyfte ett företag, deras produkt och/eller tjänster. 

Även inlägg med olika karaktärsdrag valdes. 

Steg 3. Screening av identifierade inlägg och 

gruppering. 

De sparade inläggen granskades hos respektive 

influenser ett flertal gånger. Därefter grupperades 

bilderna efter de som var lika varandra baserat på 

bilden och texten.  

Steg 4. Val av inlägg Inläggen valdes ut under de olika grupperingarna för 

att få ett varierat innehåll. Variationen baserades på 

följande delar: 

 

Text: Längd, innehåll, beskrivning av samarbete, 
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hashtags, taggar, olika rabattkoder, personliga texter 

som berättar något, opersonliga texter som beskriver 

något utan att placera det i ett kontext, citat, olika 

tävlingsupplägg, hur företaget beskrivs.  

 

Bild: Ljus, fokus, hur produkten/tjänsten visas, 

produktbilder som ser professionella och 

oprofessionella ut, olika färger, taggar, företaget som 

lyfts, filmer, text i bilden.  

 

Totalt valdes 10 inlägg ut hos respektive influenser 

vilket ansågs representera en variation av inlägg.  

Steg 5: Kontroll av inlägg De utvalda bilderna kontrollerades baserat på deras 

variation i termer av olika typer av bild och text samt 

att de representerade ett brett spektrum för hur ett 

Influencer Marketing-inlägg kan se ut.  

 

Tabell 8: Procedur vid val av inlägg  

 

De Influencer Marketing-inlägg som valdes kunde se väldigt olika ut. Exempelvis var 

ett av inläggen en bild på ett par blommor. Bilden hade bra skärpa där blommorna i 

bilden låg i fokus genom att vara placerade på ett fint sätt i en korg. I texten framgick en 

fråga som influensern ställde till sina följare tätt följt av att inlägget var ett samarbete 

med ett företag. Ett annat inlägg som valde ut av samma influenser var ett inlägg där ett 

helt vardagsrum fotades där sakerna i rummet taggades med företagens Instagramsidor, 

där det i texten istället återfanns ett citat. Samma influensers inlägg valdes ut 

innehållande en bild på en tavla i en miljö där en tavla normalt sett inte skulle vara 

placerad, där tavlan tävlades ut genom att följare skulle dela inlägget på deras 

Instagramsida. Med andra ord fanns en rad olika typer av inlägg där fokus låg på att få 

en mångsidighet i inläggen. Att använda dessa olika sorts inlägg gav bra respons från 

respondenterna då det främjade diskussion rörande vad de föredrog respektive ogillade i 

Influencer Marketing-inläggen och således skildrades olika dimensioner. Vi är vidare 

medvetna om att köpintentionerna kan påverkas olika beroende på om det är exempelvis 

förbrukningsvaror såsom proteinbars eller matprodukter i jämförelse med till exempel 

ett soffbord i marmor eller en soffa. Detta kan tänkas bero på att varor som inte 

inhandlas lika ofta, såsom soffor och soffbord, inte är oplanerade köp i lika stor grad 

eftersom att dessa kan tänkas vara dyrare och inte inhandlas lika ofta i kontrast till 

matprodukter. Däremot är innevarande studie inte intresserad av produkterna i sig, 

snarare handlar det om att skapa förståelse för Influencer Marketing-inläggens 

dimensioner som möjliggör och begränsar köpintentionerna och därför har detta inte 

beaktats vid valen av inläggen. 

  

I samband vid utförandet av intervjun belyser Magnusson & Marecek (2015, s. 47) att 

forskarna huvudsakligen bör lyssna på respondenten för att ta del av dennes värld och 

inte dela med sig av egna åsikter och tankar. Dessutom är det av vikt att underlätta 

situationen genom att hjälpa respondenten att få konversationen att flyta på. 

Fortsättningsvis nämner författarna att forskarna inte ska vara dömande, att låta 

respondenterna prata och därmed undvika att avbryta samt att lyssna uppmärksammat 

(Taylor et al., 2015, s. 113–114). Att lyssna uppmärksammat innebär att forskarna 

lyssnar och kommunicerar med intresse på det respondenterna säger, framförallt i de fall 

intervjuerna spelas in.  
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Intervjuerna hölls som tidigare nämnts på en förutbestämd plats som respondenten fick 

vara med att bestämma. Däremot försäkrade vi oss om att platsen var tyst. Vi båda 

närvarade under samtliga intervjuer vilket enligt Mann et al. (2013, s. 335) kan ha en 

positiv effekt på intervjun med grund i att en person kan stötta. Detta har med andra ord 

gjorts för att säkerställa att datainsamlingen är av hög kvalité för att öka sannolikheten 

för att frågeställning och syfte i slutändan blir besvarat. Med grund i det som tidigare 

nämndes om att intervjun bör hållas som en naturlig samtalsdialog bestämdes inte på 

förväg vem som skulle säga vad eftersom att det sällan är förutbestämt i en vanlig 

dialog vad någon ska säga. Denna teknik provades under testintervjuerna för att 

säkerställa att den fungerade och att vi inte missade några frågor. Däremot var det en av 

oss som vid varje intervju ansvarade för att föra anteckningar på rörelsemönster, 

betongen eller andra beteenden hos intervjuindividen. Inför intervjuerna bjöd vi även på 

förfriskningar då vi bedömde att det å ena sidan kunde medföra en avslappnad och 

naturlig situation men att det å andra sidan kunde medföra att ett tappat fokus hos 

respondenten. Denna nackdel diskuterades efter första intervjutillfället och betraktades 

inte vara ett problem då det snarare ansågs vara en av förutsättningarna för att skapa en 

bra atmosfär. 

 

Innan intervjun började förtydligades vad arbetet handlade om samt deras möjlighet att 

vara anonyma. Intervjupersonerna tillfrågades även om tillåtelsen att spela in vilket 

grundades på tre argument: (1) Vi skulle ha svårt att komma ihåg allting som 

respondenten skulle säga, (2) Vi ville säkerställa att vi uppfattade respondenten rätt 

genom att återupprepade gånger ta del av intervjumaterialet samt (3) vi kan enklare 

hålla en konversation istället för att fokusera på att anteckna. Vi förtydligade även att 

inspelningarna enbart skulle användas för detta ändamål och att de skulle raderas efter 

att rapporten är färdig. Samtliga intervjupersoner godkände inspelningen varpå vi 

genom våra datorer spelade in intervjuerna. För att göra respondenterna avslappnade 

och bekväma förtydligades att det inte fanns några rätt eller fel svar samt att det var 

respondenternas personliga svar vi var intresserade av. Samtidigt betonade vi att de 

kunde välja att inte svara på frågor samt att de när som helst under intervjuns gång 

kunde avbryta eller ställa frågor. Därefter påbörjades intervjun som hölls i linje med 

intervjuguiden (se appendix 1). Vi inledde med uppvärmningsfrågorna för att sedan 

fortsätta på resterande teman. Detta genomfördes för att respondenten skulle påbörja att 

resonera kring enklare frågeställningar för att sedan gå in på personligare och mer 

detaljerade tankar och åsikter. Fördelen med att använda detta tillvägagångssätt var att 

vi inte sedan tidigare kände respondenten och det bedömdes vara ett sätt att få 

respondenten att öppna upp sig för att successivt dela med sig av djupare reflektioner. 

Nackdelen med angreppssättet upplevdes vara att respondenterna i vissa fall kunde 

resonera kring aspekter som inte relaterade till studiens frågeställningar. Under ett av 

intervjutillfället uppmärksammades detta genom att respondenten i början av intervjun 

talade utanför frågeställningens ramar och att individen återupprepande senare i 

intervjun hänvisade tillbaka till dessa påståenden vilket inte var användbart för att 

besvara frågeställningen. Oavsett om detta skedde under ett av intervjutillfällena 

upplevdes uppvärmningsfrågor vara bra tillvägagångssätt då många respondenter 

upplevdes bidra med svar på frågeställning och syfte.  

 

Följaktligen visades de bilder som vi valt från influensernas flöden. Respondenterna 

fick inledningsvis själva skrolla och prata fritt om bilderna med syftet att vi ville 

kartlägga spontana tankar som inte influerades av våra frågor. Därefter ställdes frågorna 
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till respektive inlägg och avslutningsvis hade vi en översiktlig diskussion om bilderna 

igen. Den sista delen av intervjun bestod av nedvarvningsfrågorna som användes för att 

intervjun skulle efterlikna en dialog samt för att intervjun skulle få ett bra avslut. 

Därefter tackade vi respondenten och förtydligade ännu en gång att de skulle få 

möjligheten att vara anonyma. 

4.6 Hantering av insamlad data 

4.6.1 Empiriframställning 
Det finns olika sätt att framställa empiri varpå denna studie kommer tillämpa en 

tematisk diskursanalys (Braun & Clarke, 2006, s. 8). Som Braun & Clarke (2006, s. 6) 

belyser används den tematiska analysen för att organisera, identifiera och analysera 

mönster, eller teman, av datainsamlingen. I detta fall är ett tema något som “fångar 

någonting viktigt om datan i förhållande till forskningsfrågan.” (Braun & Clarke, 2006, 

s. 10). Med tanke på att syftet med vår studie är att identifiera dimensioner i ett 

Influencer Marketing-inlägg som möjliggör eller begränsar följares köpintentioner ger 

denna metod oss en möjlighet att på ett strukturerat och organiserat sätt finna dessa 

dimensioner och sedan organisera dem i teman.  

  

Den tematiska analysen består av sex steg där det första innebär att forskaren bekantar 

sig med datan vilket görs genom att hon eller han läser igenom det insamlade materialet 

(Braun & Clarke, 2006, s. 16–17). Ett bra sätt att lära känna materialet är att utföra 

transkriberingar vilket innebär att det inspelade materialet skrivs ned ord för ord. I detta 

fall lärde vi känna materialet genom att transkribera intervjuerna men även genom att 

läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Det andra steget innebär att forskarna 

skapar initiala koder genom att organisera datan i grupper (Braun & Clarke, 2006, s. 

18–19). Som författarna beskriver kan kodningen göras genom att använda 

överstrykningspennor för att markera delar av transkriberingen som i steg tre samlas 

ihop till teman. Steg två hanterades på just detta sätt – transkriberingarna skrevs ut och 

sedan användes överstrykningspennor för att identifiera svar som var relevanta för 

forskningsfrågan och syftet som sedan sorteras in i teman i enlighet med steg tre. De 

huvudsakliga temana som skapades var influenserns karaktärsdrag, inläggets 

karaktärsdrag, följares preferenser och faktisk påverkan. Därefter innebär steg fyra att 

de teman som framställs gås igenom och eventuellt ändras (Braun & Clarke, 2006, s. 

20–21). Som författarna beskriver är det exempelvis möjligt att vissa teman inte håller 

för att det saknas tillräckligt med data för att backa upp temat eller att två teman är lika 

varandra och bör slås ihop till ett. I detta skede är det även av vikt att gå igenom 

koderna, det vill säga svaren som överstrukits med pennor, för att garantera att de bildar 

ett enhetligt mönster. Därefter genomförs en översiktlig bedömning huruvida samtliga 

teman representerar den insamlade datan och därmed kan det vara av vikt att gå igenom 

transkriberingarna ytterligare en gång för att försäkra sig om att allting är inkluderat. 

Detta hanterades på detta sätt, det vill säga, vi undersökte varje tema för sig och sedan 

jämförde vi de med den insamlade datan. Steg fem innebär sedan att ytterligare 

definiera de identifierade teman och att hitta essens i varje tema (Braun & Clarke, 2006, 

s. 22). Med andra ord måste forskarna definiera vad som är viktigt med temat i 

förhållande till forskningsfrågorna samt varför. Därmed undersökte vi huruvida de 

framställda temana gav svar på vilka dimensioner som påverkar följares köpintentioner 

och varför det var på detta vis. När detta ansågs uppfyllt fortsatte vi med nästa steg som 

innebär att presentera den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 23). Författarna 
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belyser vikten av att empirin presenteras på ett koncist, enhetligt och logiskt sätt och att 

tillräckligt med data måste presenteras för att läsaren ska förstå härkomsten av temat. 

  

När det kommer till utformningen av empirikapitlet finns det enligt Yin (2011, s. 234) 

olika sätt att hantera insamlad intervjudata där det till en stor del är forskarnas egna 

ansvar att individuellt bedöma hur respondenternas berättelser mest lämpligt återskapas 

i empirisektionen. Författaren beskriver bland annat tvärpersonell presentation som 

används genom att forskare fokuserar på de ämnen och åsikter i stora drag som 

respondenterna lyfter, däremot granskas inte respondenternas åsikter och ståndpunkter 

på djup individnivå eftersom att syftet är att presentera generella mönster hos 

respondenterna som bedöms viktiga för studien. Denna teknik kommer att användas 

eftersom att vår studie ämnar identifiera dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg 

som är återkommande hos följare vilket återspeglas i deras uppfattningar och åsikter. 

Därmed kommer inte den enskilda individen att vara i fokus utan snarare de teman och 

tankar som återkommer hos majoriteten av respondenterna för att skapa förståelse för 

hur de påverkas. Det kommer utöver detta inte presenteras branschspecifika 

rekommendationer och med detta som bakgrund kommer det inte göras någon skillnad 

rörande vilken influenser som respondenter resonerar kring. Vid referering av 

respondenterna i studien används två tekniker. Den första inkluderar citat direkt i texten 

vilka för denna studie markerats i kursiv stil medan den andra rör indragna citat eller 

längre meningar som återfinns direkt i texten i en mindre bokstavsstorlek. Det är av 

betydelse att anmärka att det inte är någon skillnad i styrka eller betydelse i dessa sätt att 

presentera citaten. Det handlar snarare om att variera texten och underlätta för läsaren. 

Med andra ord bedöms både citat i text samt indragna citat vara likvärdiga. 

4.6.2 Analysframställning 
Analysen är en egen tolkning av relevansen för de olika delarna som i bästa möjliga 

utsträckning kan besvara frågeställningen och syfte rörande hur ett Influencer 

Marketing-inlägg kan tänkas påverka följares köpintentioner samt vilka dimensioner 

som kan tänkas möjliggöra och begränsa köpintentionerna. Med andra ord har en mer 

omfattande tolkning av materialet genomförts på de delar som bedöms vara av relevans 

för att besvara frågeställningen och uppnå syftet. Detta lägger grunden för det material 

som presenteras i analyssektionen vad som skulle kunna tänkas begränsa eller 

möjliggöra den samt orsaker bakom det skulle kunna möjliggöras eller begränsas. 

 

Analysen inleddes med att empiri- och teorikapitlet lästes igenom ett flertal gånger. 

Därefter radades potentiella dimensioner upp som kunde möjliggöra och begränsa 

följares köpintentioner under kategorierna (1) karaktärsdrag, (2) inlägg, (3) följares 

preferenser samt (4) faktisk påverkan. Därefter analyserades dessa teman först separat 

och därefter tillsammans då det bedömdes generera en större förståelse för vilka 

dimensioner som kunde sammankopplas och vilka som borde stått ensamma. 

Analyskapitlet inleds därmed om en reflektion kring vilken faktisk påverkan i konkreta 

termer influenserna har haft på följare. Därefter fördjupas denna diskussion till att 

presentera dimensioner i bilden, texten, tävlingar och rabattkoder samt influenserns 

karaktärsdrag som bedöms möjliggöra och begränsa köpintentionerna. Därefter skildras 

hur följares egna preferenser påverkar hur följare påverkas av ett Influencer Marketing-

inlägg. Avslutningsvis presenteras en reviderad modell som vilka dimensioner som 

möjliggör och begränsar följares köpintentioner. I den reviderade modellen har teorier 

som bedömts irrelevanta till studiens resultat uteslutit, nya dimensioner inkluderats och 

existerande teorier kompletterats.  
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4.7 Forskningsetik 

Under studiens gång stöter forskare enligt Whiles (2013) på etiska dilemman där 

författaren beskriver vikten av att forskaren är medveten om de etiska beslut som han 

eller hon fattar. Det återfinns tre olika typer av etiska aspekter att beakta i studier varav 

den förstnämnda är att forskarna ska tillgodose respondenten med information om 

studien och samtidigt ge respondenten möjligheten att när som helst avbryta. Den etiska 

aspekten är att respondenterna ska informeras om deras anonymitet och konfidentialitet. 

Den sistnämnda innebär forskarna ska tillgodose respondenterna med risk och 

säkerhetsaspekter som relaterar till studien. 

 

Respondenterna kontaktades genom ett meddelande (se appendix 2) via Instagram. I 

meddelandet framgår anledningen till kontakten samt vad studien ämnar undersöka. 

Vidare beskrivs tillvägagångssättet för studien samt reglerna gällande anonymiteten, 

sekretess och möjligheten att när som helst avböja. Därefter tillfrågades respondenterna 

om önskade att delta i en intervju varpå respondenterna som verkade mest lämpade för 

studien valdes ut vilket följer det maximala urvalsmetoden beskriven i sektion 4.2. Med 

detta som bakgrund kontaktades ett flertal olika individer av den utvalda influenserns 

följare.  

 

Innan intervjun påbörjas beskrevs de olika ämnena som kommer tas upp under intervjun 

samt att intervjun kommer att spelas in (Magnusson & Marecek, 2015, s. 59).  Vidare 

upplystes respondenten att han eller hon inte behövde svara på frågor om han eller hon 

inte ville. Dessutom förklarades anonymiteten och sekretessen för respondenten och att 

det var möjligt att när som helst under intervjun avbryta. Efter intervjutillfället gavs 

respondenten en möjlighet att läsa igenom sina egna delar innan det inkluderas i 

rapporten. Detta grundade sig i att vi ville vara transparenta mot respondenterna för att 

möjligen försäkra oss om att vi tolkat respondenternas svar i enlighet med dennes 

världsbild. Här genomfördes ingen korrigering till följd av att respondenterna läst 

innehållet.  
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5. Empiri 
Empirikapitlet presenterar essensen av det som respondenterna lyft i relation till 

frågeställning och syfte. Detta kapitel är likt föregående kapitel uppdelat i fyra 

huvudkategorier. Dessa är (1) karaktärsdrag som respondenterna anser viktig hos en 

influenser, (2) karaktärsdrag i Influencer Marketing-inlägget, (3) respondenternas 

preferenser samt (4) den faktiska påverkan en influenser har haft på respondenterna. 

Som tidigare nämnts kommer inte individnivån för denna studie ligga i huvudfokus, 

snarare är det av intresse att identifiera de mest förekommande dimensionerna som 

återkommer hos respondenterna. Trots att alla dimensioner presenteras separat har de 

även inflytande på varandra vilket kommer återkopplas i analyskapitlet. 

  

Heminredning Sport Mode 

Viktor Cornelia Matilda 

Vera Calle Måns 

Villiam Cecilia Martin 

  

Tabell 8: Fiktiva namn på respondenterna  

5.1 Karaktärsdrag 

  

Karaktärsdrag är de personlighetsdrag hos en influenser som respondenterna efterfrågar 

  

När det gäller Instagraminfluenserna efterfrågar respondenterna en rad olika 

karaktärsdrag som influensers ska besitta. Majoriteten av respondenter poängterar att en 

influenser ska vara inspirerande där både Viktor och Calle beskriver att den 

huvudsakliga orsaken till att de börjar följa en Instagraminfluenser är för att hon eller 

han är en inspirerande person. För Martin handlar inspiration om “sådant jag inspireras 

av, vad man inspireras av, alltså bara något som den här personen står för” vilket 

enligt honom inte alltid måste innebära att en individ framställer sitt liv som perfekt. 

Han gillar snarare de influensers som inte alltid uppvisar ett perfekt liv. Enligt Cornelia 

är inspirerande influensers individer med förmågan att ge positiva rekommendationer 

för specifika ändamål eller illustrera användandet av nya eller befintliga produkter 

medan Matilda vill att en inspirerande influenser ska ge henne möjligheten att utforska 

och/eller titta på saker som influensern personligen gillar. Vera berättar att hon följer 

Instagraminfluensers på grund av “inspirationstorka” eftersom att dessa delar med sig 

av inspirerande livsstilar och recept vilket gör att hon blir inspirerad. 

 

Andra karaktärsdrag hos influensern som några av respondenterna efterfrågar är 

han/hon ska vara personlig, äkta och trevlig. De flesta respondenterna betonar vikten av 

att en influenser är personlig där exempelvis Viktor säger att han söker personliga 

influensers vilket innebär att influensern bjuder på sig själv. För Martin är en personlig 

influenser en individ som är ärlig vilket till exempel kan uttryckas genom att influensern 
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säger “idag känner jag verkligen inte för att träna, och det blev vilodag.” Villiam anser 

att en personlig influenser är en individ som tillgodoser “en inblick av hur hon/han är 

som person.” Vidare uttrycker han att influensers är opersonliga om de ständigt 

publicerar inlägg som visar att de har världens bästa förhållande, världens gulligaste 

barn, och som tar likadana bilder hela tiden på hur perfekt deras liv är. Utöver detta 

beskriver Måns att han huvudsakligen följer influensers som enligt honom är 

opersonliga. Dessa individer är enligt honom opersonliga eftersom att de publicerar 

mycket inredning och därmed blir det inte “samma typ av personlighet hos 

influensern.” Att dessa influensers är opersonliga är inget som stör honom då han menar 

på att det är inredningen som är orsaken till varför han följer dem. Beträffande äkta 

influensers beskriver Viliam att detta är ett av huvudkriterierna för att en influenser ska 

betraktas som en favoritinfluenser. Han beskriver vidare att en influenser är äkta om 

individen känner sig själv vilket enligt honom genomsyras i inläggen som publiceras. 

Enligt Calle är det viktigt att influensern är äkta och trovärdig där äktheten måste 

överensstämma med influensern och dennes personlighet. Detta går även i linje med 

Vera då äkthet enligt henne är ett viktigt karaktärsdrag där influensern är sig själv vilket 

medför att det som kommuniceras känns mer genuint.  

 

Respondenterna Viktor, Villiam och Cornelia söker även efter trevliga influensers. 

Viktor nämner exempelvis att han bara följer “konton på Instagram där jag uppfattar 

den som lägger upp bilder är trevlig” medan Villiam säger att en Instagram-influenser 

“ska framstå som en trevlig person.” I relation till detta beskriver Cornelia att hon inte 

finner det tilltalande med otrevliga influensers. En influenser som ser på sig själv som 

“störst, bäst och vackrast” är enligt henne en influenser som är otrevlig. Utöver detta 

söker några av respondenterna en influenser med färdighet och humor där färdighet 

innebär att individen ska vara duktig på det han eller hon gör. Beträffande humor lyfter 

samtliga respondenter detta karaktärsdrag som essentiellt för att de ska välja att följa en 

influenser på Instagram. Bland annat beskriver Cornelia att en av hennes 

favoritinfluensers på Instagram är väldigt rolig i sina videos och att det är detta som gör 

att hon tycker om influensern. Cornelia beskriver att influensern är rolig genom att “den 

skämtar, har typ roligt, sitter och sminkar andra som inte kan sminka och att den 

verkligen bjuder på sig själv.” I linje med detta definierar Villiam en 

Instagraminfluenser som en rolig person som samtidigt ska kännas rimlig. Att en 

influenser är rolig men rimlig beskriver Villiam på följande sätt:  

  
Personen ska liksom vara rolig och dela med sig av sig själv, ha humor och gärna 

visa det med typ sitt, … Ja men att man känner att den har, det ser ut som att den är 

en rolig person, den sprudlar lite, skämtsam, så man får skratta. Men ändå rimlig, 

genom att framstå, ja men inte överdrivet, det ska, ska som ändå kännas som att det 

kommer naturligt, att den är sig själv… Som en rolig person, fast ändå känns rimligt 

på något sätt.  

 

Gällande färdigheten uttrycker Cornelia och Viktor det viktigt att influensern är väldigt 

duktig inom det område som hon eller han verkar inom. Viktor nämner i detta 

sammanhang att han gillar influensers som är “väldigt, väldigt duktiga på detaljer” samt 

att de är duktiga på att fotografera och återanvända. I relation till detta beskriver 

Cornelia hur hennes favoritinfluenser är jätteduktig på det den gör vilket inspirerar 

henne att själv bli bättre. Hon beskriver det på följande sätt:  

  
Ja, jag gillar ju henne för att hon är så himla duktig på det hon gör. Typ, det går så 

snabbt och ser så himla bra ut. Det är ju så mycket inspiration man får genom att 

kolla på någon som är så, bra på det den gör. Hon kan sin grej och jag brukar också 
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försöka, typ göra en sminkning, ser jag en som hon gör, försöker jag också. Hon 

delar ju ofta dessutom med sig av tips, jag brukar ofta följa dem eftersom hon är så 

bra på allt sånt där, fixa och pilla. 

 

En majoritet av respondenterna lyfte även oattraktiva karaktärsdrag som 

Instagraminfluensers besitter. Exempelvis beskriver Viktor detta karaktärsdrag: 

  
Ja, det är väl när någon utav dom har storhetsvansinne [som han inte tycker om 

dem]. Då känns det lite sådär, det är väl dom kanske. Det jag gillar hos den 

influenser jag följer är att den är väldigt sig lik på Instagram som i verkligheten, 

han/hon målar inte upp sig som att den har storhetsvansinne. Eh, utan hon/han är 

väldigt naturlig på Instagram. 

 

Vera beskriver att influensers “inte ska flyga iväg” eller “tro att dom är något.” Denna 

respondent uppskattar snarare influensers som är ödmjuka, jordnära och på samma nivå 

som sina följare. Vera beskriver att hon ryggar tillbaka när en influenser framstår enligt 

följande: 

  
Jag skulle inte börja följa något konto som är någon annan dom själva är… Eller det 

är ju svårt att veta vilka dom själva är men man får ändå en uppfattning om dom är 

sig själva eller om dom är någon helt annan. 

 

Cornelia beskriver även att hon ryggar tillbaka om influensern utstrålar att de “är störst, 

bäst och vackrast, titta på mig, följ mig, bara följare, följare, följare.”   

5.2 Inlägg 

Inlägg innefattar bild, text, rabattkoder, tävlingar och företag hos ett Influencer 

Marketing-inlägg som respondenterna efterfrågar 

5.2.1 Bild 
När det kommer till bildens utformning beskriver ett flertal respondenter att bilderna på 

något sätt ska vara attraktiva att titta på. Exempelvis talade Viktor, Vera, Villiam, 

Cecilia, Måns och Martin om att bilderna i flödet ska vara fina och av bra kvalitet eller 

skärpa. Samtidigt talades det om att bilderna ska vara färgglada, positiva och roliga och 

att de inte får vara “dåligt gjorda.” Respondenterna upplever att en bild är dåligt gjord 

om bilden har ett dåligt ljus eller upplevs vara stökig med grejer överallt. Sammantaget 

var samtliga respondenter överens om att bilderna blir bäst om de sätts i en kontext eller 

sammanhang. Detta innebär att de gärna vill se influensern använda produkten, 

exempelvis att de bär plaggen om det handlar om kläder eller att de vill se före- och 

efterbilder om det exempelvis kommer till ett besök hos frisören.  

 

Vera, Villiam och Viktor gillar inte när de upplever att influensern enbart vill tjäna 

pengar genom att de postar bilder med produkter som inte relaterar till influenserns 

“normala” stil eller tema. Vidare säger majoriteten att de har en förståelse för vad de 

betraktar som betalda samarbeten eftersom de har kännedom kring att många försörjer 

sig via Instagram. Framförallt nämner respondenterna att ett inlägg är betalt när det 

framgår i texten “i samarbete med..” eller att det längst upp i bilden står “i betalat 

samarbete med…” I relation till detta menar majoriteten av respondenterna att de 

samtidigt gillar rekommendationer som är “vanliga rekommendationer.” Enligt 

respondenterna är vanliga rekommendationer sådana som inte uppfattas vara betalda 
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samarbeten. Enligt Måns är dessa vanliga rekommendationer “inte sponsrade, står inte i 

samarbete med.” Några av respondenterna beskriver även att betalda inlägg upplevs 

mindre trovärdiga där Vera nämner att hon litar mindre på betalda inlägg i jämförelse 

med andra inlägg. Majoriteten av respondenterna uttrycker även att de i allt större 

utsträckning börjar bli vanligt med reklam i de olika kanalerna, framförallt Instagram. 

 

Samtliga respondenter anser att produktbilder är mindre roliga att ta del av där en 

produktbild är en bild på enbart produkten och de vill att det ska synas att influensern 

själv tagit bilden. Villiam beskriver produktbilder som “sådana bilder som företag tar 

när dom ska sälja i webbshoppar, då är det vit bakgrund och ingenting annat, det är 

ingen skugga … och när dom håller på sådär [lägger upp opersonliga produktbilder] 

blir det så rakt av ett företag, och då blir det att jag lika gärna kan gå in och kolla på 

företagets hemsida.” Calle, Måns, Martin, Matilda, Viktor och Vera uttrycker att de 

ogillar “reklamiga bilder” vilket enligt Calle är inlägg där “det är så mycket fokus på 

produkten.” Måns säger: 

  
Då vill jag typ att det inte ska synas i en bild att det är reklam, utan det ska, … jag 

tycker om fina bilder, så att det inte ska, om du ska göra reklam för en chipspåse så 

tar du inte reklam på en chipspåse, utan att det ska vara mycket runt om så det inte 

känns som reklam.  

  

Martin uppfattar en reklambild som oäkta där en reklambild enligt honom är en bild 

som visar upp en produkt i en onaturlig miljö. När Martin blir visad en bild på en 

produkt som ligger på ett bord så uttrycker han “det där ser bara ut som en reklambild.” 

En reklambild enligt Matilda, Viktor och Vera är när den innehåller produkter som 

ligger på en platt yta och som inte befinner sig i en kontext. Villiam, Cornelia, Calle, 

Matilda och Martin beskriver att bilderna inte får vara alldeles för tillgjorda, pressade, 

krystade eller fejka. En av bilderna som visades var ett par blommor som låg på en stol 

varpå Villiam uttrycker “och det här är ju en fake-bild … sätt de [blommorna] i en vas, 

låt de inte ligga där, ingen har blommor som ligger framme för då dör dem.” Villiam 

beskriver även efter att ha sett en bild på ett vardagsrum att: 

  
Det här är en ljus bild som har bra skärpa, men den är inte överdriven att ‘åh, jag har 

hämtat en ros och lagt i sängen’ för det gör ingen. Det är något sådant folk bara gör 

på bild. 

  

Vidare säger Matilda att “det ska vara neutralt, det ska inte vara hypat, att man har 

ansträngt sig … så att det inte blir på riktigt.” Vidare nämner Cornelia, Cecilia, Calle 

och Matilda att det är tråkigt när influensers publicerar samma hela tiden. Cecilia menar 

exempelvis att de som lägger upp samma inlägg med samma bild och samma text får 

henne att känna “jaha, idag igen” medan Matilda förklarar att hon vill ha ett blandat 

Influenserflöde inom exempelvis vardag, inredning eller vad de har köpt. Viktor och 

Vera berättade att de gillar överraskande, oväntade bilder, exempelvis att de visar någon 

form av inredning eller träningsform som de tidigare inte tänkt att de kunde använda 

eller prova på.  

5.2.2 Text 
När det kommer till utformningen av texten vill de flesta av respondenter att texten ska 

vara “kort och koncis.” Med detta uttryck menar respondenterna att inlägget ska 

innehålla en begränsad mängd text samtidigt som influensern tydligt och utförligt ska 

förklara vad det är som gäller i termer av om det är ett samarbete eller inte. När de 
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gäller textens längd upplevs ett inlägg av majoriteten som kort när texten består av allt 

från en till två meningar och lång när den innehåller allt från tre till fem meningar. Vera 

uttrycker att hon föredrar korta texter över långa då hon upplever långa texter som 

jobbiga och därför slutar hon ofta slutar läsa när hon ser en för lång text. Hon uttrycker 

att “det blir bara för långt och massa information, det ogillar jag.”  

 

Vidare ogillar Cecilia när influensers inte berättar vad något betyder. Hon exemplifierar 

ett fall där en influenser skriver “mitt hår var en katastrof” och sen inte beskriver på 

vilket sätt eller varför. Fortsättningsvis anser många respondenter att texterna ska vara 

personliga och inte enbart kopierade från företaget. I detta sammanhang belyser Vera att 

hon vill att influensern ska berätta varför hon eller han använder produkten som visas 

medan Villiam vill veta varför han ska välja företaget som influensern lyfter. Samtidigt 

vill Matilda att texten ska vara genuin, verklighetstrogen och realistisk medan hon 

ogillar texter med fraser där fokus ligger på exempelvis “bli smal, köp det här.” Viktor 

tycker mindre om “reklamiga” texter eftersom att han får uppfattningen av att 

influensern enbart har pengar i åtanke. Viktor beskriver reklamiga texter som:  

  
Texter med bara samarbeten, jag gillar ju inte när man skriver sponsrat inlägg punkt. 

Ja, alltså då vet jag ju att hon tjänar pengar på inlägget. Det är ju lite tjatigt, när det 

alltid står i samarbete med. 

 

Några av respondenterna nämner även att det inte känns trovärdigt när en influenser 

beskriver produkter eller tjänster som “världens bästa” eller “världens snyggaste” varje 

gång ett nytt, uttalat samarbete publiceras eller när influenser överanvänder positiva 

texter.  Måns gillar inte vad han kallar “sell out”-texter där influensers rakt av säger att 

de älskar en produkt. Vera och Viktor menar att de vet om influensers använder de 

produkter som publiceras i samarbeten eftersom att hon då kan se det i senare skeden i 

videos och/eller bilder influensern publicerar. Vera, Villiam och Cecilia poängterar att 

de vill se en röd tråd mellan bilden och texten. Dessa respondenter refererar till en röd 

tråd genom att inlägget och bilden ska spegla varandra, att bilden är kopplad till texten 

och tvärtom. Kompletterande till detta beskriver Vera att den röda tråden handlar om att 

“inläggen känns genomtänkta.” Avslutningsvis beskriver Cecilia en situation hon stött 

på när hon inte upplevt att en influencer har en röd tråd i sitt inlägg på Instagram:  

  
Exempelvis tandblekning på Maldiverna i en solstol är såhär, jag vet inte vem som 

gör tandblekning där så, det skulle nog passa bättre för mig någon annanstans där 

man faktiskt gör det. Och att det står i texten typ härligt väder. Det hör liksom inte 

ihop.  

5.2.3 Rabattkoder och tävlingar 
Av respondenterna nämner majoriteten att de gillar rabattkoder. Däremot tycker Villiam 

inte om när flera olika influensers publicerar samma rabattkoder eftersom det inte 

upplevs trovärdigt. Villiam säger att dessa inlägg inte ger honom känslan att “nu måste 

jag köpa den här klockan för att jag har sett en jättebra rabatt. Just eftersom att nu vet 

man att alla har den här rabatten.” Han tycker därför att dagens rabattkoder är “platta” 

eftersom rabatterna syftar till att influensern ska få fler följare och inte till att följare ska 

få en bra rabattkod och “då blir det marknadsföra mest för att sälja och inte för att 

verkligen få en bra kundrelation.” Ett antal av respondenterna säger att de gillar 

rabattkoder som är unika där Villiam beskriver det på detta sätt:   

  
Men om någon skulle ha ett samarbete med Apple till exempel, att en stor influenser 

skulle ha det som skulle ge 25% rabatt en gång, eller vid något tillfälle, på en 
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MacBook, då skulle man säkert vara mer såhär ‘åh, shit vilket bra erbjudande, det 

här är ju jättebra’ men det blir annars lite platt typ, för alla ger rabatter för att dom 

vill få in kunder som förhoppningsvis ska fortsätta.  

  

I kontrast till detta beskriver Villiam, Martin och Vera att det alltid finns många 

rabattkoder ute och att de därför inte känner någon press eller stress med att använda 

dem. Vera säger exempelvis att: 

  
Ibland kan det bli, jag tänker, det är många som har ‘du får 10% om du använder den 

här koden.’ Om det är många som har samma rabattkod, då tänker man “tjänar jag 

ens på att ta den” när jag kan få den överallt.  Då kanske jag inte använder den, 

eftersom att det kommer fler rabatter sen, om jag skulle behöva köpa det.  

  

För att respondenterna ska delta i tävlingar krävs att vinsten är någonting som de känner 

ett behov av. Vidare tycker majoriteten av respondenterna om tävlingar som är lätta och 

smidiga att delta i vilket inkluderar tävlingar där följare enbart taggar vänner eller 

kommenterar att de vill vara med. Däremot tycker de mindre om tidskrävande tävlingar 

som innebär att följare måste skriva en längre motivering alternativt dela eller skapa en 

bild och publicera på sin egen Instagram. Förutom att tävlingar där motivering och 

delning krävs är tidskrävande upplever även Cecilia, Calle och Martin att denna typ av 

tävlingsupplägg är utlämnande och pinsamma vilket medför att de inte deltar. I kontrast 

till detta beskriver Calle hur han framförallt ogillar tävlingar där han måste publicera 

bilden eller dela bilden eftersom han inte vill att det ska synas i hans flöde då han tror 

att hans följare skulle tänka “himla snåljåp, han kan inte köpa den här produkten själv.”  

Av respondenterna som intervjuades är det några som inte tycker om tävlingar eftersom 

att de anser att influensern utnyttjar sina följare för att få fler följare. Villiam sade: 

  
Det var som jag sa förut att det [tävlingar] stör mig. Då blir det också opersonligt, då 

gör dom det inte för att dom vill sälja en bra produkt, utan för att dom vill få in fler 

kunder. Och det blir kvantitet före kvalitet typ, du förstår principen. 

…  

Det är också det här att det blir lite “clickbait” fast “följarbait.” Förstår du? Folk vill 

bara att alla ska följa alla, och då gör dom det inte för att dom vill skapa en bra 

kundrelation. Dom har tävlingen för att få fler följare, för att sälja, sälja, sälja 

liksom. 

  

I linje med detta säger Matilda att “det kan kännas som att de [influensers] kanske 

utnyttjar följare lite grann, amen man gör det [deltar i tävlingen] kanske i farten, det är 

ju enkelt för mig att skriva och det lockar säkert, det måste komma jättemånga [nya 

följare].” Dessutom avstår några respondenter från inte delta om influensern har för 

många följare alternativt om de märker att många deltar eftersom att de tror att de inte 

har någon chans att vinna. För att citera Matilda: 

  
Men jag brukar aldrig göra det [delta i tävlingar] om det är någonting större, alltså 

något nationellt, för då känner jag att då har jag ingen chans. Då känner jag, varför 

ska jag bara bidra till att du [influensern] ska få större publicitet? 

 

5.2.4 Företaget som lyfts i Influencer Marketing-inlägget 
Av samtliga respondenter återger majoriteten att influensers ska samarbeta med ett 

begränsat antal företag och att de ogillar influensers som samarbetar med flera. Cecilia, 

Måns och Martin säger exempelvis att trovärdigheten sjunker om flera företag inom 

samma kategori återkommer hos en och samma influenser. Calle beskriver att 
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trovärdigheten sjunker om företagen är starka konkurrenter med varandra medan Martin 

menar att trovärdigheten sjunker eftersom han känner att influensern inte kan stå bakom 

alla varumärken. Matilda beskriver att hon ogillar olika företag i varje inlägg eftersom 

influenserns rekommendation inte känns genuin. I linje med detta säger Viktor att “vissa 

gör ju för jättemånga företag [samarbeten], så att det har typ 3 inlägg på rad som bara 

är samarbeten. Och då känns det liksom, som att de endast jobbar för Instagram, då 

blir det som inge kul att följa.” Vidare berättar Måns att: 

  
Det är jättemånga [företag] som går ut till exakt alla, då litar jag mindre på dom, för 

jag fattar hur mycket pengar som de går ut med bara för marknadsföring. Så ibland 

tycker jag att det känns omvänt – om det är för mycket reklam eller så då litar jag 

inte alls på det istället. 

  

I linje med detta säger Matilda: 

  
Det känns väl som att mängden [företag] gör att det blir lite, det känns som att det är 

olika företag hela tiden. Det känns som att om det varit ett och samma företag hela 

tiden, och att det inte skulle vara så ofta, då känns det väl som att det här verkligen 

är något som personen gillar också, eller använder. Det är väl när det är så många 

utspridda företag, jamen som de vi kikat på nu, det har ju som varit olika företag på 

varje bild, och då känns det som att det bara är folk som skriver till henne, inte 

någonting hon själv går in på direkt. Det är väl att det skulle vara lite färre företag 

kanske. 

  

Samtidigt lyfter några respondenter att de vill att influensers väljer företagen de 

samarbetar med omsorg och att de inte tar det första bästa. Det ska enligt 

respondenterna vara personliga samarbeten och något influensern verkligen 

rekommenderar. Villiam nämner exempelvis att en influenser bör välja ett företag vars 

produkt passar influensern eftersom att influensern då inte har “fått första bästa grej och 

rekommenderat för att få pengar.” Måns beskrev det som att influensers bör undvika 

företag de aldrig egentligen har något att göra med, exempelvis en tjänst de aldrig skulle 

ha använt. Då framstår det som att de bara är “ute efter pengar, att det är mer pengar än 

kanske passion för deras yrke.” Vera, Calle och Cornelia vill vidare att det ska vara 

enkelt att ta sig vidare till företagets Instagram via en tagg i bilden och väl inne på 

företagets sida ska det se professionellt ut.  Enligt Vera och Calle är ett professionellt 

Instagramflöde där det framgår ligga en baktanke om inläggen medan Cornelia 

uppfattar det som en Instagramsida som är uppdaterad och innehållsrik. Majoriteten av 

respondenterna säger att de inte har tid, lust eller ork att söka upp ett företag via en 

annan sökmotor och därför anser respondenterna att det är viktigt att företaget är tydligt 

utmärkt. 

5.3 Följares preferenser 

 

Följares preferenser refererar till respondenternas egna intresse och/eller behov som kan 

vara avgörande för den påverkan ett Influencer Marketing-inlägg har på honom eller 

henne 

  

När det kommer till följares preferenser belyser samtliga respondenter att de följer 

influensers som är lika respondenterna själva och det liv respondenten lever. De vill 
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gärna känna igen sig själva i individen de följer och att denne gillar och publicerar saker 

som respondenterna själva gillar. För att citera Villiam: 

  
Jag tycker om när det är lite så att man kan känna att man spelar i samma liga. Hehe, 

fattar du? Alltså, någon jag skulle, någon annan pappa kanske som lägger upp fina 

bilder, eller har ett fint hem, eller, ja men typ så … jag vill följa sådana som jag kan 

känna samhörighet med. 

  

I detta fall är Villiam själv pappa som lägger upp bilder på sitt hem och säger att han vill 

att influensern i sina inlägg ska påminna om honom själv. Viktor nämner även att han 

försöker följa de som liknar honom, eller de som lever ett liv som han själv vill leva och 

att gillar saker som han gillar. Matilda och Calle menar att det handlar om att 

influensern är lik dem utseendemässigt. I relation till detta beskriver Viktor, Matilda och 

Vera att stilen som influensern har ska överensstämma med deras egna smak. Matilda 

uttrycker även att hon gillar influencers som är i samma ålder som henne vilket Villiam 

instämmer med. Vidare lyfter Martin att det är av betydelse att han kan känna igen sig 

själv i influensern eftersom att det då är enklare att relatera till och inspireras av 

individen. Calle beskriver vikten av att ha gemensamma intressen med en influenser, 

exempelvis träning eller matlagning. Cecilia menar att det är viktigt att influensern 

besitter liknande värderingar som henne själv. Majoriteten av respondenterna säger även 

att de ryggar tillbaka om en influenser är väldigt olik dem själva vilket enligt 

respondenterna betyder att influensern lever ett annorlunda liv, har intressen som är helt 

skilda publicerar helt irrelevant inlägg och om influensern framställer sitt liv som 

världens bästa. Exempelvis säger Martin att:  

  
Jag tycker inte om influensers som ser på träning och mat som jag själv gör. Det kan 

då bli mer ångest än vad det blir roligt. Ja, jag ryggar tillbaka om jag känner att 

personen inte riktigt tänker samma som jag, att den tränar hela tiden och det blir 

inget liv, de känns ibland som att de inte riktigt är människor.  

  

Samtliga respondenter nämner även att för att en influenser överhuvudtaget ska ha 

möjligheten att inverka på respondenterna krävs det att produkten eller tjänsten som 

lyfts i Influencer Marketing-inlägget går i linje med deras egna preferenser. Om det inte 

är någonting de behöver skrollar de bara vidare utan att ge ytterligare uppmärksamhet 

till inlägget. Det spelar exempelvis enligt Calle ingen roll om det är ett sponsrat inlägg, 

utan det är hans egna upplevelser om vad han tycker är snyggt som räknas. Om det är en 

tröja han gillar, då spelar det ingen roll om influensern visar en tröja, för gillar han den 

vill han ha den oavsett. Han säger att “jag väljer det jag tycker är snyggt, och gillar jag 

det, ja då kollar jag ju in det.” Det viktigaste för honom är att produkten passar honom 

och hans preferenser. Finns det inget behov för produkten skrollar han bara vidare. Vera 

beskriver exempelvis efter att ha sett en bild av ett rum med utstickande tapeter att “nu 

ska inte jag tapetsera, hade jag det, hade jag absolut tryckt in på någon av dem och 

eventuellt köpt.” I de fall respondenterna inte har något behov av produkten krävs det 

att influensern skapar ett behov. Viktor beskriver att han ibland får känslan efter en bild 

att han vill ha det som influensern har det, och att han därmed vill fara dit influensern 

far, eller köpa det influensern köper. Han menar vidare att om behoven inte finns kan de 

uppstå ändå. Calle, Martin och Cecilia betonar vikten av att det måste vara en produkt 

eller tjänst de gillar för att de ska bli påverkade. Calle säger att han bara skrollar vidare 

om han tycker att produkten är ful eller ointressant. Avslutningsvis lyfte ett flertal 

respondenter att de måste känna till varumärket som influensern lyfter för att det ska 

påverka dem. Cecilia och Martin menar att obekanta varumärken en influenser 

samarbetar med påverkar dem till en mindre grad. Calle menar att han skrollar förbi de 
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fall där influensers rekommenderar företag han saknar kännedom om.  I linje med detta 

säger Cecilia, Cornelia, Calle att de mer sannolikt skulle testa en ny produkt eller tjänst 

en influenser rekommenderar om de sedan tidigare tycker om varumärket. 

5.4 Faktisk påverkan 

  

Faktisk påverkan innebär att en respondent utfört ett visst beteende till följd av ett 

Influencer Marketing-inlägg 

  

När det kommer till den faktiska påverkan influensers har haft på respondenterna 

berättar samtliga att de upplever att en influenser haft en inverkan på dem och deras 

beteende. Samtliga beskriver att de blivit påverkade att köpa en produkt eller tjänst av 

ett företag som en influenser rekommenderat. Exempelvis nämner majoriteten att ett 

Influencer Marketing-inlägg påverkat dem till att leta efter produkten eller tjänsten som 

rekommenderas eller letat efter liknande produkter eller tjänster. Cornelia beskriver att 

Instagraminfluensers har ökat hennes intresse inom skönhet och därmed konsumtionen 

inom detta område. Villiam, Måns, Cecilia och Vera beskriver att de har och de 

fortfarande blir omedvetet påverkade av Influencer Marketing-inlägg. De beskriver att 

de tack vare influensers tror att de själva blir och har blivit omedvetet påverkade till att 

fatta konsumtionsbeslut, skapa medvetenhet samt börjat tycka om nya saker. Vera 

beskriver att influensers omedvetet påverkat henne att laga olika rätter eller handla nya 

varor i mataffären trots att hon tidigare inte tänkt tanken. Martin beskriver att 

influensers som har rest även har påverkat honom till att vilja resa, men även att 

prioritera rätt eller spara pengar. För att citera: 

  
Ja men det skulle jag säga, typ såhär, men typ resekonton det är inte bara att jag vill 

resa, utan det påverkar även att jag ska spara, prioritera. Träning kan det ju vara, 

träningsupplägg eller pass på löpbandet. Nu har jag sett att den här personen har kört 

det, det var jobbigt och asbra. Då är jag ju påverkad. 

 

Flera respondenter säger vidare att de konsumerat en rekommenderad produkt eller 

tjänst till följd av att de uppfattade produkten eller tjänsten attraktiv, att den var fin eller 

såg bra ut på. När Cecilia tillfrågades om hon köpt något som en influenser 

rekommenderat svarade hon: 

  
Ja, träningstights. De var ju att de var snygga, att de var väldigt fina. Sen i efterhand 

är de väldigt, väldigt sköna. Utseendemässigt och de var väl det de promota, det står 

väl inte utläggning om hur sköna de var. Det skulle jag väl säga att jag köpt. 

  

Resterande respondenterna menar att de konsumerade eftersom att de blev inspirerade. 

Viktor tror att köpet berodde på att han var inspirerad av influensern som publicerade 

inlägget. Emellertid nämner majoriteten av respondenterna att de aldrig köpt produkten 

direkt efter att de sett inlägget. Exempelvis berättar Vera att: 

  
Jag har inte köpt det i samband med att dom har gjort ett inlägg och sen har jag gått 

in och köpt det direkt. Utan då har jag sett det, och funderat att “det där var ju 

snyggt, det där var ju bra” och så har man köpt den sen. Så kan man ha blivit 

påverkad och köpt den, men jag har inte gått in direkt och bara köpt den. 
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I linje med detta beskrev Cornelia att hon sällan känner att “nu ska jag fara och köpa 

den [produkten eller tjänsten i inlägget] på en gång,” om hon vill ha produkten väntar 

hon till nästa gång hon befinner sig på en plats där hon kan köpa produkten. I linje med 

detta tog det mellan ett till två år innan en annan respondent genomförde ett köp som en 

influenser rekommenderat vilket berodde på att produkten var rätt dyr. Av intervjuerna 

framgår det vidare att tre respondenter påverkas i större utsträckning om en produkt 

eller tjänst återkommer flera gånger. Cecilia poängterar att “ju fler gånger jag ser det 

desto snabbare går det att jag börjar gilla det.” Även Viktor blir mer påverkad om flera 

influensers lyfter samma produkt eller tjänst. Han beskriver ett av hans köp av det en 

influenser rekommenderat som: 

  
Nä, den här gången… Även fast jag sagt emot det tidigare så var det flera personer 

som hade lagt upp den, och jag var inne i ett stadium där jag ville gå ner i vikt, så jag 

tänkte att, jag provar… 

 

Sammantaget beskriver fem respondenter att influensers skapar medvetenhet om 

produkter och tjänster. En av respondenterna uttrycker att tack vare “en influensers så 

hade man fått reda på det [att en produkt finns].”Samtliga respondenter beskriver även 

att bilden är en av de huvudsakliga delarna i inlägget som skulle kunna påverka ett visst 

beteende eftersom att bilden avgör om de läser texten eller inte. Cecilia säger 

exempelvis att “bilden skulle jag säga är det första som fångar en, så det är det som gör 

att man stannar upp och läser texten.” Bilden i sin tur kan leda till att hon klickar sig 

vidare till företagets sidor. Cecilia förklarar vidare att hon utforskar resmål som 

influensers rekommenderar om bilden är tilltalande eller fin där tilltalade bilden är 

intresseväckande och “bilder som är vardagliga, naturliga.” 

 

Måns säger att en snygg bild gör sannolikheten större för att han ska köpa de produkter 

eller tjänster som influensers gör reklam för. Cornelia, Måns, Martin och Villiam 

beskriver att mindre tilltalande bilder gör att de skrollar vidare i flödet och att de 

därmed inte blir påverkade. Några respondenter beskriver mindre tilltalande bilder som 

tråkiga. Andra beskriver att de skrollar igenom flödet i ett hastigt tempo vilket gör att 

bilder som inte är tilltalande flyter in i mängden. Detta resulterar enligt respondenterna i 

att de inte hinner stanna upp i flödet eller reflektera över bilden och således blir dem 

inte påverkade. I relation till detta beskriver en minoritet hur de upplever att de utsätts 

för mycket reklam i sociala medier och att de därför lärt sig att sortera ut viss 

information. 

  

När det kommer till texten säger Viktor att tillhörande bild måste innehålla en produkt 

eller tjänst som han vill ha för att han ska börja läsa. Om bilden är tråkig väljer han att 

inte läsa där tråkig innebär att det händer för lite i bilden eller att produkten eller 

tjänsten inte sitter en naturlig kontext vilket gör bilden påtvingad. Viktor beskriver 

vidare att en kort och ointressant text dövar hans intresse även om bilden är fin. Detta 

beror enligt honom på att korta och ointressanta texter vid samarbeten upplevs 

påklistrade. Han föredrar snarare att influensern beskriver varför en produkt eller tjänst 

passar in i influensers liv. I linje med detta beskriver Cecilia, Calle, Vera och Villiam att 

de inte läser texten om den är lång eftersom att de oftast inte orkar läsa. Däremot 

betonar Cecilia att hon “stannar kvar om texten väl är intressant” där en text är 

intressant om den är lite djupare och kopplar till fenomen som Cecilia själv brinner för. 

Hon beskriver det som “saker man kämpar för, något som berör en, typ feminism.” 

Matilda belyser att hon inte läser texter som liknar debattinlägg eftersom att det stundvis 

blir för mycket åsikter på Instagram vilket gör att applikationen förlorar sin charm med 



 52 

att bara vara en rolig applikation. Cecilia och Martin ryggar tillbaka om influensern är 

svensk men personens texter skrivna på engelska eftersom att dessa texter är 

opersonliga. Däremot har de mer förståelse för engelska texter om influensern skrivit på 

engelska under en längre tid samtidigt som de ogillar när svenska och engelska blandas. 

  

Majoriteten av respondenterna medger att de har nyttjat rabattkoder. En respondent 

beskriver att han var nära på att använda rabattkoden men att han inte slutförde köpet på 

grund av lathet. Vidare beskriver Cecilia och Matilda att tagit sig vidare till hemsidan i 

samband med rabattkoden och därefter handlat medan Viktor och Calle har använt en 

rabattkod när det kommit en produkt som de har efterfrågat sedan tidigare. Martin har 

inväntat en rabattkod och därefter besökt hemsidan och köpt produkten. De 

respondenter som inte har använt rabattkoder förklarar det genom att rabattkoden inte 

kommit på “rätt produkt.” Hade rabattkoderna släppts i samband med produkter eller 

tjänster de efterfrågar hade de troligtvis konsumerat. Vera nämner exempelvis att 

Influencer Marketing-inlägget måste innehålla en produkt eller tjänst hon vill ha för att 

hon ska använda rabatten. I de fall en rabattkod ska komma till användning är det för att 

hon vill “passa på.” I linje med detta beskriver Matilda att ”om man är i behov av det 

passar man på om man ser att de [företaget genom influensern] har 20%.” Matilda 

säger att hon skulle motiveras att gå in på hemsidan direkt om det är en hemsida hon 

vanligtvis konsumerar. Vidare beskriver samtliga respondenter att om en influencer 

rekommenderar en produkt eller tjänst som är okänd men som i deras mening är fina 

och/eller användbara kan det medföra att de går in på företagets hemsida, köper 

produkten eller tjänsten alternativt undersöker företagets Instagram. När exempelvis 

Matilda tillfrågas om vad som krävs för att hon ska klicka sig in på en okänd 

företagssida svarar hon: 

  
Det är svårt, jag har sagt att det är företag jag känner till sen tidigare… Kanske en 

sån bild, då skulle jag eventuellt tänka att “Ah, men det där såg fint ut, man kan ha 

det ute” och lite mer sådär, då skulle jag nog kunna gå in och kika på det om det var 

ett okänt företag, men då ska bilden i sig vara lite intresseväckande.  

 

Viktor, Vera, Matilda, Villiam, Cornelia och Cecilia berättar att de använder taggar. 

Enligt Viktor är chansen större att han klickar sig vidare om personer är taggade i bilden 

medan Vera och Cornelia klickar sig vidare om det är produkter eller tjänster de vill 

köpa. Vera beskriver att hon inte använder taggar på produkter och tjänster hon tidigare 

inte reflekterat över samtidigt som det måste vara företag hon känner till sedan tidigare. 

Matilda förklarar att hon trycker sig vidare på taggar om bilderna är intressanta eller 

visar produkter i sammanhang medan Villiam gör det för inspiration om influensern ger 

en genuin rekommendation. Avslutningsvis säger Calle att han går in på företagssidor 

om inlägget har rabattkoder medan han väljer att inte göra det om inläggen har texten “i 

samarbete med.” 
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6. Analys 
Detta avsnitt återkopplar inledningsvis till frågeställningen som undersöker hur följares 

köpintentioner påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram. Därmed 

utmålas en översiktlig bild av hur respondenterna faktiskt påverkas av inläggen. 

Därefter kopplar avsnittet an till syftet genom att presentera de dimensioner som kan 

tänkas möjliggöra och begränsa respondenternas köpintentioner vilket inkluderar 

dimensionen i bilden, texten, tävlingar, rabattkoder samt influenserns karaktärsdrag. 

Avslutningsvis beskrivs hur respondentens egna preferenser kan tänkas ha betydelse för 

hur Influencer Marketing-inlägg påverkar följare. 

6.1 Hur Influencer Marketing-inlägg påverkar respondenternas 
köpintentioner 

För att inledningsvis återkoppla till frågeställningen som löd hur påverkas följares 

köpintentioner av ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram har ett antal aspekter 

identifierats. Det kan inledningsvis tolkas som att ingen av respondenterna direkt efter 

att de tagit del av ett samarbetsinlägg konsumerat produkterna eller tjänsterna som 

rekommenderas vilket kan tolkas som att det är svårt för influensern att påverka 

köpintentionerna till ett faktiskt konsumtionsbeslut. Däremot framstår det att inläggen 

till viss grad påverkar respondenternas köpintentioner ändå. Samtliga respondenter 

ansåg nämligen att deras köpintentioner har blivit påverkade av en influenser. 

Exempelvis sade en av respondenterna att hela hans vardagsrum bestod av möbler han 

troligtvis sett av influensers via sociala medier och om han inte hade sett möblerna via 

dessa influensers hade rummet förmodligen varit inrett på ett annat sätt. Även om 

respondenternas köpintentioner inte direkt påverkas framstår det ändå förekomma 

någon sorts inverkan.  

 

Influencer Marketing-inläggen har vidare påverkat följares köpintentioner på det sätt att 

de konsumerar längre fram i tiden. Exempelvis berättade en respondent att det tog upp 

till två år för henne att konsumera träningstights eftersom att de för henne var dyra. 

Influencer Marketing-inlägg påverkar även respondenterna till att leta liknande 

produkter vilket således utgör en påverkan på köpintentionerna också. En av 

respondenterna säger även att influensers påverkar henne att få ett ökat intresse för den 

nischen influensern postar inom vilket påverkar respondenten till att konsumera fler 

produkter inom den nischen. Det framgick även att dessa influensers påverkar följare 

genom att antingen stimulera redan existerande behov alternativt genom att skapa nya 

bland annat genom att visa nya produkter eller tjänster finns. Det visade sig även att 

respondenterna har använt en rabattkod samt deltagit i tävlingar. Om vissa reklaminlägg 

återkommer flera gånger har det dessutom påverkar respondenterna till ett ökat 

köpintresse. Därmed kan det tolkas som att ett Influencer Marketing-inläggen påverkar 

följares köpintentioner till att konsumera produkter och tjänster, dock sker det vanligtvis 

inte direkt utan influensern påverkar respondenten omedvetet över tid. Att det sker över 

tid kan därför tolkas som att följare uppskattar influensers som har samarbeten med 

företag under en längre tid eftersom att influenser över tid kan påverka respondenten. 
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6.2 Dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg som möjliggör och 
begränsar respondenternas köpintentioner 

Det ovan nämnda kan tolkas som att ett Influencer Marketing-inlägg faktiskt har en 

påverkan på följares köpintentioner. För att få en djupare förståelse för vilka delar av ett 

Influencer Marketing-inlägg som stimulerar köpintentionerna formulerades syftet till att 

identifiera dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram som möjliggör 

och/eller begränsar köpintentionerna hos följare samt förstå varför följare upplever att 

dimensionerna möjliggör och/eller begränsar köpintentionerna. Detta syftar med andra 

ord till att generera en djupare förståelse för vilka dimensioner i inläggen som 

stimulerar köpintentionerna till att respondenterna antingen konsumerar eller utesluter 

konsumering samt vad detta beror på. Utgångspunkten i denna analys är the Theory of 

Planned Behavior (TPB) beskriven av Ajzen (1991, s. 181) som menar att människor 

som har positiva associationer till ett beteende är mer benägen att utföra beteendet 

medan negativa associationer till ett beteende minskar människors benägenhet till att 

utföra beteendet. Det kan tolkas som att modellen ger uttryck för att respondenter som 

har positiva associationer till olika delar av ett Influencer Marketing-inlägg möjliggör 

köpintentionerna, medan respondenter som har negativa associationer till olika delar av 

Influencer Marketing-inlägg istället begränsar köpintentionerna. Vidare säger teorin att 

om människor runt omkring oss har positiva associationer till ett beteende kommer vår 

benägenhet att utföra beteendet öka medan människor runt omkring oss som har 

negativa associationer till ett beteende kommer minska vår benägenhet att utföra 

beteendet. Med andra ord kan det tolkas som att Influencer Marketing-inlägg som lyfter 

produkter eller tjänster som är omtyckta av många andra kan främja respondenternas 

köpintentioner medan det motsatta kan gälla om ett inlägg lyfter produkter eller tjänster 

som personer i respondenternas omgivning ställer sig negativa till. Avslutningsvis lyfter 

TPB att människor som upplever att de kan behärska olika beteenden mer sannolikt 

kommer att utföra de beteenden medan människor som känner att de inte kan behärska 

beteenden mer sannolikt inte kommer att utföra de beteenden. Exempelvis är det mer 

troligt att en individ som uppskattar att hon eller han kan behärska en mobiltelefon 

köper en mobiltelefon. Med andra ord kan det tolkas som att Influencer-Marketing 

inlägg som rekommenderar produkter eller tjänster som respondenterna inte kan hantera 

begränsar köpintentionerna medan produkter eller tjänster som respondenterna kan 

hantera möjliggör köpintentionerna. 

6.2.1 Dimensioner i bilden som möjliggör eller begränsar köpintentionerna samt varför 
dessa möjliggör eller begränsar 
De två första dimensionerna som uppenbarades i hur bilden bör utformas är att bilden 

antingen ska (1) tillfredsställa ett existerande behov eller (2) skapa ett behov som 

genom konsumtion kan tillfredsställas. Dessa dimensioner berör med andra ord 

produkterna eller tjänsterna som influensern rekommenderar i bilden. Som 

respondenterna förmedlade kan en bild som å ena sidan uppfyller åtminstone en av 

dimensionerna göra att de blir intresserade av att läsa vidare, köpa produkten eller kolla 

in företagets hemsidor men att en bild som å andra sidan inte uppfyller någon av dessa 

dimensioner kan göra att de skrollar vidare. Om Influencer Marketing-inlägget 

rekommenderar produkter eller tjänster som tillfredsställer behov eller skapar ett behov 

kan det uppfattas möjliggöra respondenternas köpintentioner eftersom att de genererar 

positiva associationer då deras behov tillfredsställs i linje med TPB. Respondenternas 

förhållning till en produkt eller tjänst kan därför tolkas vara avgörande för hur han eller 

hon påverkas av ett Instagraminlägg. Dessa dimensioner samstämmer med teorin om 
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förväntad prestation som säger att en konsument kan vara mer benägen att konsumera 

om hon eller han upplever att produkten eller tjänsten tillfredsställer ett behov (Shafiri 

Fard et al., 2016, s. 1). 

 

Att genom bilden skapa ett behov uppenbarade ytterligare två dimensioner i bilden. Den 

tredje dimensionen säger att en influenser kan skapa ett behov genom att bilden (3) 

skapar medvetenhet om nya varor eller tjänster medan den fjärde dimensionen säger att 

ett behov kan skapas genom att bilden presenterar varor eller tjänster på (4) nytänkande 

eller oväntade sätt. Detta kan exempelvis betyda att influensern publicerar produkter i 

en kontext som respondenterna tidigare inte reflekterat kring. Exempelvis skildrade en 

respondent att en bild med ett par Pinocchiodockor tilltalade honom eftersom att de var 

uppställda på ett sätt han tidigare inte tänkt var möjligt och att han följaktligen 

övervägde att konsumera dessa. Detsamma gällde för en annan respondent som blev 

särskilt intresserad av just Pinocchiodockor-bilden. Att presentera varor eller tjänster på 

ett nytänkande sätt går i linje med den psykosociala faktorn företagspresentation (Ioanăs 

& Stoica, 2014, s. 295) där ett kreativt upplägg på inlägget kan medföra att ett behov 

skapas. I samband med att bilderna ska skapa behov lyfte respondenterna en femte 

dimension som säger att de föredrar (5) varierande bilder som inte är likadant 

utformade. Detta överensstämmer med Childers (1986, s. 184) som menar att 

influensers, dock personlighetsmässigt, ska vara anpassningsbara för nya idéer, kreativa 

eller innovativa vilket respondenterna istället nämner i samband med bildernas upplägg. 

Dimension tre och fyra kan tolkas som att respondenterna i linje med TPB genererar 

positiva attityder till bilder som skapar medvetenhet om varor eller tjänster och som 

presenterar varor eller tjänster på ett nytänkande sätt vilket kan tänkas möjliggöra 

köpintentionerna. Den femte dimensionen kan tolkas som att respondenternas 

köpintentioner begränsas av Influencer Marketing-bilder som lyfter likadana produkter 

eller tjänster eftersom likartade inlägg i linje med TPB skapar negativa attityder. Ur 

respondentens synvinkel kan det tolkas vara av vikt att influensern beaktar de 

existerande behov som följare besitter och att de strävar mot att tillfredsställa dessa i 

största möjliga utsträckning. 

 

Den sjätte dimensionen som uppenbarades var att behovet mer sannolikt skapas om det 

är ett (6) bekant varumärket sedan tidigare eftersom att okända varumärken enligt 

respondenterna upplevs mindre trovärdiga. Obekanta företag har därför enligt 

respondenterna svårare att nå fram. Detta kan tolkas som att samarbeten med kända 

företag skapar positiva attityder i linje med TPB och därför kan köpintentionerna 

möjliggöras tack vare den högre varumärkestillgivenheten. Det kan även tolkas som att 

respondenterna känner att de har mer upplevd “kontroll” över bekanta varumärken 

eftersom att respondenterna känner till och har mer information märket eftersom att det 

är känt. Detta skulle i linje med TPB skapa positiva attityder och således möjliggöra 

köpintentionerna. Vidare kan det uppfattas som att fler människor känner till bekanta än 

obekanta varumärken vilket i linje med TPB således skulle tala för att fler attityder, 

både positiva och negativa, från omgivningen genereras till bekanta varumärken. 

Således kan det innebära att bekanta varumärken mer sannolikt influerar 

köpintentionerna åt att både möjliggöra och begränsa eftersom att det finns fler 

människor som diskuterar det. Ett samarbete med obekanta företag kan istället tänkas 

generera mindre attityder eftersom det mer troligt är färre människor i omgivningen som 

har attityder kring varumärket. Således kan det tänkas att fler människor i omgivningen 

diskuterar stora varumärken som därför i linje med TPB har större inverkan på 

respondenterna. Vidare kan trovärdigheten i bilden uppfattas vara viktigare om en 
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influenser samarbetar med obekanta företag eftersom att respondenten saknar 

uppfattning om obekanta varumärken. Att respondenten har en bristande uppfattning 

kan innebära att det är av vikt att respondenterna ges förutsättningar för att uppleva 

varumärkestillgivenhet och positiva associationer till obekanta företag via Influencer 

Marketing-inlägget.   

 

Bland respondenternas resonemang kring Influencer Marketing-inlägg identifierades 

dimension sju som sade att respondenterna upplever en större påverkan om produkterna 

eller tjänsterna ständigt (7) återkommer i bilderna. Denna dimension samstämmer med 

Lee et al. (2009, s. 142) som belyser att kvantiteten är viktig. I detta fall framstår det 

som att respondenterna får kännedom om att influensern faktiskt använder produkten 

eller tjänsten vilket således skulle tala för att hon eller han uppskattar att de återkommer 

upprepade gånger. I linje med TPB skulle detta möjliggöra köpintentionerna eftersom 

att positiva attityder kan genereras, men samtidigt sade dimension fem att de ogillar 

bilder som är likadant utformade. Som respondenterna beskrev tycker de mindre om 

material som blir “samma samma” eftersom att det blir mindre roligt. Denna negativa 

attityd kan bero på att följare i linje med Killian och McManus (2015, s. 54) efterfrågar 

material på sociala medier som är underhållande. Det kan tolkas som att respondenterna 

uppskattar bilder som varierar. Således kan det diskuteras hur mycket bilder som lyfter 

samma produkter egentligen möjliggör köpintentionerna eftersom att dessa blir likadant 

utformade och alstrar negativa attityder hos respondenterna. Vidare kan det tolkas som 

att en influenser som i flera bilder använder produkten eller tjänster ökar 

respondenternas kännedom om hur produkten eller tjänsten ska användas vilket i linje 

med TPB skulle innebära att respondenterna känner ökad upplevd kontroll. Att 

respondenten upplever denna ökade kontrollen skulle i sin tur möjligen generera 

positiva attityder och således i enlighet med TPB möjliggöra köpintentionerna. 

 

Vidare uppenbarades dimensionerna att bilderna ska vara (8) attraktiva, (9) 

intresseväckande (10) fina, ha en bra (11) kvalitet, bra (12) ljus, samt bra (13) skärpa. 

Att skärpan ska vara bra går i linje med Bataineh (2015, s. 132) som belyser kvaliteten 

som viktigt. Vidare går intresseväckande bilder i linje med Kaplan och Hainlein (2010, 

s. 65–67) som lyfter att bilder bör vara intressanta där en intressant bild är en bild som 

överensstämmer med följares önskemål. Trots att respondenterna vill ha fina bilder 

framgår det att bilderna inte bör vara för (14) tillgjorda eller (15) krystade som således 

är ytterligare dimensioner. Att bilderna ska vara fina och attraktiva men inte för 

tillgjorda kan tolkas som att det finns en hårfin linje mellan en bild som är attraktiv och 

en bild som är tillgjord och krystad och därför kan det uppfattas som svårt för 

influensern att veta hur han eller hon bäst ska ta bilden för att influera respondenten. 

Som ovan nämndes vill respondenterna samtidigt inte att influensern publicerar bilder 

som är “samma samma” vilket väcker funderingar kring att de efterfrågar attraktiva, 

intresseväckande, fina bilder av bra kvalité, ljus och skärpa. Om samtliga influensers 

publicerar bilder som samstämmer dessa dimensioner kan det tolkas som att det blir 

“samma samma” vilket skulle begränsa köpintentionerna. Samtidigt möjliggör de ovan 

dimensionerna 8–15 köpintentionerna eftersom att dessa alstrar positiva attityder hos 

respondenten. Hur ska en influenser då göra för att sticka ut? Som ovan nämndes lyfte 

respondenterna i dimension fyra att de gillar oväntade och nytänkande upplägg vilket 

kan tolkas vara ett sätt för influensern att sticka ut.  

 

En annan dimension som lyftes var att produkterna eller tjänsterna som rekommenderas 

i bilden ska sättas i en (16) kontext eller ett sammanhang, det vill säga, att influensern 
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visar när han eller hon använder produkterna eller tjänsterna. De berättade också att de 

vill ha (17) före- och efterbilder. I samband med detta belyser respondenterna att de inte 

tycker om (18) produktbilder eller (19) reklambilder. En produktbild är en bild som 

enbart visar en bild på produkter. Som en respondent påpekade kan han lika gärna gå in 

på företagets hemsida om han vill se produkt- eller reklambilder. Som tidigare nämnts 

kommenterade en annan respondent i samband med en bild på ett par blommor som låg 

i en säng att “det här är ju en fake-bild … sätt de [blommorna] i en vas, låt de inte ligga 

där, ingen har blommor som ligger framme för då dör dem.” Att bilderna inte får vara 

för reklamiga går i linje med Shi & Wojnicki (2014) som poängterar att inlägg ska vara 

icke-kommersialiserade, det vill säga, att de måste ha en personlig touch. Detta kan 

därför tolkas som att bilderna ska publiceras i en kontext eftersom att detta mer 

sannolikt genererar positiva attityder hos respondenterna som i sådana fall i enlighet 

med TPB möjliggör köpintentionerna. I motsats till kontextbilder alstrar produkt- och 

reklambilder möjligtvis negativa attityder hos respondenterna vilket därmed i linje med 

TPB kan begränsa köpintentionerna. 

 

Avslutningsvis lyfte respondenterna dimensionen att (20) företagstaggen bör finnas i 

bilden där respondenterna nämner att de vill att det ska vara lätt att trycka sig vidare till 

företagssidan för att undersöka företagets Instagram. Som respondenterna betonade 

söker de sig sällan vidare efter produkten eller tjänsten i bilden om det inte tydligt 

framgår vilket företaget är vilket synliggörs genom taggen. I linje med TPB kan en 

tydlig tagg tolkas generera positiva attityder till Influencer Marketing-bilden eftersom 

att influensern gör det enkelt för respondenten att hitta företaget. Det kan även tolkas 

som att en tydlig tagg ökar respondenternas upplevda kontroll eftersom att de kan 

undersöka företaget djupare. Detta skulle tala för att köpintentionerna möjliggörs i 

samband med tydliga taggar. Att taggen ska finnas i bilden går att relatera till teorin om 

hedonisk motivation som innefattas av konsumentens vilja att använda sig av en 

köpservice (Shafiri Fard et al., 2016, s. 1). Med andra ord kan det tolkas som att följares 

vilja att klicka sig vidare på en tagg kan vara högre om det av följare upplevs enkelt att 

klicka sig vidare. I samband med taggen nämnde följare som ett sidospår att de även vill 

att företagssidans innehåll ska vara (21) professionellt och (22) aktuellt. Ett 

professionellt innehåll samstämmer med Bataineh (2015, s. 132) som belyser att det 

som kommuniceras ska vara av hög kvalitet. Ett aktuellt innehåll går i linje med Kaplan 

& Hainlein (2010, s. 65–67) som lyfter att företagssidorna ska vara aktiva genom ett 

uppdaterat innehåll. Det kan tolkas som att dimension 21 och 22 skapar positiva 

associationer hos respondenterna vilket i enlighet med TPB skulle möjliggöra 

respondenternas köpintentioner. 

6.2.2 Dimensioner i texten som möjliggör och begränsar köpintentionerna samt varför 
dessa möjliggör eller begränsar 
Beträffande dimensionerna i texten är den första dimension som uppenbarats att 

respondenterna vill att texten ska vara (1) kort och (2) koncis med en begränsad mängd 

text (1–2 meningar) som klargör vad som faktiskt gäller i inlägget. Respondenterna sa 

samtidigt att inlägget inte får vara för kort eftersom detta gör inlägget mindre trovärdigt. 

Exempelvis uttryckte en av respondent att långa texter är jobbiga medan en annan sade 

att det är viktigt att direkt få reda på varför en produkt eller tjänst är bra eller dålig. 

Korta och koncisa texter liknar Nunes et als. (2017, s. 57) utlåtande om att meddelanden 

bör vara övertygande vilket kan tänkas öka sannolikheten att respondenten använder 

influenserns text (och bild) som underlag för köpbeslut. I och med att respondenterna 

uttryckligen beskriver att de föredrar korta och koncisa texter kan det tolkas som att de 
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kommer ha positiva associationer till dessa typer av upplägg på influensers texter. Detta 

skulle i sin tur kunna tolkas som att respondenterna ställer sig positiva till inlägg som 

efterföljer dessa två dimensioner och således generera en positiv attityd mot att utföra 

ett beteende vilket i linje med TPB skulle kunna tänkas möjliggöra köpintentionerna. En 

utförlig beskrivning av vad som gäller i ett samarbete kan även tänkas öka 

respondenternas upplevda kontroll över vad som gäller vilket i linje med TPB kan 

tänkas generera positiva attityder och därför möjliggöra köpintentionerna. 

 

Den tredje dimensionen som synliggjordes av respondenterna var att Influencer 

Marketing-texten tydligt ska (3) utmärkas som ett samarbete. Som respondenterna lyfte 

kan ett samarbete påverka trovärdigheten i inlägget eftersom att det är pengar 

inblandade och därmed kan det influensern förmedlar om de rekommenderade 

produkterna eller tjänsterna vara influerat. Att samarbetet ska vara tydligt utmärkt i 

texten kan tolkas överensstämma med Kaplan & Hainlein (2010, s. 65–67) som 

beskriver att en influenser bör vara ärlig och inte dela missledande information. Detta 

kan tolkas som att en influenser som inte tydligt märker samarbetet försöker dölja att 

pengar är inblandade vilket kan liknas vid att dela av missledande information. Ett 

tydligt utmärkande av samarbetet samstämmer även med Nunes et al. (2017, s. 57) som 

lyfter ödmjukhet som en essentiell ingrediens. Ödmjukhet innebär att en influenser ska 

vara medveten om regler och följa policys vilket i denna kontext kan innebära att 

influensern märker samarbetet tydligt. Den tredje dimensionen kan tolkas som att 

respondenterna å ena sidan genererar positiva attityder till inlägg där det tydligt framgår 

att det är ett samarbete men att det å andra sidan kan generera negativa attityder 

eftersom att samarbeten påverkar trovärdigheten. Att tydligt märka texten kan även 

tänkas öka känslan av upplevd kontroll eftersom att respondenterna kan uppleva en 

större kontroll när de är medveten om att det är ett samarbete och att influenserns åsikt 

kan vara influerad av samarbetsföretaget. I linje med TPB talar denna dimension för att 

köpintentionerna möjliggörs. Samtidigt kan det diskuteras till vilken grad 

köpintentionerna möjliggörs eftersom att respondenterna även nämner att trovärdigheten 

sjunker när de är medvetna om att det är ett samarbete. 

 

Respondenterna lyfte en femte och sjätte dimension som sade att texten inte får vara (4) 

reklamig men att bör vara (5) personlig där influensern bör koppla bilden och 

samarbetet till texten på ett personligt sätt. Som respondenterna beskrev tycker de 

mindre om reklamiga texter som endast innehåller information om att det är ett 

samarbete eller texter kopierade direkt från företaget. Att texten inte ska vara reklamig 

går att relatera till Shi och Wojnicki (2014) som betonar att inlägg ska vara icke-

kommersialiserade. Att texten är personlig innebär enligt respondenterna att texten är 

satt i en kontext och beskriver hur produkten används av influensern, varför influensern 

väljer att använda den eller varför följare ska välja produkten. Detta kan tolkas 

samstämma med att utlåtandet om att företag på sociala medier ska vara oprofessionella 

genom att dela med sig av sin personliga värld (Kaplan & Hainlein, 2010, s. 65–67). 

Med andra ord kan det tolkas som att respondenterna efterfrågar texter som innehåller 

mer än bara en text om samarbete och i sådana fall kan personliga och icke-reklamiga 

texter tänkas generera positiva attityder vilket i enlighet med TPB kan möjliggöra 

köpintentionerna. Avslutningsvis beskrev respondenterna att de efterfrågar texter som är 

(6) äkta. En av respondenterna menade att oäkta texter är orealistiska texter, exempelvis 

utlåtanden som “bli smal, köp det här.” Flera av respondenterna beskriver att de tycker 

mindre om texter där influensern säger att “den här produkten är den bästa” eller att 

“den här produkten är den snyggaste,” framförallt om influensern skriver detta på 
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vartenda samarbete hon eller han har. Enligt respondenterna minskar detta 

trovärdigheten eftersom att inte alla produkter och tjänster kan vara världens bästa. Äkta 

texter går i linje med Kaplan & Hainlein (2010, s. 65–67) som diskuterar att ärlighet är 

viktigt vilket innebär att en influenser bör undvika missledande information och 

felaktiga påstående. I denna kontext kan det tolkas som att respondenterna genererar 

negativa associationer mot texter som är oäkta vilket resulterar i negativa attityder till 

inlägget. Följaktligen kan oäkta texter begränsa köpintentionerna. Samtidigt kan det 

tolkas som att äkta texter som är satta i en kontext och beskriver hur produkten eller 

tjänsten används ökar den upplevda beteendekontrollen vilket i linje med TPB skulle 

möjliggöra köpintentionerna. 

6.2.3 Tävlingar och rabattkoder 
De två första dimensionerna som uppenbarades i rabattkoderna var att rabattkoderna 

inte får vara (1) ständigt återkommande hos samma influenser och från samma företag 

samt att rabattkoderna ska vara (2) unika. Respondenterna berättade att rabattkoder som 

flera influensers lyfter och som kommer från samma företag upplevs platta eftersom 

rabattkoderna blir överflödiga. Respondenterna lyfte att det cirkulerar oerhört många 

rabattkoder på Instagram hela tiden vilket minskar charmen med att använda dem. 

Samtidigt minskar stressen med att använda rabattkoderna eftersom att respondenterna 

vet om att det alltid kommer nya rabattkoder och att det alltid finns någon ute. Som en 

av respondenterna nämnde är det ett flertal klädföretag som ständigt har rabattkoder 

som cirkulerar vilket förstör grejen med rabattkoderna. Han berättade vidare att ett 

företag som sällan delar ut rabattkoder skulle skapa mer värde hos honom eftersom att 

han tjänar mer på den rabattkoden. Många av respondenterna beskriver att en unik 

rabattkod ger känslan av att de måste “passa på” att utnyttja den eftersom att de därmed 

kan “spara” pengar. Detta samstämmer med den psykografiska faktorn inkomst (Ioanăs 

& Stoica, 2014, s. 295) med bakgrund att individer till följd av rabatten upplever att de 

vid tillfället kan få ett reducerat pris och därav “spara” pengar. Dessa två dimensioner 

samstämmer med unikheten De Veirman et al. (2017, s. 813–814) lyfter som innebär att 

inlägg inte ska återkomma hos ett flertal influensers vilket kan tolkas gälla för 

rabattkoder också.  Rabattkoder som ständigt återkommer och som inte är unika kan 

tolkas generera negativa attityder hos respondenterna vilket i linje med TPB begränsar 

köpintentionerna. Detta lyfter även frågan om influensers möjligen överanvänder 

rabattkoder eftersom att respondenterna inte känner behovet av att använda dem 

eftersom att rabattkoderna ständigt återkommer. 

 

Beträffande tävlingars upplägg är den första dimensionen att tävlingen ska vara (1) 

enkel att delta i. Ett enkelt upplägg innebär att tagga vänner eller att kommentera att 

“jag är med och deltar.” Samtidigt får upplägget inte vara för enkelt eftersom att det kan 

tolkas som att influensern enbart vill ha fler följare och inte gör tävlingen för följares 

skull. Upplägget får heller inte vara allt för (2) komplicerat eftersom att respondenterna 

då inte väljer att delta. Ett komplicerat upplägg är exempelvis att fotografera en egen 

bild som respondenten publicerar alternativt att dela influenserns inlägg. Detta är enligt 

respondenterna tidskrävande. Det ska även finnas ett (3) behov av produkten eller 

tjänsten som tävlas ut. Tävlingar kan tolkas som vara svåra för influensern att lyckas 

med eftersom att det är otydligt å respondenternas vägnar hur upplägget egentligen ska 

vara. Å ena sidan kan det tolkas som att en enkel tävling skapar positiva attityder 

eftersom att det är enkelt att delta, men å andra sidan kan enkla tävlingar även skapa 

negativa attityder eftersom att respondenterna upplever att influensern arrangerar 

tävlingen för att få fler följare. Därmed kan lätta tävlingar uppfattas både begränsa och 
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möjliggöra köpintentionerna i enlighet med TPB. Samtidigt kan det tolkas som att 

komplicerade upplägg kommer att generera negativa attityder vilket skulle tala för 

begränsade köpintentioner. 

6.2.4 Dimensioner i karaktärsdrag som möjliggör eller begränsar köpintentionerna 
samt varför dessa möjliggör eller begränsar  
Respondenterna lyfte att personen och karaktärsdragen bakom Instagraminfluensern 

återspeglas i bilden och texten vilket tolkas som att en influensers karaktärsdrag blir en 

del av bilden och texten. Beträffande karaktärsdragen är den första dimension som 

uppenbarats att influensern ska vara (1) inspirerande. Definitionen av inspirerande 

tenderar att variera beroende på vilken respondent som tillfrågas där det dock framstod 

vara kopplat till varje respondents preferenser. För en respondent handlar inspiration om 

att influensern inte framställer sitt liv som perfekt medan en annan beskriver en 

influenser är inspirerande om hon eller han illustrerar användandet av produkter eller 

tjänster. Denna dimension samstämmer med Shao (2009, s. 7) som beskriver att en 

anledningen till att individer använder sociala medier är för att förses med information. I 

detta avseende kan inspiration tolkas som en sorts information som respondenterna 

söker. En annan dimension som beskrivs av respondenterna är att de inte vill ha en 

influenser som agerar för att bli (2) sedd och beundrad eftersom det får respondenterna 

att rygga tillbaka från en influenser. I ett scenario beskriver exempelvis respondenterna 

att de tycker mindre om influensers med storhetsvansinne och som tror att “de är något” 

då detta framställer influensern som “störst, bäst och vackrast, titta på mig, följ mig.” 

Detta ligger i linje med karaktärsdraget beskrivet av Buss & Choido (1991, s. 21) om att 

exhibitionistiska individer (influensers) eftersöker uppmärksamhet och agerar för att bli 

sedd och beundrad. För att sammanfatta framstår det som att en influenser associeras 

med positiva attityder om hon eller han inspirerar och delar information vilket möjliggör 

köpintentionerna i linje med TPB. Samtidigt tycks det föreligga negativa attityder till en 

influenser som eftersöker uppmärksamhet och/eller beundran vilket enligt TPB skulle 

kunna innebära att köpintentionerna begränsas. 

  

En annan dimension som uppenbarats är att influensern karaktärsmässigt ska vara (3) 

personlig och (4) äkta. Enligt respondenterna är en personlig influenser en individ som 

bjuder på sig själv, är ärlig och uppvisar hur han eller hon är som person medan en äkta 

influenser är en person som vet vem den är, har en äkta personlighet, som inte upplevs 

tillgjord och är sig själv. Däremot är en influenser opersonlig om hon eller han 

framställer sitt liv som världens bästa och perfekt vilket är en dimension som begränsar 

köpintentionerna. Personlig samstämmer med Kaplan och Hainlein (2010, s. 65–67) 

som säger att innehåll på sociala medier ska vara oprofessionellt genom att publicera 

personligt innehåll. I linje med detta vill respondenterna även att en influenser ska vara 

(5) rimlig vilket innebär att en influenser ska vara sig själv. Därmed kan det tolkas som 

att personliga, äkta och rimliga influensers genererar positiva attityder hos en 

respondent som således i linje med TPB kan leda till att köpintentionerna möjliggörs. 

Respondenterna lyfter vidare att en influenser ska vara (6) trevlig där en otrevlig 

influenser likt storhetsvansinnet innebär att influensern framställer sig som “störst, bäst 

och vackrast.” En trevlig influenser håller enligt respondenterna en trevlig stämning i 

inläggen vilket betyder att de svarar på kommentarer och interagerar med följare. Detta 

kan således tolkas som att respondenterna får positiva attityder till trevliga influensers 

vilket möjliggör följares köpintentioner i linje med TPB. Däremot kommer otrevliga 

influensers resultera i negativa attityder vilket i linje med TPB därmed begränsar 

köpintentionerna. Att influensern är äkta och rimlig kan även tolkas ge respondenterna 
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mer upplevd kontroll eftersom att de potentiellt kan känna större förtroende för 

influensern och hennes eller hans rekommendationer. Detta skulle tala för att 

köpintentionerna i enlighet med TPB möjliggörs. 

  

En annan dimension som uppenbarats är att influensern ska vara (7) duktig på det han 

eller hon gör. Att influensern är duktig på det hon eller han gör ligger i linje med Grefen 

(2002, s. 40) som lyfter att förmåga och kompetens är två viktiga 

tillförlitlighetsdimensioner för att respondenterna ska uppleva influensern som 

tillförlitlig. Detta kan med andra ord tolkas som att respondenterna känner högre 

tillförlitlighet hos en influenser som är duktig på det hon eller han gör. Detta skulle 

kunna bero på att en influenser som är kompetent inom sin bransch eller nisch kan bidra 

med mer trovärdiga rekommendationer eftersom att influensern vet hur produkterna 

eller tjänsterna som lyfts fungerar samt om de är bra eller inte. Med andra ord skulle 

detta möjligen innebära att respondenterna genererar positiva attityder till influensers 

som är kompetenta inom branschen eller nischen som hon eller han är verksam inom 

eftersom att de framstår som trovärdiga. I enlighet med TPB är kan detta tänkas 

möjliggöra köpintentionerna. Respondenterna nämner vidare att en influenser ska vara 

(8) rolig genom att bjuda på sig själv. I linje med Shao (2009, s. 7) uppfattas 

respondenterna eftersöka att flödet hos en influenser på något sätt ska vara 

underhållande. Detta kan enligt respondenterna antingen vara att skapa positiva känslor 

eller att det för respondenterna ska vara givande. Sammantaget skulle detta kunna 

innebära att respondenterna bildar positiva attityder till influensers som är kompetenta 

och roliga vilket enligt TPB skulle möjliggöra respondenternas köpintentioner.  

 

Respondenterna skapar negativa attityder till influensers som gör (9) icke-

sammanhängande-samarbeten vilket bedöms vara en “egenskap” hos influensers. Att 

göra icke-sammanhängande-samarbeten innebär att influensers samarbetar med många 

olika företag, exempelvis att influensers samarbetar med både kosmetikföretag som 

testar på djur samt företag som är emot djurtester, alternativt att influensers gör reklam 

för motorer när influensern egentligen är en makeup-artist och större delen av flödet 

består av sminkrelaterade inlägg. I de fall influensern skulle välja irrelevanta företag, 

produkter eller tjänster uppfattar respondenterna det som att influensern är ute efter att 

tjäna pengar. Dimension 9 går i linje med Freberg et al. (2010, s. 91) som säger att det 

ska finnas ett samband mellan produkt som influensern rekommenderar och influensern 

själv. Detta kan med andra ord tolkas som att respondenterna ställer sig negativa mot 

influensers som gör inlägg med orelaterade företag vilket enligt TPB skulle begränsa 

respondenternas köpintentioner. 

 

Vidare uppenbarades två dimensioner som sade att influensern bör besitta (10) expertis 

inom sin bransch eller nisch samt att hon eller han bör (11) skapa medvetenhet om 

produkter eller tjänster. Dessutom skulle en influenser vara inspirerande. Detta kan 

sammankopplas till de tre huvudkategorier av influensers som benämns mavens, 

Salesmen och Connectors som agerar på olika sätt (Brown & Hayes, 2008, s. 38; 

Solomon, 2006, s. 33; Wright, 2010, s. 75). Connectors kommunicerar med många 

människor och presenterar nya saker, en maven delar med sig av kunskap, och 

Salesmen är karismatiska övertygare som uppmuntrar till ageranden där influensers 

enligt Lloyd et al. (2017, s. 168) kan anta flera roller samtidigt. Den förstnämnda 

dimensionen går i linje med influenstypen mavens som ovan nämndes är en 

Instagraminfluenser som delar med sig av sin kunskap medan den sistnämnda går i linje 

med influenstypen kontakt som är en Instagraminfluenser som presenterar nya saker och 
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därmed skapar medvetenhet. Vidare antas karaktärsdraget inspirerande relatera till 

egenskapen hos Salesmen som tidigare nämnts är karismatisk. Att vara karismatisk är 

enligt NE (2018) människor “som har stark personlig utstrålning och därmed förmåga 

att fascinera och påverka andra människor” vilket enligt respondenternas beskrivningar 

liknas med att vara inspirerande. Om detta sammankopplas kan det tolkas som att 

respondenterna söker inspirerande influensers som besitter expertis inom sitt område 

och därför presenterar nya produkter och information och skapar medvetenhet. Till 

skillnad från Lloyd et al. (2017, s. 168) som lyfte att mavens och Connector viktigast på 

sociala medier fann innevarande studie att vissa karaktärsdrag från varje influenser är 

viktiga. 

  

Respondenterna lyfte vidare att betalda samarbeten påverkar trovärdigheten i inlägget i 

jämförelse med genuina rekommendationer. Att betalda samarbeten påverkar 

trovärdigheten beror enligt respondenterna på att pengarna kan influera vad influensern 

väljer att skriva medan genuina rekommendationer är något influensern definitivt står 

för. Detta kan kopplas till de olika typerna av influens som benämns dessa förtjänad-, 

delad- och betald Influencer Marketing (Macnamara et al., 2016, s. 378). Förtjänad 

Influencer Marketing innebär att influensern lyfter ett företag utan att få betald för det 

medan delad Influencer Marketing innebär att influensern publicerar produkter eller 

tjänster i linje med följares önskemål. Slutligen innebär betald Influencer Marketing att 

influensern får betalt av ett företag för att göra inlägg. Respondenterna lyfte att de 

känner mindre förtroende för (12) betalda samarbeten, vilket är betald Influencer 

Marketing, där exempelvis en respondent nämnde att han ogillar influensers som gör 

samarbeten för samarbetets skull där de enbart vill tjäna pengar. En annan respondent 

menade att en influenser är opersonlig om hon eller han bara gör betalda samarbeten. 

Detta kan tolkas som att inlägg med betalda samarbeten skapar negativa associationer. 

Samtidigt nämner respondenterna att de har förståelse för att influensers har betalda 

samarbeten eftersom att det vet att det är en avgörande inkomstkälla, däremot vill de 

gärna ta del av varierande inlägg och inte bara betalda samarbeten eftersom att det 

återigen handlar för mycket om pengar. Således kan det tolkas som att en respondents 

köpintentionerna i enlighet med TPB begränsas av betald Influencer Marketing men att 

den samtidigt kan möjliggöra köpintentionerna om marknadsföringssättet används med 

omsorg. Det kan även tolkas som att respondenterna känner en mindre upplevd kontroll 

i betalda inlägg eftersom att de inte vet säkert om influensern menar vad han eller hon 

säger som rekommendationen eller om influensern enbart vill tjäna pengar och därför 

kan uttrycka i stort sett vad som helst. 

 

Respondenterna framstod därför föredra (13) förtjänad Influencer Marketing och (14) 

delad Influencer Marketing. Som respondenterna nämner krävs det att det finns ett 

behov för produkten eller tjänsten som influensern lyfter och därmed går detta i linje 

med delad Influencer Marketing eftersom att detta är när influensers publicerar 

rekommendationer i linje med följares önskemål. En respondent säger exempelvis att 

det inte spelar någon roll vad det är för inlägg eftersom att det är den egna upplevelsen 

av vad han tycker är snyggt som spelar roll. Respondenterna nämner även att de 

föredrar genuina rekommendationer vilket definieras som “vanliga rekommendationer” 

som inte är betalda, det vill säga inlägg som influensern skapar på eget initiativ. Dessa 

typer av rekommendationer kan tolkas samstämma med förtjänad Influencer Marketing 

som är när influensern gör reklam för ett företag utan att få betalt för det. Det kan därför 

tolkas som att en influenser som publicerar förtjänad Influencer Marketing kommer att 

presentera produkter i linje med respondenternas preferenser vilket således kan antas 
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möjliggöra respondenternas köpintentioner. På samma sätt kommer delad Influencer 

Marketing ses som fördelaktig eftersom att respondenterna värderade genuina 

influensers vilket kan tolkas möjliggöra följares köpintentioner. 

6.3 Hur respondenternas egna preferenser inverkar på den grad 
Influencer Marketing-inlägg möjliggör eller begränsar respondenternas 
köpintentioner 

Sammanställningen av empirimaterialet fann vidare att det inte enbart är egenskaperna i 

inläggen eller influenserns personlighetsdrag som är avgörande, men att även följares 

egna preferenser är avgörande för hur de påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg. 

Det framgår att respondenternas intressen och behov är grundläggande för hur stor 

inverkan en Instagraminfluenser har på respondenterna. Två dimensioner som 

uppenbarats i empiriavsnittet är att respondenterna följer (1) likasinnade influensers och 

att produkterna eller tjänsterna som influensers gör reklam för ska vara i linje med 

respondenternas egna preferenser vilket vi benämner (2) preferensprodukter och -

tjänster. Exempelvis beskriver respondenterna att en influenser ska ha (3) likvärdiga 

värderingar, (4) kläd- och inredningsstilar eller (5) dela intressen såsom träning eller 

kosmetik. Om en respondent och influenser exempelvis har liknande utseende och 

kroppsform kan detta mer sannolikt betyda att en tröja eller klänning som influensern 

har även passar respondenten. På samma sätt kommer en influenser som publicerar 

olika träningsupplägg uppskattas av en respondent som tycker om att träna. Dimension 

2 går i linje med Shafiri Fard et al. (2016, s. 1) som lyfter förväntad prestation vilket 

säger att konsumenten fattar köpbeslut baserat på vilken grad produkten eller tjänsten 

uppfattas tillfredsställa hennes eller hans behov. Dimension 1, 3, 4 och 5 går i linje med 

Kip & Uzunoglus (2014, s. 598) som säger att influensern bör likna följare. Även de 

psykosociala faktorer nämnda av Ioanăs & Stoica (2014, s. 295) (6) ålder, (7) kön och 

(8) inkomst var variabler som lyftes av respondenterna. Respondenterna talade bland 

annat att de gärna följer influensers som är i ungefär samma ålder och att produkterna 

eller tjänsterna som influensern gör reklam för bör vara i en prisklass som passar 

respondenterna. Detta kan tolkas som att influensern och respondenten måste dela 

åtminstone några av dessa variabler för att uppleva påverkan från influensern, däremot 

måste inte samtliga överensstämma. 

 

Sammantaget lyfte respondenterna vikten av att influensern är lika dem själva vilket 

således kan vara en grundläggande förutsättning för att respondenten ska kunna bli 

påverkad. Om det inte finns något gemensamt intresse kan det tolkas som att 

respondenterna inte har någon anledning till att följa influensern och då förlorar 

influensern möjligheten att influera. Att respondenternas preferenser och egna 

värderingar kan vara avgörande samstämmer med teorierna om Selective Exposure och 

Kognitiv Dissonans som lyfter att individer väljer situationer som bekräftar deras egna 

värderingar, åsikter och attityder samtidigt som de undviker situationer som utmanar 

deras sätt att tänka (Festingers, 1962, s. 2–3; Sweeney & Gruber, 1984, s. 1208). Det 

kan därför tolkas som att respondenter som tar del av inlägg som samstämmer med hans 

eller hennes värderingar eller preferenser genererar positiva attityder vilket i linje med 

TPB skulle möjliggöra köpintentionerna. 

6.4 Reviderad modell 
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Modell 4: Reviderad modell som beskriver vilka karaktärsdrag i ett Influencer 

Marketing-inlägg som möjliggör och begränsar köpintentionerna 

 

Som tidigare nämnts konstruerades en modell i teorikapitlet, med tidigare litteratur inom 

området för Influencer Marketing, som kunde tänkas förklara vilka dimensioner i ett 

Influencer Marketing-inlägg som möjliggör och begränsar följares köpintentioner. 

Denna modell har efter insamlingen, sammanställningen och analysen av datan 

reviderats. Somliga delar av den tidigare litteraturen har i modellen antingen behållits, 

eliminerats eller utvecklats beroende på vad respondenterna lyfte som väsentligt. 

 

I likhet med den första modellen är följare först ut där de med utgångspunkt i Selective 

Exposure och Kognitiv Dissonans-teorin aktivt väljer att följa en influenser som 

bekräftar följarnas värderingar. En av de större skillnaderna är därefter att följares 

preferenser visats ha en mer avgörande inverkan följares köpintentioner och bedöms 

därav vara en avgörande del av modellen som kan begränsa eller möjliggöra 

köpintentionerna vilket skiljer sig från den tidigare modellen där följares preferenser 

vägde lika tungt som influensers karaktärsdrag och Influencer Marketing-inläggens 

karaktärsdrag. Som tidigare nämnts vill respondenterna följa influensers som är lika de 

själva när det kommer till intresse, behov, ålder, inkomst och kön. Det uppenbarades att 

om följare inte känner något behov av produkten eller tjänsten som rekommenderas 

finns risken att hon eller han inte bryr sig om Influencer Marketing-inlägget eftersom att 

hon eller han helt enkelt inte upplever att produkten eller tjänster fyller något behov 

eller möter ett intresse. Några respondenter nämnde exempelvis att de inte var 

intresserade av ett Influencer Marketing-inlägg på tapeter eftersom att de inte var i 

behov av tapeter, men om respondenterna däremot hade varit mitt uppe i ett 

tapetseringsprojekt hade de haft ett större intresse i tapetinläggen. Av denna anledning 

står följares preferenser separat från influensers karaktärsdrag och Influencer 

Marketing-inläggets karaktärsdrag. eftersom att dessa är direkt avgörande för hur följare 

uppfattar influensers och inläggets karaktärsdrag. Därmed bör det uppstå någon slags 

koppling mellan följare och influensern för att influensern genom ett Influencer 

Marketing-inlägg ska kunna påverka följare. 

 

Därefter kommer inläggets karaktärsdrag bestående av bild och text samt influenserns 

karaktärsdrag som avgörande för följares köpintentioner. I den tidigare modellen 

presenterades dessa delar separat då det antogs att respondenterna skulle lyfta 

influensers karaktärsdrag och karaktärsdrag i inläggen separat, men studiens resultat 

visade att influensers karaktärsdrag och inläggets karaktärsdrag överlappar varandra. 

Detta grundar sig i att karaktärsdrag hos influensers genomsyras i inlägg som de 
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publicerar. Följares preferenser, karaktärsdragen i Influencer Marketing-inlägget samt 

karaktärsdragen hos influensern bedöms därefter stimulera TPB-komponenterna. Det 

som uppenbarades under analysen av intervjumaterialet i detta skede var att 

respondenterna framförallt uttryckte attityder till bilderna, texterna och influenserns 

karaktärsdrag vilket således betyder att Attityd-komponenten i TPB framstod som mest 

avgörande. Respondenterna uttryckte exempelvis att de föredrog särskilda stilar och 

utseenden på Influencer Marketing-inläggen. Med andra ord framstod det som att 

attityder inom TPB var den mest avgörande komponenten. Detta innebär att de attityder, 

positiva eller negativa, en respondent själv genererar till ett inlägg kan tänkas vara 

direkt avgörande för hur respondenten agerar. Av denna anledning har A-komponenten i 

den nya modellen förstorats för att påvisa dess vikt. Därefter kan det uppfattas som att 

den upplevda betendeekontrollen och subjektiva normer har en viss inverkan. Däremot 

lyfte respondenterna inte detta i lika stor utsträckning och därav bedöms dessa delar av 

modellen inte ha lika stor betydelse för köpintentionerna. Därmed har K:et som stod för 

kontroll och S:et som stod för subjektiv norm förminskats i modellen. Därmed kommer 

ett Influencer Marketing-inlägg mestadels stimulera Attityd-komponenten och delvis 

Kontroll- och Subjektiv Norm-komponenten vilket således avgör hur respondenternas 

köpintentioner påverkas.  

6.4.1 Dimensioner som behålls och dimensioner som elimineras 
För att tydliggöra vilka dimensioner som lades till och vilka som eliminerades kommer 

de att beskrivas härnäst. De dimensioner som är markerade röda (se modell 5) är de som 

är tillagda medan de svarta är de som bibehållits i linje med tidigare forskning. Således 

bibehålls de svartmarkerade benämningar som används i tidigare litteratur istället för att 

ersätta dem med benämningen av denna studies dimensioner. I de fall där nya 

dimensioner inkluderades användes benämningen från dimensionen i denna studie 

vilket markerats rött i modellen. Dimensionerna i modell 5 presenteras utan inbördes 

ordning eftersom att studiens resultat inte påvisade att någon dimension är viktigare än 

någon annan, förutom att följarnas preferenser bedöms vara mer avgörande.  

 

De psykosociala dimensionerna bibehålls i den reviderade modellen då de bedöms 

avgörande för att påverka följares köpintentioner. Att behovet av produkten är 

avgörande samstämmer med förväntad prestation och därav bibehålls denna dimension i 

modellen då den kan möjliggöra eller begränsa följares köpintentioner. Vidare framgår 

det att respondenterna efterfrågar en hedonisk motivation eftersom de enkelt vill klicka 

sig vidare på taggar vilket gör att denna dimension bibehålls i modellen. Med tanke på 

att respondenterna efterfrågar underhållning och information genom att influensern är 

rolig och att han eller hon delar tips eller rekommendationer bedöms detta samstämma 

med den tidigare modellen som lyfter underhållning/information vilket således 

bibehålls. Som tidigare nämnts läggs även stor vikt vid följares preferenser. Av de 

karaktärsdrag och kategori av influenser samt typ av influens som respondenterna 

nämnde skapades en ny sorts influenser som vi valt att benämna medmänniska. Detta är 

en inspirerande influenser som är en expertis inom sitt område och som bidrar genom att 

sprida kunskap till sina influensers. Därmed adderas medmänniskan till modellen. 

Avslutningsvis framgick det att det ska finnas en röd tråd mellan inlägg (bild + text) 

influenser och influenserkontot vilket betyder att dessa delar bör sammansmältas. 

Denna röda tråd har därför lagts till i den reviderade modellen som den röda linjen. 

 

När det kommer till de dimensioner som exkluderades var det enbart ödmjukheten 

eftersom att ingen respondent nämnde att influensers bör vara ödmjuka. Däremot 
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ändrades exhibitionism från att influensern skulle vara exhibitionistisk till att 

influensern enligt följare inte ska besitta detta karaktärsdrag.   

 

 

Modell 5: Dimensioner identifierade i studien 
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7. Slutsats 
Detta avsnitt är uppbyggt genom att först återkoppla till studiens frågeställning och 

syfte som där rapportens metod kortfattat redogörs för. Därefter beskrivs huruvida 

studiens syfte och frågeställning uppfyllts där dimensionerna som möjliggör och 

begränsar köpintentionerna illustreras i en tabell. Utöver detta presentera studiens 

kunskapsbidrag, praktiska rekommendationer, samhälleliga eller sociala implikationer 

till följd av studiens begränsningar. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning 

inom området denna studie fokuserat på varpå.  

7.1 Syfte och frågeställning 

Innevarande arbete syftar till att undersöka Influencer Marketing via Instagram där 

frågeställningen formulerades till hur följares köpintentioner påverkas av ett Influencer 

Marketing-inlägg på Instagram. För att generera en djupare förståelse kring hur följares 

köpintentioner påverkas formulerades syftet till att identifiera dimensioner i ett 

Influencer Marketing-inlägg som möjliggör och/eller begränsar följares köpintentioner 

och varför dessa dimensioner möjliggör och/eller begränsar. Ovanstående 

frågeställning och syfte har genom studien besvarats och uppnåtts med grund i att 

teoretisk förståelse har genererats om hur följares köpintentioner påverkas av Influencer 

Marketing-inlägg på Instagram. I samband med detta identifierades dimensioner som 

möjliggör och begränsar följares köpintentioner samt förståelse för varför dessa 

dimensioner möjliggör och begränsar vilket utgör studiens kunskapsbidrag. Detta 

möjliggjordes genom intervjuer med följare till en särskild influenser för att ta del av 

deras världar. Dessa upptäckter lägger byggstenarna för den teoretiska modell som 

konstruerats och kan tänkas besvara hur ett Influencer Marketing-inlägg på Instagram 

påverkar följares köpintentioner som har både teoretisk och praktisk relevans. I 

förhållande till tidigare litteratur har denna forskning grundats på De Veirman et als. 

(2017) rekommendationer till framtida forskning och således har innevarande studie 

påbörjat fylla det litteratursgap som identifierats. De Veirman et al. (2017, s. 814) 

rekommenderade forskning att undersöka influensers sanna påverkan på konsumentens 

köpbeslut genom att studera influensers kommunikationsdelar. Detta har studerats 

genom att undersöka hur följares köpintentioner påverkas av Influencer Marketing-

inlägg som är kommunikationsdelarna. Som tidigare nämnts identifierades dimensioner 

och därmed påbörjades fyllningen av litteratursgapet. 

 
Beträffande hur följares köpintentioner påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg 

fann studien att inläggen sällan påverkar följare till att direkt konsumera produkten eller 

tjänsten som influensern rekommenderar. I de enstaka fall där konsumtion sker direkt 

efter att följare sett inlägget grundar det sig i att han eller hon sedan tidigare haft ett 

behov av den produkt eller tjänst som rekommenderas. Däremot uppfattas följares 

köpintentioner emellertid påverkas på olika sätt. Detta innefattar bland annat att en 

influenser kan förstärka följares intresse inom en särskild bransch vilket således ökar 

benägenhet för följare att konsumera rekommendationer. Samtidigt stimulerar 

influensers redan existerande behov alternativt skapar de nya. En influencer påverkar 

även följare till att leta efter liknande produkter eller tjänster vilket i sin tur kan öka 

sannolikheten för att köpintentionerna möjliggörs. Även om följare inte konsumerar 

direkt till följd av en rekommendation har det visats att följare har en tendens att 

konsumera i framtiden. Det behöver inte vara specifikt den produkt eller tjänst som 

rekommenderas i inlägget som i framtiden konsumeras, ibland influerar influensern 
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följare till att konsumera liknande produkter eller tjänster. Sammantaget framstår det 

svårt för en influenser att direkt genom ett Influencer Marketing-inlägg påverka följare 

till att konsumera, trots att det i somliga fall kan förekomma exempelvis vid användande 

av unika rabattkoder. Oavsett framgår det i denna studie är att influensers ändå har en 

indirekt inverkan på följare som syns i längden. 
 
De identifierade dimensionerna är totalt 18 stycken inom bilden, 6 stycken inom texten, 

2 stycken inom rabattkoder, 3 stycken inom tävlingar, 15 stycken inom influenserns 

karaktärsdrag samt 2 stycken inom följares egna preferenser. Dessa sammanfattas i 

tabellen nedan. Inledningsvis är det av vikt att belysa att samtliga dimensioner inte 

behöver vara uppfyllda för att följares köpintentioner ska möjliggöras eller begränsas. 

De identifierade dimensionerna garanterar heller inte att följare väljer att konsumera, 

eller att låta bli. Det handlar istället om att dimensionerna kan möjliggöra eller begränsa 

köpintentionerna. Det kan antas rimligt att ju fler dimensioner som är uppfyllda, desto 

mer sannolikt är det att köpintentionerna möjliggörs. 

 

Bilden Texten Rabattkode

r 

Tävlingar Karaktärsd

rag 

Influenser 

Följares 

preferenser 

1. Tillfredsställa 

existerande behov 

1. Kort 1. Ej ständigt 

återkommande  

1. Enkel att 

delta i 

1. Inspirerande 1. Likasinnad 

2. Skapa behov 2. Koncis 2. Unika 2. Ej 

komplicerad 

att delta i 

2. Ej sedd och 

beundrad 

2. 

preferensprodukt

er och -tjänster 

3. Skapa 

medvetenhet  

3. 

Utmärkas 

 3. Behov av 

vinsten 

3. Personlig 3. Likvärdiga 

värderingar 

4. Nytänkande 

eller oväntade sätt 

4. Ej 

reklamig 

  4. Äkta 4. Kläd- och 

inredningsstilar 

5. Varierande 5. 

Personlig 

  5. Rimlig 5. Dela intresse 

6. Bekant 

varumärke 

6. Äkta   6. Trevlig 6. Ålder 

7. Återkommer    7. Duktig 7. Kön 

8. Attraktiv    8. Rolig 8. Inkomst 

9. 

Intresseväckande 

   9. Icke-

Sammanhänga

nde samarbeten 

 

10. Fin    10. Expertis  

11. Bra kvalité    11. Skapar 

medvetenhet 

 

12. Bra ljus    12. Betalda 

samarbeten 

 

13. Bra skärpa    13. Förtjänad 

Influencer 
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Marketing 

14. Ej tillgjorda    14. Delad 

Influencer 

Marketing 

 

15. Ej tillkrystade       

16. 

Kontext/sammanh

ang 

     

17. För- och 

efterbilder 

     

18. Ej produktbild      

19. Ej reklambild      

20. Företagstagg 

- (21) 

Professionell 

företagssida 

- (22) Aktuell 

företagssida 

     

   

Tabell 9: De dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg som möjliggör och 

begränsar köpintentionerna 

 

Det som kartlades är att följares egna preferenser är direkt avgörande för hur stor 

inverkan ett Influencer Marketing-inlägg har på följare. Enligt vår tolkning spelar det 

inte lika stor roll hur en influenser väljer att utforma sina inlägg, texter eller bilder om 

influenserns personlighetsdrag, intressen eller behov inte går i linje med följares 

preferenser. Detta beror troligtvis på att följare vill ha en anledning till att följa 

influensern samt att han eller hon ska kunna känna ett behov för de produkter eller 

tjänster som influensern rekommenderar. Om detta inte föreligger finns det en möjlighet 

att influensern reducerar sin chans att genom sitt Influencer Marketing-inlägg 

möjliggöra för följares köpintentioner. Preferenserna inkluderar att influensern ska vara 

lik respondenten utseende- eller stilmässigt, ha liknande intressen, inkomst och 

värderingar eller vara i samma åldrar. Denna upptäckt går i linje med Kip & Uzunoglus 

(2014, s. 598) som lyfter att tillit bygger på att följare uppfattar att influensern liknar en 

själv. Det samstämmer även med teorin om Selective Exposure och Kognitiv Dissonans 

som säger att individer föredrar information och situationer som bekräftar deras 

värderingar (Sweeney & Gruber, 1984, s. 1208). Med andra ord kommer en influenser 

som är lik sina följare mer sannolikt publicera relevanta Influencer Marketing-inlägg 

vilket i sin tur betyder en högre sannolikhet för att möjliggöra för följares 

köpintentioner. Exempelvis kan en influenser som befinner sig i en liknande 

livssituation som följare upplevas mer tillförlitlig eftersom att följare mer sannolikt kan 

känna igen sig i situationer som influensern befinner sig i. 
 
För följare kan det därmed vara av betydelse att en influenser är medveten om vilka 

följare är och att hon eller han kontinuerligt införskaffar information om deras 

preferenser och intressen för att publicera material som går i linje med deras 

värderingar. Att publicera material i linje med följares preferenser kan således öka 
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sannolikheten för att följare får ta del av Influencer Marketing-inlägg som 

rekommenderar produkter eller tjänster som de uppskattar vilket kan öka möjligheten 

för att de ska bli influerade. I slutändan kan detta leda till att följares köpintentioner 

påverkas i riktningen att de väljer att konsumera. Detta kan även innebära att följare 

finner det viktigt att influensers nischar sig inom en specifik bransch eftersom att det 

ökar sannolikheten för att de publicerar inlägg som går i linje med varandra. Om 

influensern väljer flera branscher, framförallt motsägelsefulla branscher, finns risken att 

respondenterna blir upprörda. För att exemplifiera skulle en influenser som påstår sig 

vara emot produkttester på djur sända motsägelsefulla signaler om hon eller han 

publicerar samarbeten med ett företag som testar på djur, framförallt eftersom att 

sannolikheten finns att influenserns följare följer henne eller honom för att även de 

besitter liknande värderingar. Det kan vidare vara betydelsefullt för följare att 

influensern är likadan över tid. Annars finns risken att kopplingen mellan influensern 

och följare bryts vilket kan innebära att följare inte längre vill följa influensern 

alternativt att han eller hon inte är mottagen för att påverkas av influenserns Influencer 

Marketing-inlägg. Således kan influensern förlora möjligheten att påverka följares 

köpintentioner. 
 
När det kommer till bildens utformning kommer de bilder som har bra skärpa, bra ljus 

och bra kvalité mer troligt möjliggöra följares köpintentioner. Detta gäller även bilder 

som innefattar produkter eller tjänster som respondenterna har ett behov av eller som 

kan skapa ett behov. Produkterna eller tjänsterna ska även i inlägget sättas i en kontext 

eller ett sammanhang. Enligt följare ska det inte framgå i bilden att det är ett 

samarbetsinlägg eftersom att följare ogillar reklam- och produktbilder. Bilderna bör 

även skapas på ett nytänkande och oväntat sätt. Det kan av denna anledning betonas att 

influensern inte endast bör lägga ned tid på att ta en relevant, fin bild av hög kvalité och 

skärpa för att möjliggöra följares köpintentioner, samtidigt måste det finnas en baktanke 

med texten. Till skillnad från att det i bilderna inte bör synas att det är ett samarbete vill 

följare att samarbetet är tydligt utmärkt i texten som därmed tydligt ska klargöra för vad 

som gäller. Däremot får texterna inte vara reklamiga eller uttryckas i linje med “det här 

är det bästa,” istället uppmuntras personliga och äkta texter för att ha möjligheten att 

influera följares köpintentioner. Följare genererar vidare mer positiva attityder till texter 

som är korta och koncisa. Om detta sammankopplas med följares preferenser kan det 

innebära att respondenternas köpintentioner möjliggörs om influensern (1) gör ett 

reklaminlägg med produkter eller tjänster som går i linje med följares preferenser och 

behov, (2) lägger ned tid på att fotografera produkten eller tjänsten i en kontext som inte 

påminner om en produkt- eller reklambild, och (3) lägger ned tid på att utforma en kort 

personlig text där det samtidigt framgår att det är ett samarbete.  
 
Beträffande rabattkoder tenderar följare överlag generera positiva associationer till dem 

vilket potentiellt möjliggör följares köpintentioner. Däremot kan det även argumenteras 

för att rabattkoderna i dagsläget överanvänds av influensers eftersom att följare 

uttryckte att det ständigt finns rabattkoder ute som cirkulerar vilket minskar följares 

behov av att använda dem. Ur följares perspektiv bedöms således unikheten hos 

rabattkoderna vara av vikt vilket betyder att influensers inte bör publicera samma 

rabattkoder som andra influensers eller att de kommer från samma företag. Detta kan 

således innebära att respondenternas köpintentioner möjliggörs om influensern gör ett 

Influencer Marketing-inlägg i linje med de tre stegen ovan som dessutom (4) publiceras 

tillsammans med en unik rabattkod. Detta upplägg kan möjligen göra att följare 

konsumerar eftersom att de rabattkoden ger dem en möjlighet att passa på och 
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därigenom “spara” pengar eller att han eller hon helt enkelt behöver produkten eller 

tjänsten. Om enbart en rabattkod publiceras med en produkt eller tjänst som följare inte 

efterfrågar eller är intresserad av kommer hon eller han inte konsumera om inte 

influensern lyckas skapa ett behov. Även då är det inte säkert att följare konsumerar 

eftersom att följares behov inte garanterar att ett köp faktiskt genomförs.  
 
När det kommer till tävlingens upplägg är det likt bildens utformning av vikt ett behov 

finns av vinsten. Därmed kan det vara av betydelse för följare att influensern innan en 

tävling publiceras undersöker vilka behov följare kan tänkas besitta eller vilka produkter 

eller tjänster som de skulle kunna nyttja. Om inte detta görs kan tävlingarna kännas 

tämligen meningslösa eftersom följare som inte har behov av vinsten väljer att avstå 

från att delta. Det optimala tävlingsupplägget uppfattas emellertid paradoxalt eftersom 

att följare efterfrågar ett simpelt upplägg, men samtidigt får det inte vara för simpelt då 

följare uppfattar det ytligt i termer av att influensern enbart vill tjäna pengar och få fler 

följare. Samtidigt tycker respondenterna inte om komplicerade tävlingar där de måste 

lägga upp egna bilder eller skriva en lång motivation om varför de vill vinna. Därmed 

får tävlingarna inte vara för lätta, men samtidigt inte för komplexa vilket kan tänkas 

göra det svårt att lyckas med tävlingar. Med andra ord hade respondenterna delade 

meningar om tävlingar där det är en vågskål i hur tävlingen bör utformas för att på bästa 

sätt möjliggöra ett deltagande. I denna studie går det inte att säga huruvida tävlingar 

bidrar till köpintentionerna, däremot beskriver ett flertal följare att de gillar tävlingar 

och därför gärna deltar. Med andra ord kan det vara värt att beakta att det finns följare 

som ställer sig positiva till tävlingar och att därmed hålla dem samtidigt som det finns 

följare som ogillar tävlingarna. 
 
De uppenbarade karaktärsdragen som följare efterlyser är likasinnade, inspirerande, 

personliga, ärliga, äkta, kompetenta och karismatiska influensers som presenterar nya 

produkter eller tjänster som bör samstämma med följares egna preferenser. Till skillnad 

från Lloyd et al. (2017, s. 168) som lyfte att mavens och Connectors är viktigast på 

sociala medier fann innevarande studie att somliga karaktärsdrag från varje influenser är 

viktiga. Därmed kommer dessa egenskaper sammankopplas till en ny typ av influenser 

som valt att benämnas medmänniska. En medmänniska går i linje med Selective 

Exposure och Kognitiv Dissonans (Festingers, 1962, s. 2–3; Sweeney & Gruber, 1984, 

s. 1208) eftersom att detta är influensers som samstämmer med respondenternas åsikter, 

värderingar och attityder. Ur respondentens perspektiv kommer en medmänniska som 

besitter dessa åsikter, värderingar och attityder möjligen ha en större chans att påverka 

köpintentionerna till att följare faktiskt ska konsumera i linje med TPB eftersom att 

respondenten har positiva attityder till dessa individer. 
 
Avslutningsvis kan det uppfattas som att respondenterna efterlyser en röd tråd mellan 

(1) texten och bilden som tillsammans utgör inlägget, (2) mellan tidigare och nya 

inlägg, samt (3) mellan inlägg, influenser och Instagramkonto. Den förstnämnda innebär 

att bilderna och texterna ska höra ihop och vara genomtänkta, den andra att inläggen 

överlag ska ha samma stil och lyfta samma typ av företag och samma typ av produkter 

som överensstämmer med influenserns expertisområde medan den sistnämnda att 

influenserns karaktärsdrag ska överensstämma med typen av samarbeten som görs och 

inläggsstilen. Med andra ord innebär den sistnämnda enligt respondenterna att 

influenserns karaktärsdrag, exempelvis äkta eller personliga, bör genomsyras i inläggen 

och därmed Instagramkontot i helhet vilket enligt respondenterna skapar en röd tråd. 

Den röda tråden kan även sammankopplas med att influensers och respondenter ska 
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likna varandra, det vill säga att det ska finnas en röd tråd dem sinsemellan. Detta kan 

återkopplas till Multi-Step-Flow-teorin (Uzunoglu & Kip, 2014, s. 598) som kan tolkas 

som att den röda tråden ska genomsyra kommunikationsleden. Det kan därför tolkas 

som att kommunikationen från influensern ska vara enhetlig. Den röda tråden styrker 

även antagandet om att samtliga delar av en Instagraminfluensers konto, vilket 

inkluderar influenserns karaktärsdrag, bild + text (inlägg) samt kontot överlag agerar i 

en ömsesidig relation där samtliga delar påverkar respondenten samtidigt. Detta skulle 

innebära att en influenser som lyckas skapa en röd tråd mellan sin personlighet, sina 

inlägg och sitt konto som helhet genererar positiva attityder till respondenterna vilket i 

linje med TPB möjliggör köpintentionerna. Om någon av dessa delar inte 

överensstämmer finns risken att följare skapar negativa attityder vilket därmed 

begränsar köpintentionerna. 

7.2 Teoretiskt bidrag 

Innevarande studie baserades på ett forskningsgap inom Influencer Marketing där det 

teoretiska bidraget innebär att detta gap har påbörjat fyllas. Det huvudsakliga teoretiska 

bidraget är därmed den modell (modell 4) som konstruerats som presenteras nedan. 

Modellen syftar till att beskriva olika dimensioner i ett Influencer Marketing-inlägg som 

begränsar och möjliggör följares köpintentioner och därmed påvisa hur följares 

köpintentioner påverkas. Denna modell kan med andra ord teoretiskt användas för att 

skapa en djupare förståelse för hur Influencer Marketing-inlägg påverkar följare. Av 

dessa dimensioner går några i linje med tidigare forskning medan andra är nya inom 

området och således tillräknas som nytt teoretiskt bidrag.  
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Modell 6: Reviderad Modell 
 
Som tidigare nämnts kompletterar tabellen modellen ovan. En av de betydande 

skillnaderna i den nya modellen är att följares preferenser har tilldelats en större vikt där 

dessa kan argumenteras vara avgörande för hur följare påverkas. Vidare har modellen 

kompletterats genom att addera ett antal dimensioner bland annat beträffande 

influenserns vilket markerats i rött (se modell 6). Därefter skildrades att karaktärsdraget 

exhibitionism behövde korrigerats från att vara ett personlighetsdrag följare efterfrågar 

till att vara ett personlighetsdrag de ryggar tillbaka ifrån. När det kommer till 

karaktärsdragen hos Influencer Marketing-inläggen identifierades ett flertal dimensioner 

som kan tänkas vara av betydelse för följare när influensern konstruerar ett inlägg. Även 

dessa har markerats i. I denna del av modellen exkluderades ödmjukhet eftersom att 

följare inte efterfrågade detta karaktärsdrag i inläggen. Vidare skapades en ny sorts 

influenser som benämns medmänniska vilket bedöms vara en influenser som potentiellt 

kan påverka följares köpintentioner. Denna studie inkluderade även en helt ny 

dimension vilken beskrev att det borde finnas en röd tråd mellan influenserns 

karaktärsdrag, Influencer Marketing-inlägget samt följares preferenser. Denna 

dimension kan vara av teoretisk relevans eftersom det bidrar till att förstå hur helheten 

enligt följare bedöms vara av hög vikt. Avslutningsvis utvecklade studien the TPB då 

följares köpintentioner uppfattades till största del bero på deras attityder mot ett 

Influencer Marketing-inlägg.  
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7.3 Praktiskt bidrag 

Det huvudsakliga praktiska bidraget i innevarande studie är att modellen (modell 4 och 

5) kan användas som vägledning för både företag och influensers som vill arbeta med 

Influencer Marketing-inlägg. Detta arbete   kan främja att företag och influensers 

genomför samarbeten av högre kvalitet vilket kan vara gynnsamt för företag, influenser 

och följare. Genom att använda modellen ges företag och influensers möjligheten att 

utforma inlägg och rekommendationer för att på bästa sätt nå ut till följare och 

konsumenter och såldes ges de möjligheten att påverka följares och konsumenters 

köpintentioner. Med andra ord kan den praktiskt användas för företag som exempelvis 

vill öka sin försäljning, medvetenhet eller bygga sitt varumärke genom marknadsföring 

via influensers. I samband med detta kan företaget tillsammans med influensern komma 

fram till hur influensern och företaget bör arbeta för att möjliggöra följares 

köpintentioner. Den kan även användas för Instagramanvändare som gärna vill bli 

influensers och påverka framtida följare till konsumtionsbeslut. 

7.4 Samhälleliga eller sociala implikationer  

När det kommer till samhälleliga effekter nämner Håkansson (2014, p. 692) att 

överkonsumtion råder och att det har stora effekter på individer och samhället i stort. 

Således kan det argumenteras för att innevarande studie kan resultera i negativa effekter 

för både individer och samhället eftersom att studien kan tänkas uppmuntra till 

konsumtion. Detta beror på att modellen som konstrueras beskriver dimensioner som en 

influenser och ett företag kan beakta för att i största utsträckning påverka sina följare till 

att konsumera mer. Detta kan med andra ord innebära att både influensers och företaget 

förbättras i sin kommunikation på Instagram genom att mer framgångsrikt nå ut till sina 

följare. Att dessa parter kan nå ut mer framgångsrikt till följare kan således resultera i en 

ökad konsumtion som därmed kan påverka individerna och samhället negativt. 

Emellertid kan modellen även användas till individers och samhällets fördelar. Detta 

beror på att influensers och företag kan sträva mot att influera följare och konsumenter 

till att exempelvis bli mer miljövänliga i sin konsumtion eller influera följare och 

konsumenter till att konsumera mindre. Om modellen används på rätt sätt behöver den 

därmed inte nödvändigtvis resultera i skador för individen och samhället, snarare kan 

den resultera i positiva utfall. Vidare kan det resoneras kring att influensers besitter en 

slags makt genom att de kan nå ut till ett stort antal människor som ofta känner tillit till 

influensers. Detta kan medföra risken att influensern sprider felaktig propaganda eller 

falsk information som följare lyssnar till eftersom att de ser upp till influensern. Således 

kan spridning av propaganda få konsekvenser på exempelvis följares beteenden, åsikter 

eller beslutfattande. Samtidigt kan influensers användas som ett effektivt sätt att sprida 

kunskap där det är möjligt att staten använder influensers för att nå ut med viktig 

information. På detta sätt kan influensers agera som förebilder för befolkningen.  

7.5 Studiens begränsningar  

Vi som författare är medvetna om att det finns begränsningar med innevarande studie. 

Inledningsvis är Influencer Marketing som tidigare nämnts ett relativt outforskat område 

med avseende på att identifiera dimensioner som möjliggör och begränsar ett Influencer 

Marketing-inlägg via Instagram. Detta var som ovan nämnts det litteratursgap som 

identifierades i tidigare forskning. Med tanke på att det inte finns någon komplett 

litteratur inom området som undersökts är studien å ena sidan begränsad till att det finns 

lite information som påvisar hur ett Influencer Marketing-inlägg påverkar 
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köpintentionerna vilket betyder att vi har haft begränsat material att bygga vår modell 

och intervjuguide, men å andra sidan medför det även en frihet eftersom att studien inte 

är bunden till någon särskilt teori vilket även betyder att det är mindre partiskhet och 

påverkan av vad andra forskare sagt inom området. Fortsättningsvis finns en risk med 

att sekundärdatan som användes i teorikapitlet inte samstämmer med exempelvis 

population vi ämnar studera. Detta kan innebära att sekundärdatan inte är applicerbar. 

Vidare har studien inneburit en hel del tolkningar vilket betyder att studien inte enbart 

begränsas till tidigare litteratur men även till den kunskap vi som författare besitter. 

Avslutningsvis är teorikapitlet väldigt omfattande med mycket information kopplat till 

influensers och Influencer Marketing-inlägg vilket kan ses som en begränsning. Detta 

gör att det blir väldigt mycket information att använda och således kan arbetet uppfattas 

som tungt. Samtidigt kan detta medföra en styrka eftersom att det kan resultera i en 

bredd i resultatet samt att vi inte begränsar oss till ett fåtal studier. 

7.6 Rekommendationer till relevanta intressenter 

Studiens praktiska bidrag resulterar även i rekommendationer till relevanta intressenter. 

I detta fall innefattar dessa företag och influensers som vill arbeta med Influencer 

Marketing-inlägg via Instagram eller andra liknande kanaler. Det innefattar även staten 

och samhället. 

7.6.1 Rekommendationer till influensers 
Inledningsvis rekommenderas influensers att nischa sig inom en specifik bransch eller 

ett specifikt område såsom heminredning, mode eller träning. Detta beror på att studiens 

resultat visar att följare tenderar att följa influensers som bekräftar deras värderingar och 

livssituationer. Det är därmed möjligt att följare följer influensern av orsaken att 

influensern bekräftar dessa värderingar. Om influensers nischar sig inom en specifik 

bransch kan det vara lättare att publicera enhetliga inlägg. I de fall influensers fokuserar 

på flera branscher kan det vara svårt att bli framgångsrik eftersom det i denna studie 

framgår att följare föredrar influensers som är duktiga inom sin nisch och att det finns 

en risk med att influensers betraktas som oäkta och mindre trovärdig om de kliver 

utanför sin nisch. Dessutom säger teorin om Kognitiv Dissonans att individer undviker 

information som inte samstämmer med deras tidigare värderingar vilket kan innebära att 

följare undviker influensers som publicerar inlägg som följarna inte förväntar sig. Det 

skulle exempelvis kunna vara inlägg som är separerade från den nisch som influensern 

är verksam inom. Samtidigt återfinns en möjlighet för influensern att nischa sig inom 

liknande branscher, exempelvis kosmetika och mode med bakgrund att de kan tänkas 

påminna om varandra.  

 
När en influenser väl valt en specifik nisch är vår efterföljande rekommendation att 

influensers kontinuerligt införskaffar information om sina följare. Detta beror på att 

studien fann att följare efterfrågar produkter och tjänster som går i linje med deras egna 

preferenser, exempelvis intressen, livssituationer och produkter eller tjänster som de 

gillar. Detta kan vara avgörande för att följare ska vara intresserade av att konsumera 

produkter eller tjänster som influensers rekommenderar. Därmed är nästa 

rekommendation att influenserna fokuserar på rekommendationer av produkter och 

tjänsterna som följare efterfrågar. Det kan även vara produkter eller tjänster följare 

skulle kunna ha ett behov av vilket influensers skulle kunna bedöma genom att titta på 

vad följarna överlag efterfrågar. Som presenterats i studien eftersöker följare influensers 
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som skapar medvetenhet om nya produkter vilket innebär att det finns möjlighet för 

influensers att skapa medvetenhet genom att presentera nya produkter eller tjänster. 
 
Beträffande innehållet rekommenderas influensers att skapa ett varierande 

Instagramflöde eftersom att respondenterna betonade att de helst inte vill se “samma 

samma” men att det ändå bör finnas en röd tråd mellan inläggen. Som ovan nämnts får 

det inte vara för stora skillnader i inläggen eftersom att följare kan undvika information 

som inte går i linje med deras värderingar. Vidare rekommenderas att bilderna utformas 

i enlighet med de identifierade dimensionerna (se modell 4) där bilderna bör vara fina 

och inneha bra skärpa och kvalitet. Bilderna ska även vara realistiska och satta i en 

kontext där det inte bör synas i bilden att det är reklam. Vidare bör influensers inte bli 

förskräckta om följare inte påverkas direkt eftersom att studiens resultat visar att följare 

sällan konsumerar direkt till följd av ett inlägg men att inlägget ofta har en påverkan 

över tid. När det kommer till texten bör dessa vara korta och koncisa och tydligt 

beskriva vad som gäller. Samtidigt bör de även vara personliga eftersom att det annars 

framstår som oäkta. Med andra ord bedöms det av vikt att företag som samarbetar med 

influensers lägger ned tid för att försäkra sig om att inläggets kvalitet och utformning 

överensstämmer med det som följare efterfrågar för att få bästa möjliga resultat.  
 
Beträffande karaktärsdragen rekommenderas influensers att på det stora hela vara sig 

själva och äkta. Detta beror på att följare beskriver att det genom inläggen framgår om 

influensers är ärliga eller om de fake. Att det genomsyras i inläggen kan tänkas bero på 

att många följare är anhängare till en influenser under en längre period där följare bildar 

sig en uppfattning om hur influensers är som person. Om influensers skiljer sig från de 

tidigare uppfattningarna följarna besitter är det möjligt att följarna genomskådar detta 

vilket kan få negativa konsekvenser på hur följare uppfattar influensers. När det gäller 

rabattkoder rekommenderas dessa att användas sparsamt eftersom att följare i dagsläget 

anser att rabattkoder i viss utsträckning överanvänds. Till följd av detta överanvändande 

menar följare att charmen med rabattkoder har försvunnit och att de känns tämligen 

urvattnade. För att möta dessa attityder hos följare bör rabattkoderna vara unika genom 

att exempelvis lyfta företag som vanligtvis inte lämnar ut rabattkoder och inte lyfta 

samma rabattkoder samtidigt som andra influensers. Avslutningsvis rekommenderas att 

det bör finnas en röd tråd mellan samtliga delar. Detta inkluderar inläggen vilket består 

av bild och text, influenserns karaktärsdrag, branschen/nischen samt 

samarbetsföretagen. Avslutningsvis rekommenderas influensers att samarbeta med 

företag som samstämmer med influensernas branscher. Detta beror på att följare vill se 

ett logiskt samband mellan influensern och de produkter som lyfts. Om en influenser 

med andra fokuserar på kosmetika bör influensern göra samarbeten med 

kosmetikaföretag och inte bilföretag. 

7.6.2 Rekommendationer till företag och staten 
När det kommer till företagen rekommenderas de att varsamt välja influenser(s) som 

samstämmer med företagets bransch. Detta kan tänkas vara viktigt eftersom att 

influensern och företaget därmed har liknande målgrupper vilket kan tänkas öka 

sannolikheten för att företaget ska nå ut med sina produkter eller tjänster. Vidare 

rekommenderas företagen att ha de ovannämnda rekommendationerna till influensers i 

åtanke och att de säkerställer att de influensers som väljs ut faktiskt skapar inlägg på ett 

liknande sätt eftersom att det kan öka sannolikheten för att följarnas köpintentioner 

möjliggörs. Således kan det öka sannolikheten för att företagets försäljning går framåt. 

Med andra ord uppmuntras företag till att noggrant studera de influensers som väljs. 
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Vidare kan det även vara av vikt att undersöka influensers följare för att säkerställa att 

följarna kan tänkas vara intresserade av företagets produkter. Företag rekommenderas 

avslutningsvis att fokusera på långsiktiga samarbeten med influensers eftersom att 

studien visar att följare påverkas över tid och att följare sällan väljer att konsumera 

direkt efter att de tagit del av ett Influencer Marketing-inlägg. Staten rekommenderas 

avslutningsvis att använda influensers i utbildningssyfte och i andra användbara 

situationer för att sprida information med tanke på den status och influensmöjligheter 

influensers besitter. 

7.7 Framtida forskning 

När det kommer till framtida forskning baseras den första rekommendationen i linje 

med den samhälleliga implikation som säger att resultatet i studien kan leda till 

överkonsumtion vilket således kan påverka samhället till det negativa. I detta skede kan 

det därför vara insiktsfullt att undersöka huruvida influensers kan påverka följare till att 

bli mer gröna i sin livsstil. Gröna innebär i detta fall att följare fattar miljövänliga val, 

exempelvis att en influenser påverkar följare till att köpa mer ekologisk mat eller att ta 

cykeln istället för bilen till jobbet. Detta skulle exempelvis kunna studeras genom en 

experimentell studie där olika inlägg skapas tillsammans med en potentiell influenser 

för att sedan studera hur individer agerar när det ser dem. Det kan även studeras genom 

djupintervjuer samt enkäter beroende på vilken djuphet i datan som eftersöks. 

 

Innevarande studie har inte tagit hänsyn till eventuella branschskillnader. Som tidigare 

nämnts studerades Influencer Marketing i kosmetika/mode-, heminrednings- samt 

sportnischer. Däremot var inte syftet att jämföra dessa tre nischer utan snarare att bidra 

med allmän information om hur följare påverkas av Influencer Marketing-inlägg. 

Därmed kan framtida forskning genom en jämförande studie undersöka om det finns 

några branschspecifika skillnader. Vidare skulle det även vara intressant att studera 

skillnader mellan mikro- och makroinfluensers. Som tidigare nämnts skiljer sig dessa 

influensers i följarantal men huruvida de påverkar följare olika har ingen studie enligt 

vår kännedom ännu studerat. För att studera detta skulle en studie lik denna utföras där 

frågor ställs gällande mikro- och makroinfluensers. Det skulle även vara möjligt att göra 

en experimentell studie för att studera hur följare påverkas av ett mikroinlägg i kontrast 

till ett makroinlägg. Avslutningsvis presenterades studiens resultat att respondenterna 

hade tämligen delade meningar om vilken effekt tävlingar har på sina följare. Vår studie 

fann ett blandat resultat där somliga har negativa associationer till tävlingar medan 

andra gillar att delta. Upplägget fick inte vara komplicerat, men det fick inte vara för 

simpelt heller. Därmed kan framtida forskning undersöka hur dessa egentligen bör 

användas för att kartlägga vad följare egentligen anser om tävlingar. 
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8. Sanningskriterier 
Detta avsnitt presenterar sanningskriterierna för studien vilket inkluderar intern 

validitet, extern validitet samt reliabilitet. Dessa används för att göra undersökningen 

rigorös och pålitlig och därmed kommer de att kopplas till innevarande studie. 

8.1 Intern Validitet (trovärdighet) 

Som Whittemore et al. (2001, s. 523) beskriver utvecklades dessa begrepp initialt för 

kvantitativ forskning varpå de har omformulerats för kvalitativ forskning. Den interna 

validiteten benämns därför trovärdighet. Enligt Morse (2015, s. 1213) innebär validitet, 

även trovärdighet, inom kvalitativ forskning hur väl undersökningen faktiskt 

representerar fenomenet som studeras. Inom denna studie innebär det att våra intervjuer 

bör fånga följares köpintentioner samt de dimensioner som möjliggör och begränsar 

köpintentionerna där dessa upptäckter måste beskrivas på ett äkta och trovärdigt sätt. 

Med andra ord måste beskrivningen överensstämma med det riktiga fenomenet. Detta 

betyder således att våra beskrivningar måste återspegla hur respondenterna faktiskt 

påverkades av Influencer Marketing-inläggen. Denna beskrivning ska vidare vara 

detaljerad och logiskt uttryckt. Detta har i så stor utsträckning som möjligt försökt 

genomföras genom att tydligt beskriva våra upptäckter och framförallt genom att 

använda respondenternas ord och begrepp eftersom att det därför mer sannolikt 

beskriver hur de påverkas av ett Influencer Marketing-inlägg.  

8.2 Extern Validitet (överförbarhet) 

Extern validitet benämns ofta överförbarhet inom kvalitativ forskning (Whittemore et 

al., 2001, s. 523). Detta innebär att resultatet ska vara applicerbart i andra situationer 

eller på andra populationer vilket genomförs genom att begrepp och teori som genereras 

avskiljs från sin kontext (More, 2015, s. 1213). Det kan därför sägas beskriva 

generalisering. Däremot är generaliseringen inte nödvändigtvis ett mål inom kvalitativ 

forskning (Whittemore et al., 2001, s. 524). I denna studie innebär det således att den 

modell och teori som genereras avskiljs från kontexten och appliceras i andra 

situationer. Men som nämndes är inte generaliseringen målet inom denna studie heller. 

Snarare handlar det om att teorierna och modellen ska kunna appliceras i liknande 

kontext med liknande situationsfaktorer, exempelvis branscher som påminner om 

heminredning, mode eller hälsotrender. 

8.3 Reliabilitet  

Enligt More (2015, s. 1213) innebär reliabilitet ”att studien ska få samma resultat om 

den återupprepas. Detta betyder enligt (Greener, 2008, s. 37) att studien måste vara 

transparent och tydlig så att forskare kan använda samma metod och återfå samma 

resultat. Det kan även innebära att metoden beskrivs så tydligt att läsarna känner att 

studiens resultat återficks genom metoden och att forskarna inte gjorde på något annat 

sätt. Som Drost (2011, s. 106) nämner ska reliabiliteten även garantera att 

mätinstrumentet ska kunna användas i andra miljöer och under andra omständigheter. 

Detta har försökt uppnås genom att beskriva tillvägagångssättet beträffande insamlandet 

av materialet och de valda metoderna. Detta innefattar även tydliga beskrivningar på 

planeringen av intervjun, urval av respondenter, influensers, nischer och inlägg, samt 
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genomförande av intervju. Även empiri- och analysframställning har beskrivits dels för 

att läsaren ska förstå men även för att resultatet ska kunna återupptas av andra forskare. 
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Appendix 1 
  

  

Uppvärmningsfrågor (ej relaterade till frågeställning och syfte) 

Varför använder du Instagram?  

Vilka följer du? Vänner, kändisar, influencers, släkt, matkonton, inspirationskonton 

och så vidare… 

Vad är det som gör att du börjar följa en person på Instagram?  

  

  Ämne Frågor Uppföljningsfråga 

1. Instagram-

influencer 

Vad är en Instagram-influencer för 

dig? 

  

2. Instagram-

influencer 

Vad tänker du om 

rekommendationer av influencers 

på Instagram? 

  

    Beskriv att vi kommer ställa 

frågor om karaktärsdrag hos 

influencer. 

  

3. Karaktärsdrag Har du någon favorit-influencer på 

Instagram? 

Om ja – Kan du 

beskriva vad det är du 

gillar hos denna/dessa 

personer? 

4. Karaktärsdrag Vad är det som gör att du börjar 

följa en Instagram-Influencer? 

  

5. Karaktärsdrag Finns det några egenskaper 

personlighetsmässigt du söker hos 

en influencer på Instagram? 

Om ja – Vilka? 

Varför? 

6. Karaktärsdrag Finns det några egenskaper 

personlighetsmässigt hos en 

influencer som gör att du ryggar 

tillbaka? 

Om ja – Vilka? 

Varför? 
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    Beskriv att vi kommer ställa 

frågor om inläggen. 

  

7. Utformning av 

inlägg 

Hur bör en influencer tänka när 

hen ska skapa ett Instagram-inlägg 

i samarbete med ett företag för att 

inlägget ska tilltala dig när det 

kommer till… 

(1)  Bilden 

(2)  Texten 

Vilka element i ett 

inlägg anser du vara 

viktigast? (Exvis text, 

bild, budskap, 

rabattkod, video, 

personligt, humor 

osv…) 

8. Utformning av 

inlägg 

Hur vill du att en influencer ska 

utforma sina rekommendationer 

när de lyfter ett 

företag/produkt/tjänst? 

  

9. Utformning av 

inlägg 

Finns det några egenskaper i en 

Instagram-Influencers inlägg som 

inte tilltalar dig? 

Om ja – Vilka? 

Varför? svår 

10. Utformning av 

inlägg 

Hur ställer du dig till ett uttalat 

samarbete i ett Instagram-inlägg?  

Upplever du inlägget 

mer eller mindre 

trovärdigt? 

11. Utformning av 

inlägg 

Vad tänker du kring influencers 

rabattkoder på Instagram? 

Har du använt dig av 

någon rabattkod? 

12. Utformning av 

inlägg 

Vad tänker du kring influencers 

tävlingar på Instagram? 

Har du deltagit i 

någon? 

13. Faktisk 

påverkan 

Krävs det något särskilt för att en 

Instagram-influencer ska påverka 

dig att köpa en produkt/tjänst? 

  

14. Faktisk 

påverkan 

Har du blivit påverkad av en 

influencer på Instagram? 

Kan du förklara vad 

som hände? 

15. Faktisk 

påverkan 

Har du köpt något som en 

influencer på Instagram har 

rekommenderat? 

(vilken…)  

Vad fick dig att 

konsumera 

produkten/tjänsten? 

16. Instagram-

influencer 

Varför följer du X på Instagram? X=den specifika 

influencern 
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    Visa flöde 1. Låt följaren skrolla 

igenom ett x antal utvalda bilder. 

  

    Utgå från ett specifikt inlägg och 

ställ sedan följande frågor. 

  

17. Influencers 

inlägg 

Vad tycker du om den här bilden? 

Vad tycker du om texten?  

  

18. Influencers 

inlägg 

Hur känner du för företaget X 

lyfter efter att ha sett denna? - 

svår. 

X=den specifika 

influencern 

19. Influencers 

inlägg 

Hur känner du efter att ha sett det 

här inlägget?  

  

20. Influencers 

inlägg 

Har du något annat att tillägga om 

det här inlägget? 

  

21. Influencers 

inlägg 

Känner du dig mer benägen till att 

köpa denna produkt efter att ha 

sett det här inlägget?  

Varför / varför inte? 

    Visa resterande inlägg och ställ 

frågorna ovan till varje inlägg 

  

    Ställ dessa frågor   

22. Influencers i Känner du överlag efter att ha sett 

dessa bilder? 

– Är det någon du 

känner lite extra för? 

23. Influencers 

inlägg 

Anser du att något/några inlägg 

har inverkan på dig?  

Om ja – Vilka? 

Varför? 

24. Influencers 

inlägg 

Har någon mer inverkan på dig än 

andra? 

Om ja, vilken?  

25. Influencers 

inlägg 

Om du skulle stöta på någon av 

dessa inlägg i ditt flöde, hur skulle 

du känna? 
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26. Influencers 

inlägg 

Vad tänker du om… 

(1)  X? 

(2)  Produkterna/tjänsterna? 

(3)  Företagen? 

efter du sett henne/de i detta 

sammanhang? 

X=den specifika 

influencern 

27. Influencers 

inlägg 

Om du i framtiden skulle stöta på 

ett influencer-inlägg som lyfter ett 

företag, finns det några delar som 

skulle motivera dig till att köpa? 

Om ja, vilka? 

  

Exvis i bilden, 

texten…  

28 Avslutande 

frågor 

Överlag, vad tycker du om reklam 

via Instagram? 

  

29. Avslutande 

frågor  

Är det något du vill lägga till?   

30. Avslutande 

frågor  

Är det något du vill fråga oss?   

  

 

  

Intervjuguide som användes vid intervjutillfället.  
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Appendix 2 
 

 
 

Meddelande som skickades till respondenter vid första kontakt.  
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Appendix 3  
Hej X! Vi är två studenter vid Umeå Universitet som genomför en studie om 

konsumentbeteende på Instagram. Vi kontaktar dig mot bakgrund att vi ställer 

frågor till personer med konton i Umeå varav ditt konto var ett av de som 

intresserade oss. Vi skulle vilja ställa dig fråga vars svar eventuellt kommer 

användas i vår studie för att få en större förståelse för Instagram. Om du väljer att 

svara på frågan kommer du vara anonym i studien vilket innebär att ditt namn 

eller din Instagram aldrig kommer nämnas i studien eller andra sammanhang. Det 

hade varit väldigt hjälpsamt om du ville svara på frågeställningen då det kommer 

hjälpa vår studie framåt.  

 

Frågan lyder: Ser du dig själv som en influenser på Instagram?  

 

Om du bestämmer dig för att besvara frågan så vill vi meddela att det finns inget 

rätt eller fel på frågan då vi vill veta hur du själv tänker. Tack så länge, hör av dig 

om du har några funderingar till oss.  

 

 
 

Meddelande som skickades till influenser i samband med identifiering av influensers.  
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