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Sammanfattning&
 
I takt med att Sverige har blivit digitaliserat spenderar befolkningen mer tid på sociala 
medier. Företag väljer därför idag att allt mer marknadsföra sig på sociala medier istället för 
via traditionella medier. Social media plattformen Instagram har ökat i tillväxt under senaste 
åren och är idag en populär plattform bland svenskarna, speciellt bland den yngre 
generationen. På sociala medier finns det personer som har ett stort antal följare, exempelvis 
har sportprofilen Zlatan Ibrahimovic 32,2 miljoner följare på Instagram. Detta i kontrast till 
tidningen Aftonbladet som har en räckvidd på 3,2 miljoner. Personer med ett ansenligt och 
betydande socialt nätverk på sociala medier plattformar kallas för influencers. Influencers 
påverkar människor i deras val av produkter och tjänster och kan hjälpa företag med deras 
marknadsföring genom att skriva om deras produkter och tjänster. Marknadsföring via 
influencers anses slagkraftigt eftersom att influencers följare anser dem vara trovärdiga. 
Dagens ungdomar är uppvuxna i den digitala eran och sociala medier är en naturlig del av 
deras liv. Dessutom klassas ungdomar till gruppen sårbara konsumenter och är mer 
mottagliga för olika marknadsföringsmetoder.  
 
Studien syftar till att få en djupare förståelse samt att redogöra för vad som påverkar 
ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram. Vi har identifierat faktorer 
som påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram. Detta för att 
kunna ge råd till företag som vill använda influencer marketing som marknadsföringsstrategi 
och för att kunna bidra till forskningen inom influencer marketing. För att undersöka detta 
har vi utfört tio intervjuer med ungdomar som är 18–19 år. Den teoretiska bakgrunden består 
av huvudområdena: attityder mot reklam, det nya reklamlandskapet och komponenter inom 
influencer marketing. Teorierna har sedan analyserats mot materialet från intervjuerna vilket 
har besvarat studiens problemformulering: 
  
Vad påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram?  
  
Studiens resultat presenteras i en egenkomponerad teoretisk modell och bekräftar att det är 
tre faktorer som påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram: 
användandet av Instagram, relationen till influencers och samarbeten mellan företag och 
influencers. Instagram har en betydande roll i ungdomars liv och en viktig del av deras 
användande av Instagram är att följa sitt sociala nätverk. Genom sitt sociala nätverk skapar 
ungdomar relationer till influencers. Relationen innebär att influencers har ett inflytande över 
ungdomar och skapas utifrån ungdomars intresse samt påverkas av ungdomars förtroende 
mot influencers. Innehållet i samarbetet och antalet samarbeten en influencer väljer att ha är 
viktigt för att ungdomar ska uppfatta samarbetet som trovärdigt, vilket i sin tur påverkar 
ungdomars förtroende för influencers och deras relation. Dessutom påverkar ungdomars 
förtroende för influencers, deras relation, hur accepterande ungdomar är mot influencers 
samarbeten. Relationen mellan ungdomar och influencers samt samarbetet i sig påverkar hur 
mottagliga ungdomar är för influencer marketing och hur de uppfattar fenomenet. 
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Begreppsförklaringar&
��
Under det här avsnittet förklarar och definierar vi begrepp och uttryck som är viktiga för 
studien. Vi tolkar och förklarar begreppen såsom vi kommer att använda dem i denna studie. 
Vidare kommer vi under arbetets gång använda oss av en del uttryck på engelska som vi 
anser varit svåra att översätta till ett jämlikt ord från det svenska språket. 
 

Instagram Instagram är en applikation med 800 miljoner användare världen 
över, där människor skapar en egen profil och kan dela bilder och 
videos med sitt sociala nätverk (Instagram, 2018-a). Användarna kan 
även gilla och kommentera på inlägg som andra personer delar i 
applikationen (Instagram, 2018-a). 

Opinionsledare Opinionsledare har en påverkan på andra människor gällande 
intresset för produkter, tjänster och konsumtion (Babin & Harris, 
2017). 

Influencer En person som skapar sig ett ansenligt och betydande socialt nätverk 
på en social media plattform ses som en influencer (De Vierman et 
al., 2017, s. 798). Influencers kan påverka andra människor i deras 
val av produkt eller tjänst (Finansdepartementet, 2018, s. 192).  

Influencer 
marketing 

När influencers hjälper företag med deras marknadsföring genom att 
skriva om företagets produkter och tjänster kallas det för influencer 
marketing. Influencers kan göra detta eftersom de påverkar andra 
människor i deras val av produkter och tjänster. 
(Finansdepartementet, 2018, s. 192).  

eWOM Elektronisk Word of Mouth förkortas eWOM och är ett positivt eller 
negativt påstående som kommuniceras om ett företag, via internet 
eller sociala medier, av potentiella, nuvarande eller tidigare kunder 
(Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39). 

Digital natives De människor som är födda in i den digitaliserade världen med 
internet och mobiltelefoner som en naturlig del av deras värld kallas 
digital natives (Prensky, 2001, s. 2). 

Sociala medier Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för 
kommunikationskanaler online, där användarna direkt kan 
kommunicera med varandra och själva är delaktiga i skapandet av 
innehållet (Nationalencyklopedin, 2018-a).  
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1.&Inledning      
 
Inledningen av rapporten innehåller en introduktion som visar på aktualiteten av ämnet 
influencer marketing. Fortsättningsvis redogör vi för tidigare forskning inom ämnet och 
avsaknaden av uppdaterade studier, i syfte att visa på det forskningsgap vår studie kommer 
fylla. Vidare presenterar vi studiens problemformulering, syfte samt avgränsningar. 
Slutligen förklarar vi hur vi teoretiskt kan bidra till forskningen inom företagsekonomi samt 
hur vår studie kan bli till praktisk nytta för företag.  
     
Chirico Willstedt & Snellman (2016, s. 4) beskriver hur världen genomgår en digital 
utveckling som gör att information enkelt kan spridas via exempelvis telefoner och datorer. 
Sverige blir allt mer digitaliserat och 94 procent av svenskarna använde år 2017 internet 
(Davidsson & Thoresson, 2017, s. 11). En konsekvens av denna tekniska revolution är att 
människor idag oftast använder digitala medier medan traditionella medier används i allt 
mindre utsträckning (Finansdepartementet, 2018, s. 66). Vidare har digitaliseringen lett till 
ett förändrat reklamlandskap (Finansdepartementet, 2018, s. 17). Företag måste hitta nya sätt 
att skapa kundrelationer och marknadsföra sig på eftersom utvecklingen har medfört ett 
förändrat konsumentbeteende (Ström & Vendel, 2015, s. 8). På digitala kanaler kan 
konsumenter söka och dela information från källor gällande företag, kanaler och erbjudanden 
(Ström & Vendel, 2015, s. 56).  
      
Sociala medier är en av de nya marknadsföringskanalerna som vuxit sig stark under de 
senaste åren (Finansdepartementet, 2018, s. 41). Begreppet sociala medier är ett 
samlingsnamn för kommunikationskanaler online, där användarna direkt kan kommunicera 
med varandra och själva är delaktiga i skapandet av innehållet (Nationalencyklopedin, 2018-
a). Davidsson & Thoressons (2017, s. 23) undersökning visar att fyra av fem svenskar 
använder sociala medier. Det sker en snabb utveckling inom sociala medier och det både tas 
bort och dyker upp plattformar och funktioner (Finansdepartementet, 2018, s. 55). De mest 
använda sociala medier plattformarna under 2017 i Sverige var Facebook, Instagram, 
Snapchat, Linkedin och Twitter (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 35). Youtube är en annan 
plattform men i rörligt format (Davidsson & Thoresson, s. 7). Instagram är en applikation 
som har 800 miljoner användare världen över där människor delar bilder och videos samt 
interagerar med varandra (Instagram, 2018-a). Applikationens tillväxt har ökat under det 
senaste året och nu använder fler än hälften, 53 procent, av svenskarna applikationen 
(Davidsson & Thoresson, 2017, s. 42).   
 
På dessa sociala medier plattformar kan individer skaffa egna profiler och skapa sig ett socialt 
nätverk, om detta sociala nätverk är ansenligt och betydande ses personen bakom det som en 
influencer (De Vierman et al., 2017, s. 798). Sammis et al. (2016) påvisar att sociala medier 
har lett till att vem som helst kan bli influencer, så länge man har ett socialt nätverk att 
influera. Influencers påverkar andra människor i deras val av produkt och tjänst och kan 
således hjälpa företag med deras marknadsföring, genom att skriva om deras produkter och 
tjänster mot betalning (Finansdepartementet, 2018, s. 192). Detta kallas för influencer 
marketing och är en vanlig och relativt ny marknadsföringsmetod som sker i en digital 
kontext (Finansdepartementet, 2018, s. 192). De Vierman et al. (2017, s 799) menar att 
influencers har förtroende hos konsumenter och ses som en trendsättare inom ett eller flera 
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områden. Företag nyttjar deras marknadsföringskanaler för att skapa ett förtroligt eWOM 
(De Vierman et al., 2017, s. 799). Elektronisk Word of Mouth, förkortas eWOM, är ett 
positivt eller negativt påstående som kommuniceras via internet eller sociala medier av 
potentiella, nuvarande eller före detta kunder (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39). Influencers 
finns på olika sociala medier plattformar, allt från Instagram, Facebook och podcast till rörligt 
format på Youtube eller i en blogg (Finansdepartementet, 2018, s. 192). Kort sagt så skapar 
influencers, utifrån olika varumärken, sponsrat innehåll till dessa sociala medier plattformar 
(Finansdepartementet, 2018. s. 191). 
      
Newman (2015) beskriver hur företag genom influencer marketing kan skapa långvariga 
förhållande med sina kunder. Författaren menar att människor idag inte litar på annonser lika 
mycket som de litar på en person. Vidare berättar författaren att en framgångsrik influencer 
marketing-kampanj kräver trovärdighet och transparens. Om influencer marketing inte sköts 
på ett bra sätt kan det vara förödande för både influencers och företaget som dessa samarbetar 
med (Newman, 2015). Sammanfattningsvis kan vi se att de senaste åren har gått från 
traditionell marknadsföring till digitaliserad marknadsföring via sociala medier samt att 
kommunikation via en personlig avsändare anses mer trovärdigt. Företag kan idag använda 
influencer marketing samarbeten i deras marknadsföringsstrategier, för att skapa förtroende 
och långvariga förhållanden med sina kunder (Newman, 2015). Vi ser det således relevant 
att fortsätta utforska begreppet influencer marketing. 
 

1.1!Problembakgrund!
Lazarsfeld & Katz (1955, s. 13) beskrev redan år 1955 hur budskap från media förmedlas 
vidare med hjälp av opinionsledare. Opinionsledare beskrivs av Babin & Harris (2017) som 
konsumenter som har en påverkan på andra människor gällande intresset för produkter och 
konsumtion. Digitaliseringen har förändrat relationen mellan konsumenter, media och 
opinionsledare (Babin & Harris, 2017). Idag kan vi likna en influencer vid en opinionsledare 
på grund av att denne påverkar sitt sociala nätverk (Finansdepartementet, 2018, s. 192). I och 
med digitaliseringen har det blivit enklare för företag att hitta opinionsledare eftersom de kan 
besöka en social media plattform och se vilken person som har flest antal följare (Babin & 
Harris, 2017). Ett av Sveriges största Instagramkonto har fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic 
med 32.2 miljoner följare, se bild 1 och 2 (Instagram, 2018-b). Detta medan kvällstidningen 
Aftonbladet har en räckvidd på 3.2 miljoner följare (Törner, 2018). Till följd av det kan vi 
förstå vilken genomslagskraft sociala medier har gentemot de traditionella medierna och att 
företag bör använda sig av personliga avsändare på sociala medier i deras marknadsföring. 
Zlatan med hans många följare på Instagram kan liknas vid en opinionsledare och således 
influencer, dock menar De Vierman et al. (2017, s 814) att bara för att en person har många 
följare på Instagram behöver den inte ses som en opinionsledare.  
 
Babin & Harris (2017) beskriver att ett företag i sitt samarbete med en opinionsledare skapar 
så kallad Word of Mouth (WOM) kring sitt varumärke. Detta innebär att opinionsledare 
hjälper företag att få konsumenter att börja prata om deras produkt för att skapa ett 
engagemang. WOM är information om en produkt eller serviceupplevelse som delas mellan 
olika konsumenter (Babin & Harris, 2017). Samtidigt menar De Vierman et al. (2017, s 799) 
att den social media plattformen Instagram passar bra för att sprida eWOM. Det går att likna 
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en opinionsledare som hjälper till att sprida WOM med en influencer som verkar på 
Instagram och skapar eWOM.  
 
 

 
Bild 1, Zlatan Ibrahimovic Instagramprofil, 2018-05-19 (Instagram, 2018-b) ��
Bild 2, Zlatan Ibrahimovic i samarbete med Visa US, 2018-04-30 (Instagram, 2018-b) 
     
För att få så bra genomslagskraft som möjligt är det fördelaktigt att hitta en sympatisk och 
trovärdig influencer som värderas högt som opinionsledare (De Vierman et al., 2017, s. 799). 
De Vierman et al. (2017, s 814) har publicerat en artikel som handlar om hur en Instagram-
influencers antal följare påverkar konsumenters attityder gentemot influencers och företaget 
denne samarbetar med. Författarna påvisar att bara för att en influencer har ett stort antal 
följare betyder det inte att den tolkas som en opinionsledare. Fortsättningsvis menar De 
Vierman et al. (2017, s 814) att det är ett viktigt område att fortsätta undersöka, hur influencer 
marketing påverkar en konsuments beslut samt preferenser för influencers.  
 
Vidare beskriver Forrester (2018, s. 7) relevansen för att fortsätta undersöka influencer 
marketing som en marknadsföringsstrategi, eftersom kunder idag undviker annonser och att 
annonsmarknaden förväntas vara helt flack under 2018. En anledning till att 
annonsmarknaden förväntas vara flack är på grund av reklamblockerare, som på senare tid 
har blivit populärt för konsumenter (Patel, 2017). En reklamblockerare är ett insticksprogram 
till webbläsaren med ett datorprogram som automatiskt filtrerar bort oönskad reklam 
(Sveriges annonsörer, 2015). År 2017 använde en tredjedel av svenskarna annonsblockerare 
och i åldrarna 16–25 år var det 57 procent som använde det (Davidsson & Thoresson, 2017, 
s. 93). Vidare beskriver Patel (2017) att influencer marketing kommer växa eftersom 
konsumenter kommer bli immuna mot annonser. Resultatet blir att företag kommer behöva 
byta fokus gällande deras marknadsbudget, eftersom de idag förlorar massvis med pengar 
när konsumenter inte ser deras annonser. Vinerean (2017, s. 33) påvisar vidare hur företag 
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idag börjar ser influencer marketing som en integrerad del av deras marknadsföringsstrategi. 
Författaren påvisar dock att det saknas en vetenskaplig grund inom området influencer 
marketing och vilken roll en influencer har inom social media marketing (Vinerean, 2017, s. 
34). 
      
Fortsättningsvis har Market Science Institute (2018-a), även kallad MSI, kartlagt olika 
forskningsområden som bör prioriteras år 2016–2018. MSI är en forskningsbaserad 
organisation som bidrar med vetenskap inom marknadsföring (Market Science Institute, 
2018-b). I deras rapport framgår att en följd av digitaliseringen är att människor inte längre 
konsumerar tv-reklam, därför behövs vidare forskning kring hur företag idag ska bygga 
varumärkeskännedom. Vidare påpekar MSI (Market Science Institute, 2018-c) att en annan 
följd av digitaliseringen är en förändrad beslutsprocess; kundresan och kundernas mönster 
fram till ett köp är förändrad vilket till stor del beror på utvecklingen av sociala medier. Detta 
tillsammans med annonsmarknadens nedgång påvisar ytterligare relevansen av att studera 
influencer marketing och kundens nya beslutsmönster i och med dagens sociala medier 
plattformar. Vidare beskriver Vinerean (2017, s. 34) vikten för företag att ha en 
marknadsföringsstrategi på sociala medier och påvisar att det behövs vidare forskning om 
hur kunder uppfattar detta. Fortsättningsvis hävdar författaren att det behövs forskning kring 
kundbeteendet kopplat till specifika sociala medier plattformar. Djafarova & Rushworth 
(2017, s. 6) visar dessutom på vikten av att fortsätta undersöka social media plattformen 
Instagram och hur marknadsföringen där påverkar varumärkeskännedomen gentemot 
företag. Vi kan därmed konstatera att det saknas forskning kring kundens uppfattning 
gällande marknadsföring på sociala medier plattformar och specifikt Instagram.  
 
Vi har identifierat att tidigare forskning inom influencer marketing mestadels har gjorts på 
en äldre målgrupp. De Vierman et al. (2017, s 816) påvisar samtidigt att framtida forskning 
inom influencer marketing bör undersöka ungdomars användande av Instagram och deras 
syn på det. En av de få studier som gjorts inom influencer marketing på Instagram med fokus 
på en yngre generation är en studie av Djafarova & Rushworth (2017). Författarna 
undersöker hur unga tjejer påverkas av kändisar på Instagram gällande köpintention, hur de 
kan identifiera sig med olika kändisar online samt avsändarens trovärdighet (Djafarova & 
Rushworth, 2017). Resultatet av studien tyder på att unga tjejer påverkas av kändisar online, 
vilket väckte vårt intresse för målgruppen. 
      
Finansdepartementet (2018, s. 261) beskriver målgruppen barn och ungdomar som intressant 
när det kommer till reklam, då de är delaktiga i familjens köp samt ofta har egna pengar de 
kan spendera. Barn och ungdomar använder internet dagligen och möter därför 
marknadsföringskanalerna som exempelvis finns genom sociala medier 
(Finansdepartementet, 2018, s. 261). Digital natives kallas personer som är födda in i en 
digital kontext och har det som en självklar del av livet (Prensky, 2001, s. 2). I åldersgruppen 
16–25 år använder 71 procent Instagram dagligen och 81 procent någon gång ibland 
(Davidsson & Thoresson, 2017, s. 42). Fortsättningsvis beskriver Finansdepartementet 
(2018, s. 260) att målgruppen barn och ungdomar idag kan ha svårt att urskilja om det är 
marknadsföring eller information som de ser. Barn och ungdomar anses därför tillhöra 
gruppen sårbara konsumenter och påverkas mer av vissa marknadsföringsmetoder 
(Finansdepartementet, 2018, s. 260). I samtal med Garbarczyk (2018) fick vi 
rekommendationen att undersöka den yngre målgruppens uppfattning av influencer 
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marketing. Han menade på att de är av intresse för företag eftersom det är de som kommer 
att vara köpstarka i framtiden och således skapa lönsamhet för företag. Martin Garbarczyk är 
VD för ett globalt influencer-marketingbolag som har ett index med 18 000 influencers. Detta 
gjorde att vårt intresse att fokusera på den yngre generationen stärktes.  
 
Levin (2017, s. 17) hävdar att influencers idag har samma makt som mediehus hade förr i 
tiden. I takt med att sociala medier växer blir det allt mer viktigt för företag att integrera 
influencer marketing i deras marknadsföringsstrategier (De Vierman et al., 2017, s. 812). 
Brown & Hayes (2008) hävdar dessutom att influencer marketing är fördelaktigt för företag 
eftersom det kan öka försäljning och leda till en snabb vinstvändning. Daniel Redgert, VD 
på PR-byrån Redgert Comms, menar att reklamlandskapet är under utveckling (Redgert, 
2018). Han påvisar att kommunikationen och hur vi konsumerar idag under förändring “Det 
sker inte på traditionellt sätt via en tidningsartikel eller så längre, utan det sker via en 
personlig avsändare, med kanaler eller på något sätt opinionsbildande makt”. Dessutom kan 
vi konstatera att det finns ett gap i forskningen gällande influencer marketing på Instagram 
och den yngre generationens uppfattning om detta. Med anledning av detta resonemang vill 
vi undersöka vad som påverkar digital natives uppfattning om influencer marketing på 
Instagram.  
 

1.2!Problemformulering     
Mot bakgrund av ovanstående resonemang har vi formulerat följande frågeställning: 
     
Vad påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram?  
 

1.3!Syfte      
Syftet med vår studie är att bidra med en djupare förståelse samt redogöra för vad som 
påverkar ungdomars, 18–19-åringars, uppfattning om influencer marketing på Instagram. Vi 
har valt att studera influencer marketing utifrån ett konsumentperspektiv, där vi analyserar 
och tolkar vad som påverkar konsumenters uppfattning om influencer marketing på 
Instagram. Vi ämnar ge praktiska råd till företag inom ämnet och hjälpa dem att effektivisera 
sina marknadsföringsstrategier.  
     

1.4!Avgränsningar!! ! ! ! !
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka 18–19 åringars uppfattningar om influencer 
marketing. De har förmodligen extrapengar som de får disponera, är extra mottagliga för 
marknadsföring och spenderar dagligen tid på sociala medier (Finansdepartementet, 2018, s. 
260). Dessutom är dessa personer de som i framtiden kommer vara köpkraftiga och skapa 
lönsamhet för företag (Finansdepartementet, 2018, s. 260; Garbarczyk, 2018). Vidare 
kommer vi att avgränsa oss till ungdomar i Sverige och utföra intervjuer i både Umeå och 
Stockholm, då vi har begränsat med tid för vår studie. Ytterligare en avgränsning som gjorts 
är att fokusera på social media plattformen Instagram. Anledningen är som beskrivits tidigare 
att plattformen har växt under senaste året och att den är populär bland personer i åldern 18–
25 (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 42). Dessutom finns det tydliga indikationer på att 
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fortsatt forskning bör fokusera på en viss typ av social media plattform och specifikt 
Instagram (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1; Vinerean, 2017, s. 34)   

     

      !  
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2.&Teoretisk&metod&
 
I det här avsnittet presenterar vi studiens teoretiska metodval. Till en början redogör vi för 
varför vi har valt att studera influencer marketing och sedan presenteras vår förförståelse 
för ämnet. Vidare redogör vi för vårt val av vetenskapliga utgångspunkter, vetenskapligt 
angreppssätt samt forskningsstrategi. Till sist presenterar vi hur vi sökt efter litteratur samt 
hur vi arbetat med källkritik. 
  

2.1!Ämnesval! 
Studiens ämnesval grundar sig i lärdomar och erfarenheter från Civilekonomprogrammet 
med inriktning Service Management samt personliga intressen. Efter flera års studier har vi 
båda ett intresse för marknadsföring samtidigt som vi spenderar mycket tid på sociala medier. 
Vi följer ett flertal influencers på olika sociala medier plattformar och har uppmärksammat 
påverkan dessa har på både vår konsumtion och vårt beteende. Vidare ser vi en avsaknad av 
kunskap om marknadsföring via sociala medier i vår utbildning, mest fokus ligger på kunskap 
om traditionell marknadsföring. Med anledning av ovanstående ser vi det som intressant att 
undersöka influencer marketing. 
 
Idag arbetar många företag med sociala medier och influencers i marknadsföringssyfte. 
Samtidigt har vi, i samtal med personer i ledande positioner på marknadsavdelningar, förstått 
att en del företag saknar kunskap i ämnet. Vidare använder idag nästan alla svenskar sociala 
medier och det dyker ständigt upp nya plattformar och funktioner. Detta tillsammans med 
företags avsaknad av kunskap inom influencer marketing visar på att det är viktigt att utforska 
området.  
 
Åldersgruppen 18–19 åringar ser vi som intressant eftersom de fortfarande är unga och därför 
mer mottagliga för marknadsföring (Finansdepartementet, 2018, s. 260). Samtidigt kommer 
de inom närmaste åren vara köpkraftiga och därför lönsamma för företag. En stor del av 
åldersgruppen spenderar dagligen tid på sociala medier plattformar och således ser vi det 
intressant att skapa oss en förståelse för vad som påverkar ungdomars uppfattning om 
influencer marketing på Instagram. Resultatet av vår studie kommer ge företag information 
som kan hjälpa dem effektivisera sina marknadsföringsstrategier för att nå ut till målgruppen. 
Slutligen ser vi det även av intresse att djupare studera ämnet för att kunna bidra till 
forskningen, tillsammans med att kunna ge praktiska rekommendationer till företag och att 
ha nytta av kunskapen i vårt framtida arbetsliv som marknadsförare.  
 

2.2!Förförståelse 
När en redogörelse och beskrivning av verkligheten utförs gömmer det sig alltid ett 
perspektiv bakom (Larsson, 2005, s. 18). Det finns en tolkning bakom all tankeverksamhet 
och ens perspektiv påverkar hur man ser på fakta, således har vi en föreställning redan innan 
något ska tolkas för första gången - en förförståelse (Larsson, 2015, s. 18). Bryman (2011, s. 
33) påvisar att individer ska se bortom sin egen förförståelse när de ska förstå världen vi lever 
i, likväl ska individer tolka människors handlingar och idéer från deras perspektiv. Genom 
att vi berättar om vår förförståelse tydliggör vi utgångspunkterna för tolkningarna i denna 
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undersökning. Vi öppnar således upp för en kritisk granskning då vi inte undanhåller vårt 
perspektiv (Larsson, 2005, s. 18). Vidare kommer vi att göra en redogörelse för vår teoretiska 
och praktiska förförståelse. Vi kommer gå in på den förförståelsen vi ser som väsentlig i 
koppling till tolkningsprocessen i denna studie.  
 
Den teoretiska förförståelse vi har i ämnet har vi främst fått från olika marknadsföringskurser 
på Handelshögskolan vid Umeå universitet, Bond University på Gold Coast och National 
Taiwan University i Taipei. Vi har via en bred variation av kurser, på både avancerad och 
lägre nivåer, fått en stor insikt i både marknadsföring och konsumentbeteende. Mer specifikt 
har vi lärt oss hur företag ska effektivisera och utforma sina marknadsföringsstrategier och 
hur konsumenten reagerar på dessa. Vi har således en teoretisk grund ur både konsument och 
managementperspektiv. Denna teoretiska grund har varit värdefull i vår uppstartsprocess 
med litteratursökning. 
 
Våra tidigare kurser har mest varit fokuserade på traditionell marknadsföring och inte digitala 
marknadsföringen, vilket nämnts ovan i ämnesvalet. Vi har således främst en praktisk 
förförståelse inom den digitala marknadsföringen, vilket uppkommit från vårt egna intresse 
för sociala medier. Vi följer dagligen flera olika influencers på olika sociala medier 
plattformar och möts således dagligen av influencer marketing. Detta gör att vi har en stor 
förståelse för hur företag och influencers arbetar med influencer marketing. Vidare har vi 
även fått en praktiskt och teoretisk förförståelse inom området från våra respektive 
praktikplatser på två större marknadsavdelningar. Där fick vi en insikt i hur företag idag 
jobbar med olika sociala medier plattformar. Likaså har olika föreläsningar, med företag och 
på arbetsmarknadsdagar, lett till en teoretisk men främst praktisk förförståelse.  
 
Vi ska se till att kritiskt granska vår förförståelse i koppling till vår tolkningsprocess, genom 
att kontinuerligt under studiens gång diskutera och ifrågasätta våra olika val. Exempelvis tror 
vi att vårt val av teorier, tillvägagångssätt och källor kan ha påverkats av vår förförståelse 
och vi ska under studiens gång ha detta i åtanke. Dessutom kommer vi låta personer utifrån 
och med annan bakgrundskunskap om ämnet granska vår studie, för att säkerhetsställa att 
objektivitet tillämpas. Vi ser främst positiva effekter av vår praktiska och teoretiska 
förförståelse, då den kan bidra till en djupare och bättre tolkning. Vi anser att riskerna för en 
subjektiv tolkningsprocess minskar då vi är medvetna om vår förförståelse.  
 

2.3.Vetenskapliga!utgångspunkter! 
När forskare ska skriva en vetenskaplig uppsats påvisar Åsberg (2001, s. 1) vikten av att 
bestämma vad för vetenskapliga utgångspunkter som ska användas - hur författarna ser på 
världen, vad för kunskap de söker och hur de ska gå till väga. Vidare menar författaren att 
dessa kan ses som tre nivåer av vetenskapsteori och dessa är nödvändiga i ens bestämmande 
av vad undersökningen utgår ifrån för ställningstaganden. De tre nivåer kan benämnas: 
ontologi, epistemologi och metodologi (Åsberg 2001, s. 1). De vetenskapliga 
utgångspunkterna som ligger till grund för vår undersökning visas i figur 1 nedan och 
kommer i avsnitten därefter att utvecklas.  
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Figur 1, val av vetenskapliga utgångspunkter  
 
2.3.1!Ontologi 
Innan författare ska undersöka något empiriskt är det nödvändigt att benämna hur de ser på 
den ontologiska tillvaron, vilket är det mest övergripande sättet att benämna hur tillvaron 
uppfattas (Åsberg, 2001, s. 3). Detta blir viktigt att benämna då forskaren redan innan en 
undersökning har förutbestämda föreställningar om dennes verklighetsuppfattning eller 
världsbild (Åsberg, 2001, s. 3). Ontologi betyder “vad som finns” och är ens verklighetssyn 
gällande frågor som handlar om de sociala entiteternas art och natur, samt hur vi kan förklara 
dem (Bryman, 2011, s. 35). Vidare menar författaren att synsättet antingen kan ses som 
konstruktioner av aktörens uppfattning och handling alternativt som objektiva enheter. 
Bryman (2011, s. 35) presenterar att dessa två olika synsätt inom verklighetssynen kallas för 
konstruktionism respektive objektivism.   
 
Med objektivism menas att sociala företeelser är oberoende av olika sociala aktörer (Bryman, 
2011, s. 36). Vidare menar författaren att olika sociala händelsers betydelse och existens inte 
alls är beroende av de som är socialt medverkande. Bryman (2011, s. 36) menar vidare att 
begreppet enklare kan förklaras som att vi människor inte kan förklara sociala företeelser 
eftersom det är en yttre verklighet som står utanför individens egna makt. Den andra 
ontologiska ståndpunkten är konstruktionism som menar att ens sociala verklighet inte är 
fastställd, utan att de sociala företeelserna beror på ett socialt samspel mellan individer 
(Bryman, 2011, s. 37). I linje med konstruktionism menar författaren att anledningen till att 
verkligheten inte kan fastställas är för att den hela tiden konstrueras och rekonstrueras. 
 
Vi vill i vår studie undersöka vad som påverkar ungdomars uppfattning om influencer 
marketing. Vår empiriska insamling kommer genom intervjuer att ge oss individernas 
subjektiva uppfattning. Det blir i sin tur naturligt med konstruktionism som ontologisk 
ståndpunkt, på grund av att vi kommer undersöka individens tolkning och uppfattning om ett 
socialt samspel mellan dem själva, influencers och företag på en social media plattform. 
Instagram, som en social media plattform och socialt nätverk, formas genom olika individers 
interaktion och enighet. Vi kan förstå att en social media plattform är en social konstruktion 
som hela tiden omkonstrueras och skapas av sociala aktörers agerande. Individerna kommer 
beskriva sina uppfattningar utifrån detta och vi kan således konstatera att vi kommer använda 
oss av det ontologiska synsättet konstruktionism. 
!  
2.3.1!Epistemologi! 
Kunskapssyn, eller epistemologi, beskrivs av Bryman (2011, s. 29) som vad individer anser 
att kunskap är och hur det skapas. Speciell vikt lägger författaren på om den sociala 
verkligheten kan och bör studeras på ett likadant tillvägagångssätt som verklighetsbild och 
principerna inom naturvetenskapen. Collis & Hussey (2014, s. 43) menar att ens kunskapssyn 
och hur författare ser på kunskapens natur kommer att guida en genom undersökningens 
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uppbyggnad. Vidare presenteras två olika kunskapsuppfattningar; positivism och 
interpretativism (Bryman, 2011, s. 32; Collis & Hussey, 2014, s. 46)  
 
Positivism har sin grund i en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori med antaganden att 
det bara finns en verklighet, vetenskap är objektivt och forskaren får inte lägga någon 
värdering i den (Collis & Hussey, 2014, s. 46). Vidare menar Bryman (2011, s. 30) att 
forskarens roll inom positivism är att ta fram hypoteser som sedan testas i syfte att ligga till 
grund för lagmässiga förklaringar. Motsatsen till positivism inom kunskapssynen är 
interpretivism, vilket ses som ett tolkningsperspektiv (Bryman, 2011, s. 32). Synsättet menar 
att det finns flera verkligheter och att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om den 
subjektiva innebörden i en social handling (Collis & Hussey, 2014, s. 46). Collis & Hussey 
(2014, s. 45) påvisar att interpretivism menar att vår sociala verklighet är subjektiv på grund 
av att den är formad av individers uppfattningar. Vidare menar författarna att forskaren 
interagerar med det som undersöks då det inte går att separera det som existerar i världen 
med vad som pågår i forskarens huvud.  
 
I vår studie ska vi undersöka vad som påverkar ungdomars uppfattning om influencer 
marketing, därav är den interpretivistiska ståndpunkten gällande kunskapssynen mest 
lämpad. Vi kommer undersöka och analysera vad som påverkar varje individs uppfattning 
om influencer marketing, således blir varje svar unikt och bygger på dennes subjektiva 
kunskap. Den objektiva kunskap som den naturvetenskapliga kunskapssynen bygger på 
kommer vi därför inte uppnå. Valet av interpretativism som syn på kunskapen stärks av det 
Collis & Hussey (2014, s. 46) påvisar, att om forskaren kommer att interagera med det som 
undersöks krävs en interpretivistisk ståndpunkt. Vi kommer att sammanställa 
respondenternas svar, själva tolka empirin och göra vissa antaganden. I det fallet är det inte 
möjlig för oss att vara helt objektiva, vi kommer att integrera det som pågår i våra huvuden 
med det som vi undersöker. Sammanfattningsvis kommer vi i vår studie att tolka det 
mänskliga beteendet och därför utgå från de interpretativistiska ståndpunkterna. Vidare 
menar Saunders et al. (2012, s 163) att en kvalitativ metod passar sig med interpretativistiska 
kunskapsuppfattningar, eftersom forskaren sammanställer subjektiva antaganden och socialt 
konstruerade verkligheter om ämnet som studeras. Detta stärker vårt val av kunskapssyn. 
  
   

2.4!Vetenskapligt!angreppssätt 
Bryman (2011, s. 26) beskriver att det finns två olika uppfattningar om förhållandet mellan 
teori och praktik i samhällsvetenskap, deduktiv och induktiv. Med ett deduktivt angreppssätt 
tar forskaren fram eller deducerar en eller flera hypoteser, med grund från redan befintliga 
teorier. Dessa underkastas sedan i en empirisk granskning. Detta kan således resultera i en 
omarbetad teori, beroende på vilket utfall som uppnås (Bryman, 2008, s. 26). Åsberg (2001, 
s. 62) anser att för att en slutsats ska vara deduktivt giltig ska ens argument som binder 
samman utgångspunkterna med slutsatserna vara logiska och analytiskt sett giltiga. 
Författaren menar att när du använder dig av en deduktiv metod är utgångspunkterna olika 
bevis och tillkommande empirisk grundade premisser, vilket i detta fall blir vår teori och 
empiriska insamling. Bryman (2011, s. 27) menar att en kvantitativ forskning oftast är 
förekommande i samspel med en deduktiv forskning. Dock menar Saunders et al. (2012, s 
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145) att om det finns en bra teoretiskt grund, som gör det möjligt att formulera en 
problemformulering utifrån, kan ett deduktivt angreppssätt vara till fördel även för en 
kvalitativ forskning. 
 
Det induktiva angreppssättet brukar resultera i att forskaren formulerar en teori utifrån den 
data som har samlats in via exempelvis intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 144). Åsberg 
(2001, s. 62) påvisar att en induktiv metod innebär att författare utifrån ens erfarenheter och 
observation söker sig till en slutsats, således blir utgångspunkten i denna metod dina 
observationer. Vidare menar Bryman (2011, s. 29) att detta angreppssätt ofta kopplas ihop 
med en kvantitativ metod. Sammanfattningsvis kan vi kort förklara att man utifrån ett 
induktivt angreppssätt genom empirin tar fram en teori, medan från ett deduktivt angreppssätt 
utgår man från redan befintlig teori och undersöker något för att få ett resultat (Bryman, 2011, 
s. 28). Dock menar författaren att det finns en tvetydighet i valet av angreppssätt och att det 
bör ses mer som riktlinjer än regler.  
 
Vi kommer i vår studie att använda oss av en kvalitativ metod och som nämnts ovan menar 
Bryman (2011, s. 29) att ett induktivt angreppssätt därför är att föredra. Dock anser vi oss ha 
en bra teoretisk grund för vår frågeställning och således argumenterar vi för att vi väljer ett 
deduktivt angreppssätt, dock med induktiva inslag. Detta med stöd av Saunders et al. (2012, 
s 145) som påvisar att man kan ha fördel av ett deduktivt angreppssätt om det finns en bra 
teoretisk grund. I vår studie kommer vi inte att formulera en hypotes att testa, dock kan vi 
från tidigare forskning se mönster och skapa oss ett sammanfattande teoretiskt ramverk att 
ha som utgångspunkt. Vår avsikt med studien är att empirin ska kunna komplettera tidigare 
forskning och tillsammans med vår teoretiska utgångspunkt utveckla och bygga på 
nuvarande teorier inom influencer marketing. Vår empiri analyseras alltså mot teorin och 
enligt Åsberg (2001, s. 62) ska dessa argument vara logiska och analytiskt sett giltiga i ett 
deduktivt angreppssätt. Det är lämpligt med ett större fokus på en deduktiv metod för oss, då 
vi bygger vidare på en teori snarare än konstruerar en helt ny. På grund av att vi ändå skapar 
oss en ny formulerad teori, utifrån vårt teoretiska ramverk och empiri så har vi även inslag 
av en induktiv metod. 
 

2.5!Forskningsstrategi! 
Utöver dessa vetenskapliga utgångspunkter och olika sätt att se på förhållandet mellan teori 
och praktik i samhället menar Bryman (2011, s. 39) att det finns två olika forskningsstrategier 
för författaren att välja i sin studie; kvantitativ eller kvalitativ. Övergripande kan det tolkas 
som att författaren genom en kvantitativ metod tar fram data som går att mäta medan 
författaren i en kvalitativ metod inte gör det (Bryman, 2011, s. 39). Djupgående är skillnaden 
dock större än så.  
 
I en kvantitativ forskningsstrategi ligger stor vikt på prövning av teorier och den har 
vanligtvis ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan teori och praktisk forskning (Saunders 
et al., 2012, s. 162). Vidare beskriver Bryman (2011, s. 40) att en kvantitativ metod oftast har 
en objektivistisk syn på verkligheten samt en positivistisk kunskapssyn. I en kvantitativ 
forskningsstrategi vill forskaren genom en större teknisk provtagning kunna generalisera ett 
problem (Saunders et al., 2012, s. 163). Den kvalitativa forskningsstrategin skiljer sig från 
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den kvantitativa och har istället oftast ett induktivt synsätt, interpretativistisk kunskapssyn 
och en konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman, 2011, s. 40). Vidare menar Bryman (2011, 
s. 40) att en kvalitativ forskningsstrategi vill skapa en uppfattning om människors tolkningar 
om verkligheten de lever i. Genom perspektivet ses individer som konstruktionister, vilket 
ger en föränderlig bild av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 41). Om en författare 
vill förstå ett problemområde mer djupt använder sig denne av en kvalitativ 
forskningsstrategi (Saunders et al., 2012, s. 163). 
 
I vår studie vill vi undersöka vad som påverkar ungdomars subjektiva uppfattning om 
influencer marketing. Därmed ämnar vi skapa oss en djupare förståelse för problemområdet 
och således är en kvalitativ metod bäst lämpad. Genom att använda oss av en kvalitativ 
utgångspunkt kommer vi skapa oss en djupare förståelse för vad som påverkar ungdomars 
uppfattning om influencer marketing på Instagram. Om en kvantitativ metod hade använts 
skulle utfallet inte skapa en djupare förståelse och därför inte besvarat vår 
problemformulering. Vidare är den kvalitativa forskningsstrategin mest lämpad för vårt 
tidigare val av konstruktionism samt interpretativistisk kunskapssyn.  
 
Kritik angående replikerbarhet, generaliserande och transparens riktas ofta mot kvalitativa 
studier (Bryman & Bell, 2015, s. 413). Författarna menar vidare att i en kvalitativ studie är 
forskaren huvudinstrumentet och interagerar med respondenterna under undersökningens 
gång. Vi ska ta ställning till svagheterna den kvalitativa forskningens subjektivitet kan 
medföra och ha det beaktande under undersökningens gång. Som presenterat ovan, under 
avsnitt 2.2 Förförståelse, så kommer vi ha vår förförståelse i beaktning för att få ut ett så 
trovärdigt resultat som möjligt. Replikerbarhet omfattar svårigheterna med att återupprepa 
kvalitativa studier med samma resultat (Bryman & Bell, 2015, s. 414). Vidare menar 
författarna att kvalitativa studier inte heller går att generalisera till andra kontexter. För att 
motverka svagheterna dessa två komponenter medför ska vi försöka att vara objektiva genom 
vår undersökning och tydligt förklara våra tillvägagångssätt. Detta även för att stärka 
transparensen, att det är svårt att fastställa vad forskarna faktiskt gör är ännu en svaghet med 
kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2015, s. 413). För att stärka vår trovärdighet kommer vi 
att tydligt redogöra för våra olika val och tillvägagångssätt. Då vi vill undersöka ungdomars 
subjektiva uppfattning om influencer marketing är det dock övervägande för oss att göra en 
kvalitativ studie, då Bryman (2011, s. 371) rekommenderar en kvalitativ studie för detta.  
 

2.6!Litteratursökning 
Enligt Collis & Hussey (2014, s. 76) bör forskaren i början av sin litteratursökning samla på 
sig så mycket material som möjligt. Vidare menar författarna att forskaren på så sätt lär sig 
mer om ämnet och samtidigt kan identifiera ett gap i forskningen. Vår litteratursökning 
började med att vi grundligen gick igenom böcker och artiklar inom studiens ämnesområde, 
digital marknadsföring, vilket i sin tur gav inspiration till vidare källor som vi fann 
intressanta. Följaktligen gav det oss inspiration till att identifiera ett flertal nyckelbegrepp 
som gjorde det enklare för oss att göra en avgränsning kring vårt ämnesområde, se valda 
nyckelbegrepp i tabell 1.    
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Tabell 1, sökord  
Ämnesområden  Kompletterande Sökord  
Social Media Marketing   
 Instagram content  
 Social Media Strategies  
 sCRM  
Influencer marketing  
 eWOM 
 Opinion leader  
 Reference group 
 Celebrity endorsement  
 Parasocial interaction  
Customer perception   
 Attitudes towards marketing 
 Credibility  

 
När forskaren ska söka efter relevanta källor till en studie görs det med fördel via elektroniska 
databaser (Bryman, 2011, s. 113). Vi valde därför att använda de definierade 
nyckelbegreppen, i tabell 1, för att söka efter relevanta vetenskapliga artiklar i olika 
databaser. Vi har främst använt Umeå Universitetsbiblioteks egen databas, Science Direct, 
Emerald Insight samt Google Scholar. Enligt Bryman (2011, s. 99) kan argumentationen 
anses tvivelaktig när forskaren inte rensar bort material som är oväsentligt för studien. Vi 
valde således att spara de vetenskapliga artiklar vi ansåg viktiga för vår studie, medan andra 
vetenskapliga artiklar sorterades bort.  
 
Det här gav oss en bra start i vår litteraturinsamling. Vi identifierade ett gap i forskningen 
som mynnade ut i en problemformulering samt syfte, således har vi kunnat fortsätta vår 
studie. Vi har dock under hela vår studie fortsatt att söka efter ny forskning i ämnet som kan 
komplettera vårt material. Detta eftersom ämnesområdet är relativt nytt i forskningen och att 
det under vår undersökning kan komma att publiceras nya studier. Bryman (2011, s. 117) 
påvisar vikten av att forskaren kontinuerligt under processens gång samlar in mer material 
som kan vara väsentligt till studien.    
 
Genomgående under arbetets gång har vi i första hand använt oss av publicerade artiklar från 
olika fackgranskade tidskrifter, men eftersom ämnet är relativt outforskat har vi använt även 
andra källor. Dessa har använts med försiktighet och vi har försökt säkerställa dessa sidors 
trovärdighet genom att kolla upp den mot andra källor. För att i introduktionskapitlet väcka 
läsarens intresse för vårt valda ämnesområde har vi exempelvis valt att använda oss av 
webbsidor samt elektroniska nyhetsartiklar. Dessutom har vi för att stärka vårt ämne också 
använt oss av ett par hemsidor, där vi har hämtat statistik gällande svenskars användande av 
internet och sociala medier samt ett antal olika rapporter som visar på aktualiteten av vårt 
problemområde. Följaktligen, med syfte att kunna definiera viktiga begrepp för vår studie, 
har vi även valt att använda oss av Nationalencyklopedin. Vidare är den social media 
plattformen Instagram av betydelse i vår studie och därför har fakta hämtats från 
applikationens hemsida. Slutligen har många av våra källor varit i form av en e-bok eftersom 
att det har varit svårt att hitta litteratur inom vårt ämnesval.  
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2.7!Källkritik! 
Vår kunskap och vår studie bygger på olika typer av källor. När forskaren ska bedöma 
källornas tillförlitlighet är det viktigt att vara källkritisk och värdera sina källor (Thurén, 
2013, s. 4). Vidare beskriver författaren att det finns fyra källkritiska principer; äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7–8). Följaktligen kommer vi i 
det här avsnittet, med hjälp av de fyra källkritiska principerna, att bedöma källorna vi har valt 
i vår studie. 
 
Äkthet innebär att källan inte är en förfalskning utan är vad den utger sig för att vara 
(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 161). Thurén (2013, s. 17) ger exempel på ett antal studier 
där forskaren har “förbättrat” utfallet av studien eller förfalskat resultatet. Det kan vara svårt 
att dra gränsen mellan vad som är sant och falskt då förfalskningar inom vetenskapen är 
vanligt (Thurén, 2013, s. 17). Genom att vara medveten om att källan kan vara en förfalskning 
kan författaren enklare kontrollera om källan är äkta, exempelvis kan källan kontrolleras med 
andra källor (Thurén, 2013, s. 26). Vi har strävat efter att använda vetenskapliga artiklar från 
fackgranskade tidskrifter. Vidare har vi kontrollerat att våra artiklar har en tydlig koppling 
till tidskrifterna vi har valt våra källor ifrån, för att se att de passar ihop med vårt ämnesval. 
Vi har, som tidigare nämnt, använt ett källor som inte är fackgranskade eftersom vårt ämne 
är så pass outforskat. Vidare har dessa valts med noggrannhet, använts med försiktighet och 
vi har varit noga med att inte förvrida framställningen av dem.  
 
Thurén (2013, s. 7) beskriver principen tidssamband som hur aktuell en källa är i tiden och 
vidare att det är en faktor som påverkar trovärdigheten. Kravet på att källan ska ligga rätt i 
tiden blir desto viktigare. Ju mer detaljerad kunskap en författare söker desto viktigare blir 
det (Thurén, 2013, s. 31). Vårt valda ämnesområde, som grundar sig i marknadsföring på 
sociala medier och influencer marketing, är ett relativt nytt ämnesområde som är under 
utveckling. Med anledning av detta har vi filtrerat våra sökningar i databaserna, för att 
resultaten vi får upp ska vara så aktuella som möjligt. Eftersom att ämnesområdet är relativt 
outforskat har vi behövt komplettera med äldre källor. När vi har valt att använda oss av 
dessa äldre källor har vi varit försiktiga och således undersökt hur andra forskare inom 
ämnesområdet refererat till dessa. Detta har i sin tur visat att källan är aktuell och trovärdig 
för vår studie.  
  
En källa som är oberoende beskrivs av Thurén (2013, s. 8) som en källa som står på egna ben 
där innehållet inte är taget från någon annan källa. En källa som är beroende kan ha influerats 
av andra berättelser och därmed förvrängts (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 168). Thurén 
(2013, s. 45) menar därför att en primärkälla är mer pålitlig än en sekundärkälla. I vår studie 
kommer vi att behöva använda oss av referat och information från andra källor, då vi kommer 
utgå från en deduktiv forskningsstrategi. Det är således viktigt att vi granskar detta med 
försiktighet så att vår källa inte är beroende av eller har influerats av andra källor. Vidare har 
vi i vår studie varit noggranna med att i minsta möjlig mån använda oss av 
andrahandsrefereringar och har endast gjort det när primärkällan inte varit tillgänglig. För att 
vi ska kunna säkerhetsställa trovärdigheten av våra källor har vi noggrant granskat dem med 
andra källor, för att vi ska undvika feltolkningar.   
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Det sista kriteriet kallas för tendensfrihet. Med detta menas att en källa inte ska kunna 
misstänkas för att förvränga verklighetsbilden, den ska vara objektiv (Thurén, 2013, s. 
7).  Ibland kan källan vara partisk på grund av en individs politiska, personliga eller 
ekonomiska intressen av att skapa en falsk bild (Thurén, 2013, s. 8). Om författaren 
sympatiserar med källans budskap kan det leda till att denne undviker att kontrollera källan 
och därmed missar att källan varit partisk (Thurén, 2013, s. 63). Författaren menar att 
forskaren ska ha detta i åtanke. Vid misstanke om att källan förvrider verklighetsbilden bör 
en motsatt källa, med motsatt avsikt, komplettera litteratursökningen (Thurén, 2013, s. 64). 
Dessutom beskriver Thurén (2013, s. 64) att det oftast finns ett dolt motiv bakom en källa 
och att källor därför nästan alltid, på något sätt, är partiska. Vi har i vår studie försökt vara 
noggranna med att undersöka huruvida författarna av våra litteraturval är erkända inom sitt 
område, således att författarna inte har något bakomliggande intresse av att förvrida det 
resultat som framkommit av studien. Vidare har vi försökt att läsa ett flertal olika studier för 
att skapa oss en så objektiv bild som möjligt av vårt ämnesområde. Följaktligen har vi i vårt 
val av källor haft i åtanke att leta efter dolda motiv såsom finansiering från en organisation 
som kan ha vinning av ett speciellt utfall av studien. Som nämnts ovan har vi i bästa möjliga 
mån använt oss av fackgranskad litteratur som har blivit granskad av experter, vilket stärker 
trovärdigheten angående tendensfrihet. Avslutningsvis anser vi oss uppfylla alla dessa fyra 
kriterier av kritisk granskning av våra källor och att våra källor kan anses vara trovärdiga. !  
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3.&Teoridel 
 
Detta avsnitt i vår studie presenterar och beskriver relevanta tidigare teorier inom ämnet. 
Tre olika spår utgör grunden för studien: attityder mot reklam, det nya reklamlandskapet 
och komponenter inom influencer marketing. Vidare innehåller varje spår olika 
underrubriker. Syftet med avsnittet är att lägga en grund och förståelse för den fortsatta 
studien. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de teorier som presenterats i en 
egenkomponerad modell, 3.4 teoretisk sammanfattande referensram.    
!

3.1!Attityder!mot!reklam 
Syftet med marknadsföring är att kunder ska skapa sig en uppfattning och lära sig vilka 
fördelar de får ut av att konsumera företags produkter eller tjänster (Babin & Harris, 2017). 
När kunder skapar sig denna uppfattning och lärdom kan det leda till att kunder förändrar sitt 
beteende och eventuellt köper företagets produkter eller tjänster (Babin & Harris, 2017). Det 
är därför väsentligt att företag skapar sig en uppfattning om hur konsumenter uppfattar olika 
slags marknadsföring. Varje dag möts människor av över tusen olika intryck och det är därför 
omöjlig att ta till sig alla (Brown & Hayes, 2008). Konsumenter är idag mer selektiva i vart 
de väljer att rikta sin uppmärksamhet på grund av företags många marknadsföringskanaler. 
(Babin & Harris, 2017).  
 
Människor har i alla år haft olika attityder mot reklam och marknadsföring. Attityder till 
reklam beskrivs av MacKenzie & Lutz (1989, s. 49) som en välvillig eller icke välvillig 
inställning till reklam i allmänhet. Pollay & Miller (1993, s. 99) undersökte i början på 90-
talet människors uppfattning mot annonser. En annons beskrivs av Nationalencyklopedin 
(2018-b) som ett betalt erbjudande eller meddelande i tryckt eller digitalt medium. Annonser 
både stimulerar konsumenter till att köpa och spendera pengar samtidigt som de visualiserar 
en viss livsstil och värdeorientering (Pollay & Miller, 1993, s. 99). Vidare beskriver 
författarna att de flesta individer har en viss inställning till annonsering, ibland kan det 
uppfattas underhållande och ibland starkt ogillas. Exempelvis kan vissa annonser ses som 
roliga och informativa, medan individer även kan uppfatta vissa annonser som ett försök från 
företagen att manipulera konsumenter till att köpa deras produkter (Pollay & Mittal, 1993, s. 
99).  
 
Börjesson & Edström (2014, s. 341) beskriver i sin rapport en undersökning som gjorts 
gällande svenskars attityd mot tv-reklam. Resultatet visar på att människor, i olika åldrar, på 
senare år har fått en mer negativ syn mot tv-reklam. Detta menar författarna beror på att 
regeringen har reglerat lagarna vilket lett till att reklam på tv har ökat. Dock menar författarna 
att yngre generationer har visat sig ha en mindre negativ inställning gentemot reklam som 
visas på tv (Börjesson & Edström, 2014, s. 349). Vidare visar Ekström & Sandberg (2010, s. 
190) på att individer i yngre åldrar är mindre negativt inställda mot reklam dem möter på 
internet, jämfört med den tv-reklam dem möter. Även Grusell (2012, s. 1) har undersökt den 
yngre generationens inställning till reklam, denna beskriver hon som en slags “hatkärlek”. 
Människor tar till sig den information som syns via reklam och baserar sina beslut kring det, 
samtidigt som de inte erkänner att de ibland kan gilla reklam (Grusell, 2012, s. 12). Vidare 
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menar författaren att yngre individer upplever att reklam ger dem kunskap och att den 
uppfattas som informativ.  
Idag spenderar, som nämnts i föregående avsnitt, människor och individer mer tid på internet 
och sociala medier. Vidare skapar sociala medier möjligheter för företag att 
målgruppsanpassa sin reklam, vilket Grusell (2012, s. 24) nämner i sin studie angående vad 
som är viktigt för framtiden. Denna individanpassade reklam beskrivs närmare under avsnitt 
3.2.2. Social Media Marketing. I en studie av Kelly et al. (2010) har individers syn gentemot 
reklam på olika sociala kanaler studerats. Resultatet visar på att dessa individer inte alltid är 
medvetna om att reklamen är anpassade just efter deras målgrupp. Vidare tyder rapporten på 
att ungdomar inte ser sambandet mellan deras egna intressen och reklamen de exponerats för 
i de sociala kanalerna. För att ungdomar ska vara mottaglig för marknadsföring och ha 
möjlighet att utvärdera den måste det finnas ett intresse från individens sida (Grusell, 2012, 
s. 20).  
 
Cho & Cheon (2004, s. 93 har undersökt individers syn på reklam på webben. Resultatet från 
studien påvisar att individer inte litar på reklam som finns på internet eftersom den stör och 
inte anses trovärdig. Författarna konstaterar att företagen måste bädda in reklamen på ett sätt 
som inte stör den mottagande individen, detta för att reklam inte ska kunna förbises (Cho & 
Cheon, 2004, s. 94). Holmström & Wikberg (2015, s. 39) menar tvärsemot att 
marknadsföring på internet och i sociala kanaler anses mer ärlig. Författarna menar att 
reklamen i dessa kanaler anses vara mer verklig, jämfört med tv-reklam där individer vet att 
personer som medverkar är inhyrda och får betalt för att sprida sitt budskap. Vidare påvisar 
Holmström & Wikberg (2015, s. 39) att 80 procent av svenskar anser rekommendationer som 
trovärdiga i jämförelse med 20 procent som anser traditionell reklam som trovärdigt.   
 
Dagens ungdomar är uppväxta med ständig exponering från marknadsföring i olika kanaler 
och därför uppmärksammar de inte reklam i samma utsträckning som en äldre generation 
(Ekström & Sandberg, 2010, s. 190). Nygren (2015) beskriver att reklam i sociala medier 
ofta placeras så att det inte stör mottagaren och på Instagram anpassas reklamen specifikt 
utifrån individers intressen. Individer beskrivs därför uppleva att reklam på internet ofta 
smälter in i den miljö den befinner sig i (Ekström & Sandberg, 2010, s. 190). Sveriges 
Annonsörer (2015) menar dessutom att ett sätt för individer att stänga ute reklam på internet 
är via reklamblockerare. En reklamblockerare är ett insticksprogram till webbläsaren med ett 
datorprogram som automatiskt filtrerar bort oönskad reklam (Sveriges annonsörer, 2015). År 
2017 använde en tredjedel av svenskarna annonsblockerare och i åldrarna 16–25 år var det 
57 procent som använde det (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 93). Detta tyder på att den 
yngre generationen tar ett medvetet val att undvika reklam.  
 
Det vi presenterat ovan visar på att det finns olika meningar gällande hur individer ser på 
reklam på internet och i sociala kanaler. Vi kommer ställa frågor kring ungdomars 
uppfattning genom att se deras attityder och inställningar gentemot influencer marketing. 
Vidare kommer vi i studien att benämna det som ungdomars uppfattning. Vi kommer att 
fortsätta detta avsnitt genom att presentera teorierna som ligger till grund för vår 
sammanfattande teoretiska referensram. 
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3.2!Det!nya!reklamlandskapet 
3.2.1!Digital!marknadsföring 
Brown & Hayes (2008) menar att den senaste trenden inom marknadsföring är skiftet mot 
det digitala, vilket gjort att marknadsföringen har gått från en envägskommunikation till en 
tvåvägskommunikation (Ström & Vendel, 2015, s. 55). I en traditionell marknadsföring är 
det företaget som är den aktiva parten och har makten att kommunicera ut sitt budskap 
(Solomon et al., 2016, s. 3; Tuten & Solomon, 2017). Detta gör företag via olika sändningar 
eller tryckt media till den stora massa och det sker inte någon kommunikation mellan 
konsument och företag. I dagens samhälle med digitala kanaler har konsumenter en aktiv roll 
och kan interagera med företag och konsumenter enklare (Coombs et al., 2015, s. 4; Kotler 
et al., 2012, s. 3; Tuten & Solomon, 2017). Ström & Vendel (2015, s. 8) menar att företag får 
nya möjligheter att hantera kommunikationen med konsumenter, samtidigt som det är en 
utmaning då de inte själva kan styra allt innehåll. För att företag ska lyckas med sina 
marknadsföringsinsatser och förvärva kunder, måste de identifiera, engagera och förnya sina 
framtidsutsikter (Brown & Fiorella, 2013). Vi vill med detta påvisa hur den digitala världen 
lett till ett skifte i hur marknadsföring hanteras idag. 
 
3.2.2!Social!Media!Marketing 
Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler online, där 
användarna kan kommunicera med varandra direkt och själva är delaktiga i skapandet av 
innehållet (Nationalencyklopedin, 2018-a). Tuten & Solomon (2017) beskriver sociala 
medier som en plats som skapas och möjliggörs genom infrastrukturer, kanaler och olika 
programvaror. Vidare menar författarna att sociala medier främst handlar om en gemenskap, 
att användarna tillsammans skapar innehållet och värdet av det. Agresta & Bough (2010, s. 
2) påvisar att sociala mediers nyckelkoncept är att individer delar saker med andra individer 
som de identifierar som vänner eller följare, vilket kan liknas vid kommunikation med din 
bekantskapskrets. Dessutom menar Stakston (2012. s. 12) att sociala medier ger bättre 
förutsättningar för att hitta individer som är likasinnade sig själva och bedriva 
opinionsbildning.  
 
Social Media Marketing, förkortat SMM, är en del av dagens digitala marknadsföring (Babin 
& Harris, 2017; Tuten & Solomon 2017). Författarna menar att det är när företag använder 
sociala medier som verktyg för att förmedla budskap, i syfte att väcka intresse hos kunder. 
Detta anses värdefullt för företag eftersom det inte är lika dyrt som traditionella medier 
(Tuten & Solomon 2017). SMM förenklar för företag i deras försök att få konsumenters 
uppmärksamhet, hantera kundrelationer, utveckla produktidéer och lyfta varumärken (Tuten 
& Solomon, 2017). Tuten & Solomon (2017) menar att SMM ger företag bättre möjligheter 
till att interagera med konsumenter i olika delar av köpprocessen. Likväl påvisar Agresta & 
Bough (2010, s. 2) att sociala medier ger företag möjligheten till att öppna upp för en 
utbytesrelation, ett givande och tagande med deras kunderna. Sociala medier är en utmärkt 
plats för företag att interagera med och engagera konsumenter (Stakston, 2012, s. 12).  
 
Kulturen på sociala medier plattformar är uppbyggd kring demokrati, där individer fritt kan 
interagera med andra individer, företag och organisationer (Tuten & Solomon, 2017). 
Författarna menar att detta skapar möjligheter för individer att bygga upp en egen värld som 
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består av exempelvis bilder, texter, videos, historier eller recensioner. Likväl påvisar Agresta 
& Bough (2010, s. 3) att sociala medier representerar demokrati och människors möjligt att 
skapa och använda kommunikativa kanaler. Sociala medier har gett konsumenter makten i 
dagens marknadsföring, då det numera sker en tvåvägskommunikation mellan företag och 
konsumenter på sociala medier (Agresta & Bough, 2010, s. 8; Deans & Miles, 2011, s. 2; 
Tuten & Solomon, 2017).   
 
Tuten & Solomon (2017) beskriver sociala medier som en naturlig del av digital natives liv 
och således är det viktigt att ha en förståelse för hur sociala medier på ett professionellt sätt 
kan användas i marknadsföringssammanhang. Coombs et al. (2015, s 2) hävdar att dessa 
individer har spenderat hela sina liv på digitala plattformar. Dessutom använder dem dagligen 
smarta telefoner och datorer (Tuten & Solomon, 2017). Bowen & Bowen (2016, s. 392) 
menar att SMM kan användas av företag för att skapa varumärkeskännedom, genom att visa 
upp sina senaste produkter eller tjänster. Författarna poängterar också att SMM bör ses som 
ett verktyg för att bygga relationer med sina konsumenter och speciellt med den yngre 
generationen som dagligen använder sociala medier.  
 
Många av de sociala medier plattformarna som finns idag består av enorma mängder data 
och via artificiell intelligens kan all den data kategoriseras (van Duin & Bakhshi, 2017). I en 
artikel, på uppdrag av Deloitte, beskriver van Duin & Bakhshi (2017) att artificiell 
intelligens, eller AI, handlar om att få datorer är göra saker på ett naturligt sätt som egentligen 
skulle kräva mänsklig intelligens. Ellett (2017) beskriver hur AI har förändrat SMM genom 
att förenkla ett företags strategier i att nå sin målgrupp. Sociala kanaler använder sig av AI i 
syfte att samla, kategorisera, strukturera och lära sig av data (Ellett, 2017). Marr (2018) 
beskriver hur Instagram samlar information om sina användare för att sedan kunna sälja 
reklam till företag som vill synas för en viss typ av målgrupp. Inom exempelvis influencer 
marketing kan detta tillämpas genom att företag paras ihop med influencers som har stark 
koppling till den målgrupp företaget vill nå ut till (Ellett, 2017).  
 
Ett sätt för företag att samla och strukturera data, med hjälp av AI, är via cookies (Sveriges 
Television, 2018). Vidare beskriver författaren att en mindre mängd unik data är definitionen 
av en cookie. Sveriges Television (2018) menar att de, liksom andra företag, använder 
cookies för att förbättra besökarnas upplevelser på deras hemsida och sociala medier. 
Cookies gör det möjligt att se vad besökarna har gjort på en hemsida och hur ofta dem är där, 
således kan företag spåra besökares olika val i syfte att optimera kundens besöksupplevelse 
(Sveriges Television, 2018). Flera sociala medier, bland annat Facebook och Instagram har 
infört algoritmstyrda flöden i syfte att kategorisera data (Resumé, 2016). Istället för att flödet 
visas i kronologisk ordning innebär detta att tekniken styr flödets ordning, vidare gör detta 
att plattformar har möjligheten att skapa ett större engagemang eftersom personers flöde 
anpassas efter dennes intressen och relationer (Resumé, 2016). Sammanfattningsvis vill vi 
med detta avsnitt påvisa den roll sociala medier har inom dagens marknadsföring. Detta 
avsnitt blir även väsentligt då influencer marketing är en del av företagens SMM-
strategier.       
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3.2.3!Instagram 
Instagram är en plattform som lanserades för första gången år 2010, med en åldersgräns på 
13 år (Instagram, 2018-a). Instagram beskrivs som ett socialt nätverk där användarna delar 
bilder och videos med varandra (Tuten & Solomon, 2017). Författarna berättar att både 
företag och privatpersoner använder sig av det sociala nätverket och skapar sig ett eget konto. 
Användare kan välja om de vill ha ett privat konto och godkänna dem som vill följa en, 
alternativt ha ett öppet konto som vem som helst kan följa (Instagram, 2018-a). Personer som 
följer en användare innefattas i dennes sociala nätverk och kallas för följare (Instagram, 
2018-a). Lee et al. (2015, s. 552) menar att Instagram är en plattform där användare kan ladda 
upp ett foto, redigera det genom att lägga på ett filter och sedan dela den med sitt sociala 
nätverk. Användaren kan också “gilla” eller kommentera på andra användares foton 
(Instagram, 2018-a). 
 
Det finns flera olika funktioner i applikationen, bland annat kan användare dela en “story” 
med sitt sociala nätverk (Instagram, 2018-c). En “story” är en video eller bild som visas högst 
upp i följarnas flöde och försvinner efter 24 timmar (Instagram, 2018-c). Fortsättningsvis är 
flödet “utforska” en funktion som användare kan besöka (Instagram, 2018-a). Detta innebär 
att foton och videos automatiska väljs ut baserat på ämnen Instagram tror användaren gillar, 
vilket i sin tur baseras på personer användaren följer och inlägg användaren gillar (Instagram, 
2018-c). För att det ska vara möjligt att se exakt vart bilder eller videos är tagna är det även 
möjligt att geografi-positionera dessa (Finansdepartementet, 2018, s. 167). På Instagram kan 
användare även skriva en förklarande text till sina bilder och videos (Finansdepartementet, 
2018, s. 167). Vidare menar författarna att det går att använda hashtags (#) och sedan skriva 
ett ord bakom. Detta gör att användare kan kategorisera sina bilder och videos och förenklar 
för andra att ta del av dem (Finansdepartementet, 2018, s. 167). Dessutom beskriver 
författarna att Facebook står som ägare för applikationen samt att det är möjligt för användare 
att koppla sitt Instagramkonto till andra sociala nätverk såsom Facebook, bloggar eller 
Twitter.  
 
Davidsson & Thoresson (2017, s. 42) beskriver att Instagram har en stark tillväxt och att 81 
procent av svenskar i åldersgruppen 16–25 år använder applikationen. Detta visar på vilken 
hög användningsgrad applikationen har i den målgrupp vi vill undersöka. Fortsättningsvis är 
Instagram den social media plattformen som engagerar sina användare mest (Tuten & 
Solomon, 2017). Av tusen användare beräknas att det genomsnittligen är sjuttio användare 
som interagerar med en post som publiceras (Tuten & Solomon, 2017). Detta skiljer sig mot 
andra plattformar, där genomsnittet ligger på under 10. Vidare påvisar Levin (2017, s. 16) att 
Instagram, tillsammans med Youtube, är en av dagens viktigaste mediekanaler för företag i 
deras arbete med SMM. Sammis et al. (2015) menar att Instagram är en bra plattform för 
företag att marknadsföra sig på eftersom en bild eller video fördelaktigt kan visa konsumenter 
hur företagets produkt kan användas, vilket enligt författarna fungerar bättre än en 
beskrivande text.  
 
Chen (2017, s. 33) menar att marknadsföring på Instagram blir mest trovärdigt och effektivt 
när en konsument blir upplyst via en person ur dennes sociala nätverk. Vidare menar 
författaren att företag, via Instagram, kan använda kända människor i samarbeten för att göra 
konsumenter medvetna om deras varumärke. Detta bör inte användas som en strategi för att 
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påverka konsumenters köpbeteende, utan mer för att väcka ett intresse för företaget hos 
kunden (Chen, 2017, s. 33). Idag har en personlig avsändare en större förmåga att påverka 
andra människor än ett mediehus hade för 20 år sedan (Levin, 2017, s. 16). Författaren menar 
att man idag ska behandla influencers på Instagram som mediehus för att skapa sig en 
förståelse för vilken stor påverkan dessa har. I januari 2018 var det 1,446,919 influencers på 
Instagram med ett följarantal mellan 10 och 100,000 samtidigt som det var 9,811 stycken 
som hade ett följarantal över 1 miljon (Levin, 2017, s. 7). Författaren definierar här influencer 
som en person med mer än 10,000 följare på Instagram. Instagram blir av intresse för vår 
studie eftersom ungdomars användande av applikationen kan bli av betydelse för deras 
uppfattning om influencer marketing på Instagram.  
 
3.2.4!Influencer!marketing! 
Erdogan (1999, s. 292) beskriver att företag sedan 1800-talet har tagit hjälp av kända personer 
för att marknadsföra sina produkter, så kallad celebrity endorsement. Företag investerar stora 
summor pengar i denna typ av marknadsföring med förhoppning att konsumenters syn på 
den kända profilen som attraktiv, tilltalande och trovärdig ska överföras till företaget 
(Erdogan, 1999, s. 291). Konsumenter ser upp till kända profiler och kan ibland vilja vara 
som dem, vilket gör att celebrity endorsement stärker konsumenters uppfattning om ett 
företag (Sammis et al., 2016). Chu & Kim (2011, s. 68) påvisar att företag genom 
marknadsföring med kända personer på sociala medier skapar bättre trovärdighet gentemot 
sina konsumenter, vilket i sin tur gör konsumenter mer mottagliga för marknadsföringens 
budskap. Sammis et al. (2016) beskriver att celebrity endorsement ligger till grund för dagens 
influencer marketing. Idag kan individer bygga upp ett socialt nätverk på sociala medier och 
bli en känd profil (Sammis et al., 2016). Vidare liknar författaren detta vid samma typ av 
popularitet som hos en tv-stjärna eller sportstjärna. Vidare påvisar Vinerean (2017, s. 33) att 
influencer marketing skiljer sig från celebrity endorsement i det faktum att egentligen vem 
som helst idag med ett ansenligt socialt nätverk kan vara en influencer.  
 
Influencer marketing innebär att företag utser och betalar influencers till att prata om deras 
produkt eller tjänst, i hopp om att ett köp ska genomföras av en konsument (Brown & Hayes, 
2008; Sammis et al., 2016; Vinerean, 2017, s. 33). År 2008 släppte Brown och Hayes en bok 
om influencer marketing, där influencers beskrivs som personer med makten att påverka en 
annan person. Företag bäddar in sina budskap i influencers digitala kanaler för att öka 
varumärkeskännedomen om företaget inom en influencers sociala nätverk (Brown & Hayes, 
2008: Sammis et al., 2016). Via opinionsbildning på sociala medier får företag möjlighet att 
använda influencer marketing som marknadsföringsstrategi (Stakston, 2012, s. 15). Att 
människor med en opinionsbildande makt påverkar andra är något som länge varit känt och 
beskrevs redan år 1955 (Lazarsfeld & Katz, s. 13). Dock beskrivs det idag i andra termer - 
influencer marketing (Brown & Hayes, 2008).  
 
Marknadsföring via influencers handlar inte om muta eller tvinga någon till att säga något, 
utan företag betalar influencers för att de ska framföra sin egen uppfattning och upplevelse 
av ett företags produkt eller tjänster (Brown & Hayes, 2008). Brown & Hayes (2008) skriver 
att företag kan jobba med influencer marketing på två sätt, antingen marknadsföra sig via 
influencers eller med en influencer. Vidare menar författarna att företag antingen kan bädda 
in sina budskap i en influencers digitala kanaler, alternativt bäddar en influencer in sina 
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meddelanden i företags marknadsföring. Det är egentligen samma sak fast tvärt om, 
skillnaden är att antingen kommer initiativen från företags influencer marketing-program 
eller från en influencer själv (Brown & Hayes, 2008).  
 
De Vierman et al. (2017, s 813) menar att företag ska vända sig till influencers i en online 
kontext, som personer har en tillförlitlighet till, för att få ut sina produkter och budskap till 
deras kunder. Ett exempel är ett företag som har tagit fram en ny energidricka och vill 
marknadsföra drycken som “den perfekta drycken för kvinnor som lever i ett högt tempo” 
(Sammis et al., 2016). Istället för att marknadsföra drycken via annonser och mejlutskick kan 
företag välja att samarbeta med en kvinnlig influencers. Hon kan skriva ett inlägg om sin 
vardag, samtidigt som hon bäddar in budskapet om drycken i samma inlägg (Sammis et al., 
2016). Brown & Hayes (2008) påvisar att fördelarna med influencer marketing är att 
effektiva influencer marketing strategier hjälper företag att få en snabb vinstvändning och 
ökad försäljning.  
 
År 2017, 10 år efter Brown & Hayes, beskriver Levin (2017, s. 17) att influencers bör 
behandlas som mediehus. Författaren menar att företag ska se det som ett samarbete med ett 
modernt mediehus som gör reklam för företags meddelande. Denna utveckling av syn på 
influencer marketing väljer vi att se i linje med sociala mediers utveckling och vikten av att 
idag ha en personlig avsändare i sin marknadsföring. De Vierman et al. (2017, s 812) 
förklarar att i takt med att sociala medier växer blir influencer marketing allt mer viktigt för 
företag att inkludera i deras SMM-strategier.  
 
De Vierman et al. (2017, s 813) menar att en svårighet med influencer marketing är att hitta 
rätt influencer. Idag värderas oftast antal följare när företag försöker hitta rätt influencer, men 
De Vierman et al. (2017, s 813) menar på att ett högt följarantal inte betyder att en influencer 
nödvändigtvis är inflytelserik och kan sprida WOM. Levin (2018, s. 8) menar att företag inte 
ska stirra sig blind på följarantalet utan att företag ska skapa innehåll som får mycket 
engagemang. Vidare menar författaren att företag ska sträva efter att få kundernas 
uppmärksamhet via influencer marketing på Instagram. Levin (2018, s. 9) påvisar hur onödigt 
det är för företag att samarbeta med en influencer som har 500 000 följare om personen inte 
har något engagemang från sina följare. Räckvidd, avtryck och följare spelar egentligen ingen 
roll förrän du vet att dina följare faktiskt bryr sig, således bör företag i sina samarbeten sträva 
efter en engagemangsgrad på 3 procent (Levin, 2018, s. 9). Engagemangsgraden på 
Instagram räknas ut genom att addera gilla-markeringar och kommentarer på de senaste 20 
bilderna och sedan dividera det på antal följare (Levin, 2018, s. 9). Slutligen kan vi tolka det 
som att dagens influencers kommer bli en allt mer central del av företags SMM-strategier. 
En konsekvens av den ökade användningen av influencer marketing kommer således bli att 
konsumenter exponeras för det i större grad. 
 

3.3!Komponenter!inom!influencer!marketing! 
3.3.1!Opinionsledare!→!Influencer! 
Under presidentvalet i USA år 1940 utförde Lazarsfeld, Berelson & Gaudet (1948, refererad 
i Katz & Lazarsfeld, 1955) en undersökning vid namn The people’s choice. Undersökningen 
visade att personliga kontakter fick en större påverkan på väljarbeteendet än massmedia, 
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vilket ledde till att opinionsledare blev ett betydande begrepp inom kommunikationsteorin 
(Katz & Lazarsfeld, 1955). Författarna beskriver att opinionsledare finns i alla typ av 
kontexter, oberoende av yrkesgrupp, social grupp och ekonomisk nivå.  
 
Från undersökningen The people’s choice uppkom sedan teorin tvåstegshypotesen (Katz & 
Lazarsfeld, 1955). Författarna förklarar tvåstegshypotesen som att opinionsbildare fungerar 
som en kanal för mediers påverkan till den mindre aktiva delen av samhället. Mediernas 
kommunikation når först opinionsledare och sedan förs deras tolkning vidare till resten av 
samhället (Katz & Lazarsfeld, 1955). Fortsättningsvis förklarar Katz & Lazarsfeld (1955) att 
opinionsledare är en integrerad del av vårt vardagliga liv, alla våra relationer är potentiella 
kommunikationsnätverk och en opinionsledare ses bäst som en del av detta nätverk. Solomon 
et al. (2016, s 409) menar att tvåstegshypotesen ses som det ursprungliga ramverket för 
opinionsledare. Teorin ligger till grund för andra teorier om opinionsledare och således 
influencers. Vi kommer inte att använda oss av teorin direkt men eftersom den har 
aktualiserats i samband med sociala medier blir det en relevant utgångspunkt.  
 
Personliga källor är en viktig komponent när det kommer till spridning av information 
(Solomon et al., 2016, s. 408). Det är troligt att individer söker sig till personer med kunskap 
inom området när denne ska söka information om, såsom rekommendationer eller kritik av 
en produkt (Solomon et al., 2016, s. 408). Vidare menar författarna att individer söker sig till 
personer med en viss typ av opinionsbildande makt som kan influera ens attityder och 
beteende - en opinionsledare.  
 
Kotler et al. (2012, s 140) beskriver opinionsledare som personer tillhörande en 
referensgrupp med ett socialt inflytande på andra, beroende på speciella färdigheter, 
kunskaper eller personlighetsdrag denne besitter. Författarna berättar att opinionsledare, även 
kallad de inflytelserika; fyra gånger mer troligt tillhör fem eller mer organisationer, fyra 
gånger mer troligt anses vara experter och två gånger mer troligt rekommenderar en produkt 
vidare. Opinionsledare har ett starkt kommunikationsnätverk som leder till att dem kan 
påverka köpbeslut för andra kunder, direkt eller indirekt (Solomon et al., 2016, s. 415). En 
opinionledares sociala nätverk blir således ett faktum och Kotler et al. (2012, s 140) påvisar 
att när en inflytelserik person pratar så lyssnar man. Det finns studier som påvisar att 
människor, oberoende av generation, litar på rekommendationer från andra konsumenter 
(Kotler et al., 2012, s. 140). Solomon et al. (2016, s 408) förklarar att opinionsledare har en 
social makt och att deras rekommendationer väger mer än andras.  
 
De Vierman et al. (2017, s 800) förklarar att kunder alltid har värderat andras åsikter och 
rekommendationer. Författarna menar att effekten av detta har förstärkts i och med 
uppkomsten av sociala medier eftersom konsumenter kan sprida sina åsikter från en till flera 
samtidig. Sociala medier har öppnat upp för nya vägar för individer att kommunicera och 
uttrycka sina åsikter gentemot olika företag (Vinerean, 2017, s. 31). Solomon et al. (2016, s 
415) förklarar att internet gör opinionsledare ännu mer kraftfulla och jämför det med att ge 
steroider till en fotbollsspelare. Författarna påvisar att istället för att nå individer vid hörhåll, 
som tidigare, kan individer nu nå miljontals människor runt omkring i världen. Stakston 
(2012, s. 15) påvisar att det är en utmaning för företagen i hur dem ska jobba med 
opinionsledare på digitala kanaler, men att det samtidigt är något som dem behöver lära sig.  
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Opinionsledare blir ett betydande begrepp för vår undersökning då det ligger till grund för 
dagens influencers. Brown & Hayes (2008) beskriver en influens som en kraft som påverkar 
individer, saker och olika events. Den kan påverka en individs köpbeslut och dennes 
uppfattning och trovärdighet gentemot ett företag. Vissa personer har egenskapen att de kan 
influera andra människor och det menar Brown & Hayes (2008) är en värdefull egenskap 
som företag bör dra nytta av i sin marknadsföring. Dessa individer kallas för influencers och 
beskrivs av författarna som personer som har stor påverkan på andra individers köpbeslut. 
Denna förklaring av begreppet stärks även av De Vierman et al. (2017, s 799) som menar att 
en influencer är en person som andra individer kan relatera till, som sprider vidare budskap 
och som har påverkan på sin omgivning. Vidare kan vi förstå att en influencer är en person 
med en opinionsbildande makt. 
 
Brown & Hayes (2008) menar på att influencer-landskapet har förändrats i och med 
framkomsten av olika sociala nätverk. Sammis et al. (2016) påvisar att sociala medier har lett 
till att vem som helst kan bli influencer, så länge personen har ett socialt nätverk att influera. 
Vinerean (2017, s. 28) beskriver att människor idag befinner sig online i större utsträckning 
vilket leder till att personer enkelt kan interagerar med andra människor och företag. Vidare 
påvisar författaren att ett innehåll, som är skapat av kunder online, blir i en kontext på sociala 
medier mer synligt. Detta innehåll kan vara en typ av rekommendation eller kritik och är det 
en person som det går att relatera till som postat det kan det få stor spridning (Vinerean, 2017, 
s. 33). Denna spridning av information online väljer vi att se i linje med eWOM som beskriver 
mer i avsnitt 3.3.3 WOM → eWOM (Brown & Hayes, 2008; Vinerean, 2017, s. 33). 
 
Levin (2018, s. 15) jämför influencers med mediaföretag och menar att vi idag ska se 
influencers som moderna magasin eller tv-kanaler. Vidare menar författaren att företag 
genom att föra vidare budskap med hjälp av en influencer inte stör konsumenter i samma 
utsträckning som med traditionell marknadsföring. Sammis et al. (2016) beskriver att det 
finns sex stycken olika plattformar som är mest lämpade för influencers, ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Dessa är bloggar, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest och 
Videplattformar. Medieakademin (2017) har tagit fram en rapport över de 30 mäktigaste 
personer på Instagram under år 2017. Resultatet grundas på personens räckvidd samt 
engagemang från dennes följare inom Sverige. Med på listan är bland annat Therese 
Lindgren, thereselindgren på Instagram, med ungefär 857 000 följare (Instagram, 2018-d). 
Även Linn Ahlborg (linnahlborg på Instagram) är med på listan med 534 000 följare 
(Instagram, 2018-e) samt Lucas Simonsson (lucas_simonsson på Instagram) med 532 000 
följare (Instagram, 2018-f). Det är av relevans för vår studie att ha en förståelse för begreppet 
influencers eftersom en influencer har en opinionsbildande makt och är en central del i en 
influencers samarbete med ett företag. 
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3.3.3!WOM!→!eWOM 
Dichter undersökte år 1966 begreppet Word of Mouth i artikeln “How Word-of-Mouth 
Advertising Works”. Begreppet definieras av författaren som en informell dialog, således en 
informell tvåvägskommunikation, mellan privata konsumenter om bedömningar av varor och 
tjänster (Dichter, 1966, s. 166). Vidare menar författaren att WOM är en av de mest 
övertygande formerna av marknadsföring eftersom människor litar på den personliga 
avsändaren. Kotler et al. (2012, s 384) beskriver WOM som personlig kommunikation mellan 
personer om en produkt och påvisar även de att WOM är en fördelaktig 
marknadsföringsstrategi. Anledningen till att WOM anses som en effektiv 
marknadsföringsstrategi är för att människor litar mer på rekommendationer från sina vänner 
än på reklam från företag (Babin & Harris, 2017; Kotler et al., 2012, s. 384; Sammis et al., 
2016). Idag exponeras konsumenter för ett flertal marknadsföringsbudskap varje dag, vilket 
gör att de ifrågasätter trovärdigheten i reklamen (Ahrens et al., 2013, s. 1036). Författarna 
menar således att WOM är fördelaktigt, eftersom en rekommendation ofta associeras med 
kundnöjdhet, lojalitet och trovärdighet. 
  
Ahrens et al. (2013, s 1036) beskriver att WOM är en fördelaktig marknadsföringsstrategi 
från ett kostnadsperspektiv. Många företag har byggt upp sin framgång med hjälp av WOM 
(Brown & Hayes, 2008; Levin, 2017, s. 98). Exempelvis har företag som Bitcoin, Spotify, 
Uber, och Amazon gemensamt att deras tillväxt till största dels berott på positiv WOM 
(Levin, 2017, s. 98). Babin och Harris (2017) menar om företag lyckas sprida positiv WOM 
kan det få stor effekt, medan negativ WOM istället kan tillfoga skador för företag. Positiv 
WOM är det påstående som en nöjd konsument sprider vidare medan negativ WOM är det 
påstående som sprids vidare från en missnöjd konsument (Babin & Harris, 2017) 
  
I dagens samhälle sker kommunikation även på internet, vilket har gjort att spridningen av 
WOM har förenklats (Babin & Harris, 2017). Författarna benämner detta som electronic 
Word of Mouth, eWOM. Kunder kan idag dela med sig av sina åsikter, engagera sig och 
konversera på ett helt nytt sätt via internet (Henning-Thurau et al., 2004, s. 39). Vinerean 
(2017, s. 33) påvisar att eWOM har större chans att få spridning och kraft. Vidare anses 
Instagram och Facebook vara idealiska verktyg för att sprida eWOM (De Vierman et al., 
2017, s. 801). Idag finns det olika sidor som är gjorda bara för att kunder ska kunna sprida 
eWOM och delta i ett eWOM nätverk och många företag uppmuntrar sina kunder att sprida 
eWOM (Babin & Harris, 2017). 
  
Meng et al. (2011, s 140) beskriver att opinionsledare har en central roll i spridningen av 
WOM. Vidare beskriver författarna att användandet av internet och sociala medier har 
inneburit att opinionsledarens roll har vuxit sig ännu större. Idag rekommenderar och 
utvärderar opinionsledare specifika produkter på digitala kanaler, vilket går att likna vid 
influencer marketing (Meng et al., 2011, s. 140). Dessa personer anses ha inflytande på andra 
människor, en professionell kunskap och förmågan att ge trovärdiga rekommendationer, 
vilket gör att spridningen av eWOM via dessa personer blir ännu starkare (Meng et al., 2011, 
s. 143). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både WOM och eWOM är viktiga 
komponenter för vår studie och inom influencer marketing. Detta eftersom syftet med 
marknadsföringsstrategin är att få människor att prata om ett företags produkt, så kallat 
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WOM. Denna effekt nås exempelvis via eWOM, som sprids via sociala medier och blir extra 
stark när en influencer sprider den.  
 
3.3.4!Referensgrupp 
Shibutani (1955, s. 562) beskrev redan under 1950-talet att referensgrupper var populärt i 
socialpsykologins forskning. Författaren förklarar att en referensgrupp är en grupp i en 
individs liv som denne tillhör och som individen delar värderingar och normer med. Vidare 
menar Babin & Harris (2017) att en referensgrupp är en grupp människor i en individs liv 
som har en stor påverkan på dennes val, strävan och beteende. Edson Escales & Bettman 
(2003, s. 341) definierar referensgrupper som en viktig social grupp i en individs liv och som 
individen jämför sig med. Även Kotler et al. (2012, s 139) påvisar att grupper är en viktig del 
av människors sociala liv och att det kan ha en stor inverkan på individer. Babin & Harris 
(2017) menar att medlemmar i referensgrupper påverkar varandras åsikter och attityder. 
Fortsättningsvis menar Kotler et al. (2012, s 140) att referensgrupper påverkar människors 
beteende, livsstil, attityder och självbild. Referensgruppers nivå av övertygelse beror på den 
potentiella sociala kraften den har över andra, hur kapabel den är till att ändra någon att göra 
något (Solomon et al., 2016, s. 384). Edson Escales & Bettman (2012, s. 139) menar att 
individer tenderar att fatta tycke för ett företag när de associerar det till sin referensgrupp. 
Idag, i och med den utvecklade teknologin och sociala medier plattformar, finns 
referensgrupper inte bara i det verkliga livet utan också i den digitala världen (Babin & 
Harris, 2017).  
  
En del referensgrupper består av personer vi känner och en del av personer vi kan identifiera 
oss med eller beundrar (Solomon, 2016, s. 389). Kotler et al. (2012, s 139) beskriver hur 
individer även ofta påverkas av grupper som de inte tillhör - aspirationsgrupper. En 
aspirationsgrupp, som är en typ av referensgrupp, är en grupp som individer gärna vill vara 
en del av och således har den en påverkan på individer (Edson Escales & Bettman, 2003, s. 
341; Kotler et al., 2012, s. 139). Dahlén et al. (2017, s 180) menar dock att individer inte 
alltid behöver vilja vara en del av aspirationsgruppen, men att det finns en önskan om att 
förknippas med den. Individers idealbild av sig själva kan liknas vid hur de ser medlemmarna 
i gruppen (Babin & Harris, 2017). Personers önskan om att tillhöra gruppen gör att de 
försöker efterlikna medlemmarnas beteende (Kotler et al., 2012, s. 140). Vidare förklarar 
Babin & Harris (2017) att personer gör detta i hopp om att accepteras av medlemmarna i 
gruppen eller för att förknippas med några karaktärsdrag som gruppen har.   
 
Dahlén et al. (2017, s 179) menar att företag kan använda aspirationsgrupper för att 
kommunicera med sin målgrupp. Individer har koll på aktiviteter runt omkring sina 
aspirationsgrupper och uppmärksammar således reklam som företag kommunicerar ut via 
dessa (Dahlén et al., 2017, s. 179). Företag kan skapa positiva associationer med en produkt 
genom att sammankoppla den med en aspirationsgrupp (Dahlén et al., 2017, s. 179). Vidare 
beskriver författarna att det gör målgrupper intresserade av produkten och att individer, 
genom att köpa produkten, får en känsla av hur det kan kännas att vara en del av den 
aspirationsgruppen. Fortsättningsvis menar Kotler et al. (2012, s 140) att aspirationsgrupper 
kan påverka individer till att konsumera från ett visst företag eller en viss typ av produkt. En 
typ av aspirationsgrupp är kända människor (Dahlén et al., 2017, 181). Kända människor 
uppfattas ofta vara framgångsrika och attraktiva, vilket gör att de får uppmärksamhet (Dahlén 
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et al., 2017, s. 181). Många människor har en önskan om att känna sig attraktiva och har ett 
mål att bli framgångsrika, därför kan ett företags samarbete med en känd person vara till 
fördel (Dahlén et al., 2017, s. 181). Företag utnyttjar personers aspirationskvaliteter för att 
nå ut till sina kunder (Solomon, 2016, s. 404). Detta går att se i linje med celebrity 
endorsement där företag tar hjälp av kända personer i deras marknadsföring (Erdogan, 1999, 
s. 292).  
  
Företags synlighet kan öka när de associeras med kända personer och i med sociala medier 
har detta förenklats (Dahlén et al., 2017, s. 181). Författarna menar att i en bransch med 
många konkurrerande företag kan det vara värdefullt med den uppmärksamhet ett känt 
ansikte drar till sig. En känd person kan hjälpa företaget att få deras produkter och idéer att 
ses som prestigefulla och således kan statusen öka (Dahlén et al., 2017, s. 181). När produkter 
och personer associeras med varandra kan även personers image överföras till produkterna 
(Dahlén et al., 2017, s. 181). För att samarbetet ska få en bra image behöver den kända 
personen och produkten passa ihop (Dahlén et al., 2017, s. 181). Ett exempel på detta är att 
Zlatan Ibrahimovic passar bättre ihop med reklam för ett sportmärke än ett musikinstrument. 
Teorierna om olika typer av referensgrupper och aspirationsgrupper blir relevanta för vår 
studie eftersom konsumenters tillhörighet till olika referensgrupper kan tänkas påverka deras 
uppfattning om influencer marketing på Instagram.  
 
3.3.5!Parasociala!relationer! 
På 1950-talet beskrev forskarna Horton & Wohl (1956) begreppet parasocial relation för 
första gången. Författarna menar att begreppet beskriver den psykologiska relationen och 
interaktionen mellan en publik och olika personer i mediesammanhang. Exempelvis tv-
tittares relation med en tv-personlighet. Mediepersoner kommunicerar med publiken på ett 
liknande sätt som denne konverserar med någon i sitt eget vardagsrum (Horton & Wohl, 
1956, s. 216). Författarna menar dessutom att mediepersoner blir en del av publikens 
vardagliga liv, eftersom publiken får en insyn i dennes privatliv och framförallt offentliga 
liv. Detta leder i sin tur till att publiken kan uppleva ett starkt band till mediepersoner. Vidare 
kan publiken utveckla en djupgående relation med mediepersoner och värdera dem som sina 
nära vänner (Horton & Wohl, 1956, s. 217).  
 
Parasociala relationer beskrivs som en interaktion som pågår ansikte mot ansikte, men den 
förmedlas egentligen bara en väg eftersom det bara är publiken som ser mediepersoner 
(Horton & Wohl, 1956, s. 217). Vidare menar författarna att publiken känner sig som en del 
av mediepersoners liv och utvecklar en relation med dessa. I kontrast är mediepersoners roll 
att förmedla en illusion av nära interaktion till sin publik (Horton & Wohl, 1956, s. 217).  
 
Sociala medier beskrivs som en ideal plats för parasociala relationer mellan kändisar och 
följare att växa fram (Abidin, 2016; Labrecque, 2014, s. 134; Lin Yuan et al., 2016, s. 2796). 
Kim & Song (2016, s. 576) har gjort en studie som tyder på att kända personer genom att 
dela med sig av sitt liv på sociala medier får sina följare att känna sig socialt delaktiga i 
dennes liv, detta i sin tur leder till att parasociala relationer växer fram. Författarna menar att 
följarna kan känna så pass starkt för relationen att de ser den kända personen som en nära 
vän. Vidare menar Lin Yuan et al. (2016, s 3795) att parasociala relationer på sociala medier 
påverkar konsumenters attityder och upplevda värde av ett företag. Parasociala relationer 
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skapar på sociala medier således bättre förutsättningar för att stärka relationer mellan 
konsumenter och företag. Även Labrecque (2014, s. 134) kommer i sin studie fram till att 
parasociala relationer på sociala nätverk leder till att konsumenters relation med företag 
förbättras. Lin Yuan et al. (2016, s 3801) påvisar även att ju mer motivation en konsument 
har till att använda sociala medier för att kommunicera och bygga relationer, desto starkare 
band bygger de med kända personer.  
 
Abidin (2015) har gjort en studie som visar på att influencers relation med sina följare kan 
liknas vid parasociala relationer. Abidin (2015) har skapat en ny teori, baserad på den tidigare 
teorin parasociala relationer, vid namn perceived interconnectedness. Teorin handlar om att 
influencers ger intrycket av intimitet genom sättet de interagerar med sina följare på sociala 
medier. Denna intimitet skapar influencers genom deras agerande på olika sociala medier 
plattformar, exempelvis genom att de lägger upp bilder från olika delar av deras liv samt 
ställer frågor till sina följare och ber dem besvara i kommentarsfältet. En skillnad på Abidins 
(2015) teori mot parasociala relationer är att den beskriver en mer demokratisk interaktion 
mellan en influencer och dennes följare, eftersom den tar hänsyn till att det är en 
tvåvägskommunikation. Detta påvisar även Labrecque (2014, s. 134) i sin studie om 
parasociala relationer på sociala medier, att interaktionen sker från två håll.  
 
Som teorin tyder på kan individer känna en så pass stark relation till en person på sociala 
media att denne ser personen som en nära vän eller familj. Fortsättningsvis visar forskning 
på att relationen mellan följaren och influencers i sin tur påverkar en konsuments attityd och 
uppfattning om ett varumärke (Lin Yuan et al., 2016, s. 3795). Således blir det relevant för 
oss att inkludera teorierna i vår studie då dessa kan komma att påverka ungdomars 
uppfattning om influencer marketing på Instagram.  
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3.4!Teoretisk!sammanfattande!referensram!&
Vi har valt att sammanfatta våra valda teorier i en modell som finnes nedan, figur 2. Med 
modellen avser vi att tydliggöra faktorerna som är av relevans för att kunna besvara vår 
frågeställning, samt studiens syfte. Vidare förtydligar även modellen de olika 
komponenternas samverkan och relation med varandra.  
 

 
Figur 2, vår sammanfattande teoretiska referensram 
 
Instagram centreras högst upp i vår modell, mellan influencer marketing och ungdomars 
uppfattning om influencer marketing, eftersom det är där interaktionen mellan båda parterna 
sker. Modellen utgår från ett samarbete mellan en influencer och ett företag. Influencer 
marketing innebär att företag vänder sig till influencers, en personlig avsändare, för att 
kommunicera ut deras budskap (De Vierman et al., 2017, s. 812). Anledningen till att företag 
samarbetar med influencers är på grund av deras makt att påverka andra personer, således att 
influencers innehar opinionsbildande makt över dennes sociala nätverk (Brown & Hayes, 
2008; De Vierman et al., 2017, s. 798). Vidare blir då opinionsledare och influencers viktiga 
komponenter i modellen.  
 
Syftet med influencer marketing är dels att använda personliga avsändare för att sprida WOM 
(Brown & Hayes, 2008). Dagens digitalisering har lett till större chanser för företag att få 
spridning av eWOM och således blir både WOM och eWOM viktiga komponenter i 
modellen. Referensgrupper är något som påverkar individers val, beteende och strävan 
(Dahlén et al., 2017, s. 179; Edson Escales & Bettman, 2003, s. 139). Den påverkan olika 
referensgrupper har blir väsentlig för modellen då individers syn på deras tillhörighet till 
referensgrupper kan komma att påverka deras uppfattning om influencer marketing. 
 
I linje med parasociala relationer kan individer känna interaktion med influencers utan att de 
egentligen känner varandra, varpå sociala medier är en utmärkt plats för influencers att bygga 
upp parasociala relationer med deras sociala nätverk (Abidin, 2016; Labrecque, 2014, s. 134; 
Lin Yuan et al., 2016, s. 2796). Relationer som uppstår mellan individer och influencers 
påverkar människors uppfattning och attityder gentemot olika företag (Labrecque 2014, s. 
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134; Lin Yuan et al., 2016, s. 3795). Detta i sin tur gör att komponenten parasociala relation 
blir en viktig komponent i vår modell. Sammanfattningsvis anser vi att opinionsledare, 
influencer, WOM, eWOM, referensgrupper och parasociala relation alla är väsentliga 
komponenter i vår studie. Dessa placeras således emellan samarbetet och ungdomars 
uppfattning av influencer marketing eftersom de kan komma att påverka ungdomars 
uppfattning om influencer marketing på Instagram. Vi kommer att ha denna modell som 
grund i vår insamling av det empiriska materialet.  
 
 
!  
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4.&Praktisk&metod& 
 
Detta avsnitt avser att redogöra mer ingående för hur den kvalitativa studien har genomförts. 
Vi diskuterar det urval av respondenter som gjorts, vilket tillvägagångssätt vi har använt 
samt hur vi valt att utforma studiens intervjuguide. Vidare diskuterar vi hur vi hanterat vår 
insamlade data. Fortsättningsvis diskuterar vi studiens empiri- och analysframställning 
innan vi avslutar med ett avsnitt om de etiska principer som vi genomgående har följt i 
studien.  
 

4.1!Empirisk!insamling 
I denna undersökning har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod i syfte att förstå vad som 
påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing. Detta går i linje med vad Bryman 
& Bell (2015, s. 392) skriver om att i en kvalitativ undersökning lyfts ord fram istället för 
kvantitet. Vi har valt att intervjua ungdomar i syfte att förstå och analysera deras uppfattning 
gentemot influencer marketing. Detta är något Kvale & Brinkman (2009, s. 1) styrker, de 
menar att intervjuer används för att förstå världen utifrån respondentens synvinkel och 
avslöja deras meningar och erfarenheter. Vidare har vi valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer, detta går att läsa mer om i avsnitt 4.2 Intervjuguide. Som ett 
tillägg till att genom ord förstå respondenternas uppfattning har vi valt att använda oss av 
bildelicitering. Vilket Bryman & Bell (2015, s. 410) menar kan användas vid sidan av studien 
för att fånga upp information resterande del av intervjuerna inte fångat upp, studiens 
bildelicitering går att läsa mer om under avsnitt 4.2.1 Bildelicitering.  
 
4.1.1!Urval!av!respondenter 
Saunders et al. (2012, s 258) beskriver att det är nästintill omöjligt att samla data från hela 
populationen en forskare vill undersöka i sin studie. Vidare menar författarna att forskaren 
därför behöver göra ett urval från den målgrupp som studien utgår från. För att göra ett urval 
till sin studie kan författaren välja mellan sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval 
(Saunders et al., 2012, s. 258). Ett sannolikhetsurval innebär att ett slumpmässigt urval av 
respondenter görs från målgruppen (Saunders et al., 2012, s. 262). Icke-sannolikhetsurval är 
motsatsen till det och forskaren har då inte någon strävan efter att göra ett slumpmässigt urval 
(Bryman & Bell, 2011, s. 200). I studien ämnar vi besvara problemformuleringen: Vad 
påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram? vilket gör att vi 
behövt ställa vissa krav på respondenterna ur målgruppen. Detta går att likna vid vad Bryman 
(2011, s. 434) kallar för målinriktat urval och är en del av ett icke-sannolikhetsurval. Vid en 
kvalitativ studie beskriver även Bryman och Bell (2011, s. 452) att det vanligaste urvalet som 
används är målinriktat. Med tanke på kraven vi ställer på respondenterna valde vi att tillämpa 
ett målinriktat urval i studien. 
  
Bryman (2011, s. 434) menar att forskaren vid målinriktat urval bör se till att urvalet stämmer 
överens med forskningsfrågorna som ska besvaras. Detta styrks även av Trost (2010, s. 137) 
och Holme & Solvang (1997, s. 104) som påvisar att forskaren vid en kvalitativ studie bör se 
till att respondenterna som valts ligger inom ramen för studiens syfte. Med koppling till 
studiens frågeställning satte vi två krav respondenterna var tvungna att uppfylla. Det första 
kravet var att respondenterna skulle ha ett aktivt Instagramkonto, eftersom de annars inte 
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skulle ha någon kunskap inom ämnesvalet och således inte kunna ge oss den information vi 
behövde för att besvara studiens frågeställning. Det andra kravet var att respondenterna skulle 
vara i åldrarna 18–19 år, vilket grundar sig i tidigare argumentation kring ett företags intresse 
för denna målgruppen. Dessutom tillhör denna målgrupp digital natives och är uppvuxna med 
internet och mobiltelefoner som en naturlig del av deras värld (Prensky, 2001, s. 2). 
Davidsson & Thoresson (2017, s. 42) påvisar även att individerna i denna målgrupp använder 
sociala medier i stor uträckning och därav antar vi att målgruppen exponeras för 
marknadsföring på Instagram.  
 
Bryman (2011, s. 436) beskriver att ett problem som kvalitativa forskare ofta möts av är 
svårigheterna med att veta när en teoretisk mättnad är uppnådd. Även Saunders et al. (2012, 
s 283) menar att varje studie är unikt och att teoretisk mättnad därför är uppnådd efter olika 
antal intervjuer. Det kan därför vara svårt att urskilja antalet intervjuer som bör göras i en 
studie. Vi strävade efter att göra fem intervjuer med killar och fem intervjuer med tjejer i 
åldrarna 18–19 år. Vi vill dock poängtera att vårt syfte inte är att göra en jämförelsestudie 
mellan könen. När vi sedan gick igenom det insamlade materialet efter tio intervjuer var vi 
överens om att vi hade uppfyllt den teoretiska mättnad som behövdes för att kunna analysera 
empirin gentemot studiens teoretiska ramverk.  
 
4.1.2!Tillvägagångssätt!för!att!hitta!urvalsgruppen 
Vi valde att fokusera på gymnasieskolor för att hitta respondenter som uppfyllde kraven vi 
hade satt upp. Detta eftersom individer som är 18–19 år ofta studerar år två eller tre på 
gymnasiet. Fortsättningsvis mejlade vi rektorer på åtta olika gymnasieskolor, fyra stycken i 
Umeå samt fyra stycken i Stockholm, eftersom vi gärna såg att vi fick respondenter från två 
olika städer. Gymnasieskolorna tog vi fram på var stads hemsida genom att maila dem fyra 
första på listorna över gymnasieskolor. I mejlet förklarade vi studien närmare och skickade 
en förfrågan om att få tillgång till att intervjua elever från skolan. Det var två rektorer, en 
från Umeå samt en från Stockholm, som var positivt inställda till att eleverna på deras skolor 
skulle delta i vår studie. 
  
Vi bad därefter rektorn på gymnasieskolan i Umeå tillfråga två killar och två tjejer samt 
rektorn i Stockholm att tillfråga tre killar och tre tjejer. Detta eftersom rektorn i Stockholm 
gav oss ett större tidsspann att arbeta med. Rektorerna informerade eleverna om deras roll i 
studien och fick sedan ett godkännande av dem. Vidare säkerhetsställde rektorerna att 
individerna hade ett aktivt Instagramkonto samt var 18–19 år. Vi ansåg det fördelaktigt att 
rektorerna gjorde urvalet åt oss men att det samtidigt kan innebära att de frågade elever som 
de visste pratade mycket och som de förstod ville ställa upp. Ett annat alternativ vi hade var 
att besöka skolorna och presentera vår studie, för att sedan fråga eleverna på plats om någon 
var intresserad av att delta. Om vi hade valt det alternativet ansåg vi att det fanns en risk att 
elever som var intresserad av ämnet eller endast ville slippa undervisning hade valt att delta, 
vilket i sin tur hade kunnat ge oss ett missvisande resultat. Vi ansåg det mer fördelaktigt för 
vår studie att rektorerna valde elever åt oss och efter vi genomfört intervjuerna upplevde vi 
att vi fick en bra spridning i urvalet. 
  
En problematik med att vi endast intervjuade respondenter från två gymnasieskolor är att 
spridningen av respondenterna är begränsad. Både i Umeå och Stockholm finns det ett flertal 
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gymnasieskolor som elever kan välja mellan när de ska börja studera på gymnasiet. Vidare 
kan detta innebära att eleverna på gymnasieskolorna är likasinnade, exempelvis kan eleverna 
ha liknande fritidsintressen, bakgrund och användning av sociala medier. Trost (2010, s. 137) 
påvisar att det är viktigt med variation i urvalet när forskaren gör en kvalitativ studie. Vi är 
medvetna om att vi hade kunnat förbättra urvalet med en större spridning av skolor, på grund 
av att vi har begränsat med tid och resurser ansåg vi vårt urval ansenligt. När vi hade 
intervjuat alla respondenter insåg vi att de studerade tre olika inriktningar, vilket är bra för 
att få spridning i urvalet. Det tillsammans med att vi har intervjuat tio respondenter, från två 
skolor och i två olika städer anser vi ger oss en tillräckligt bra variation i studiens urval.  
 

4.2!Intervjuguide! 
I en kvalitativ studie finns det ett flertal olika metoder att genomföra intervjuer på (Bryman, 
2011, s. 207). Författaren menar att det går att bygga upp en intervju av slutna frågor med 
fasta svarsalternativ, vilket kallas för strukturerad intervju. Det är dock vanligast för en 
kvantitativ undersökning (Bryman, 2011, s. 207). Författaren menar att många av metoderna 
som handlar om hur intervjuer ska genomföras, är anpassade för en kvalitativ undersökning. 
En ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från olika teman och i princip för ett 
samtal med respondenten utifrån dessa (Bryman, 2011, s. 415). Författaren påvisar vidare att 
forskaren kan utföra en semistrukturerad intervju och utgå från olika teman med en 
tillhörande intervjuguide, med frihet att frångå beroende av respondentens svar. Trost (2010, 
s. 71) påvisar att en intervjuguide bör vara utformad utifrån den tidigare erfarenheter hos dem 
som intervjuar. På grund av att vi inte har erfarenhet av att intervjua sedan tidigare kände vi 
att en semistrukturerad intervju med en tydlig intervjuguide utformad efter teman var lämpat 
för vår studie. En semistrukturerad intervju gav oss även möjligheten att anpassa våra frågor 
utifrån olika kontext (Saunders et al., 2012, s. 374). Vi var exempelvis beredda på skillnader 
i intervjuerna beroende på respondentens personliga intressen och ville kunna anpassa 
frågorna därefter. Bryman (2011, s. 430) indikerar att det är nödvändigt med flexibilitet i en 
kvalitativ intervju. Denna flexibla intervjuprocess är även lämpad då vi har ett tydligt fokus 
med vår studie, att ta reda på vad som påverkar ungdomars uppfattning om influencer 
marketing. Om undersökningen har ett tydligt fokus menar Bryman (2011, s. 416) att det är 
passande med en semistrukturerad intervju. Författaren påvisar även att det är ett lämpligt 
val om det är flera utredare, vilket vi är. 
 
Vi utgick ifrån vår intervjuguide med huvudfrågor och tillhörande uppföljningsfrågor, vilket 
Saunders et al. (2012, s 317) menar kan användas för att lättare skapa diskussioner under 
intervjun. Trost (2010, s. 72) menar att intervjuguiden kan behöva ändras under tidens gång 
då intervjuandet ska ses som en process. Vi har utgått från samma intervjuguide men anpassat 
uppföljningsfrågor utifrån respondenten. Finansdepartementet (2018, s. 252) beskriver 
gruppen ungdomar tillhöra sårbara konsumenter. Det blev således nödvändigt för oss att 
förbereda ett flertal uppföljningsfrågor till intervjuguiden för att kunna anpassa intervjun 
efter respondenten med mål att de ska känna sig bekväma. Under intervjuerna anpassades 
även uppföljningsfrågorna mot respondentens intressen och således mot influencers denne 
följde och hade koll på. Bryman (2011, s. 423) menar att det finns olika sätt att ställa frågor 
på: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkt och 
indirekta frågor, strukturerade frågor, tystna och tolkande frågor. Alla dessa sätt att ställa 
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frågor på blev av användning för oss, på grund av respondenternas sårbara ålder anpassade 
vi oss och försökte välja rätt frågetyp för att underlätta diskussion. Under hela intervjun har 
vi haft i åtanke att undvika ledande frågor, vilket är något som Bryman & Bell (2015, s. 483) 
menar är viktigt att undvika i en intervju.  
 
Samtidigt som vi haft semistrukturerade intervjuer kan vi också se inslag av en konceptuell 
intervjumetod i studiens intervjuer. Syftet med konceptuella intervjuer är att kartlägga 
respondenternas konceptuella begreppsstrukturer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). Vidare 
använde vi en konceptuell frågeställning exempelvis när vi bad dem beskriva en influencers 
samarbete med ett företag. Denna typ av svar där respondenten redogör för beskrivningar om 
olika kontext menar Kvale & Brinkmann (2009, s. 151) kan leda till intressanta synvinklar. 
Denna typ av frågor gjorde det även enklare för oss att anpassa intervjun mot respondentens 
intressen samt få dem att börja reflektera kring fenomenet influencer marketing.  
 
Studiens intervjuguide är uppbyggd med syfte att besvara studiens frågeställning och således 
är den grundad på studiens teoretiska referensram. Vi har valt att bygga upp den utifrån 
teman; attityder mot reklam, Instagram, influencer marketing och komponenter inom 
influencer marketing. Vidare la vi även till en bildelicitering för att komplettera tidigare 
teman. Detta i försök att få ytterligare svar som skulle kunna kopplas till studiens teoretiska 
referensram, mer om detta under avsnitt 4.2.1 bildelicitering. Jacobsen (1993, s. 19) påvisar 
att det är viktigt med olika teman för att ha en bra utgångspunkt till intervjuer med olika 
svarspersoner. Det första temat, attityder mot reklam är i syfte att kunna analysera hur 
respondenterna möter marknadsföring i sin vardag och deras uppfattning gentemot det. 
Temat om Instagram är till för att undersöka respondenternas användning av Instagram och 
medvetenheten gentemot marknadsföring i applikationen. Temat influencer marketing och 
komponenterna inom det blir viktigt för att undersöka ungdomars reflektioner och tankar 
kring de olika delarna. Det går att läsa mer om vår intervjuguide och syftet med respektive 
fråga i Appendix 1.  
 
Bryman (2011, s. 419) påvisar att forskarens frågor ska täcka de områden som är av intresse 
för studien. Intervjuns frågor är utformade efter studiens olika teman vilka uppkommit från 
studiens referensram vilket gjorde att vi lyckades fånga upp rätt information. Författaren 
påvisar även att forskaren bör ställa frågor om bakgrundsfakta. Vi startade intervjun med 
frågor om generell bakgrundsinformation i syfte att kunna sätta in respondentens svar i ett 
sammanhang. Likaså för att kunna anpassa vissa frågor mot dennes intressen, vid behov 
kunde vi exempelvis ställa frågor om influencers med fotbollsfokus till en person var 
intresserad av fotboll. Vi valde att avsluta med en öppen fråga kring ämnet influencer 
marketing för att fånga upp sådant vi missat tidigare under intervjun.  
 
4.2.1!Bildelicitering 
Ett av intervjuguidens teman är bildelicitering med tillhörande frågor, vilket Bryman (2011, 
s. 415) kallar för fotoelicitering. Shiu et al. (2009, s 214) menar att bildelicitering i kvalitativa 
intervjuer används för att få respondenter att beskriva sin reaktion gentemot olika bilder. 
Vidare menar författarna att intervjuare utifrån respondenternas reaktioner sen kan tolka 
innehållet av deras respons. Utifrån detta resonemang har vi valt att lägga till en 
bildelicitering för att få ytterligare material att analysera mot studiens teoretiska ramverk. En 
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bild kan skapa meningsfullt kontext för diskussion och stimulera respondenterna till ett bättre 
engagemang (Bryman, 2011, s. 425). Vidare menar författaren att det kan få dem att 
reflektera över saker respondenterna annars tar för givet, vilket är exakt vad vi vill uppnå 
med bildelicitering.  
 
Vi valde ut bilder till bildeliciteringen utifrån en rapport som Medieakademin publicerade i 
slutet av år 2017. Rapporten listar influencers med mest makt på Instagram i Sverige, utifrån 
antal följare, räckvidd och engagemang. Vi rådfrågade en person på intresseorganisationen 
influencers of Sweden gällande vilka influencers vi skulle välja ut från listan och som vår 
målgrupp skulle kunna tänka sig att följa. Vidare försökte vi även anpassa de fem influencers 
vi valde ut mot olika typer av intressen. Vi valde således Zara Larsson, Lucas Simonsson, 
Therese Lindgren, Linn Ahlborg och Zlatan Ibrahimovic och de bilder vi använt oss av finns 
i appendix 2.  
 
4.2.2!Pilotstudie! 
Innan forskare genomför sina uttänka intervjuer är det av fördel att göra pilotintervjuer, detta 
för att få erfarenhet kring metoden samt se hur väl intervjuguiden fungerar (Bryman, 2011, 
s. 422). Vidare menar Holme & Solvang (1997, s. 81) att forskare med pilotstudier 
säkerhetsställer frågorna och reducerar problem som kan uppstå. Vi ansåg pilotstudier vara 
en viktig del av undersökningen eftersom respondenterna är några år yngre än oss och således 
är det svårt för oss att veta deras nivå av kunskap inom influencer marketing. Dessutom är 
våra tidigare erfarenheter som intervjuare begränsad. Vidare blev pilotstudier även viktig då 
vi ville att frågorna skulle vara lättförståeliga och tolkas på rätt sätt.  
 
Vi valde två personer i vår närhet till testrespondenter, en tjej som är 21 år samt en kille som 
är 22 år. Bryman (2011, s. 194) menar att ett bekvämlighetsurval är acceptabelt när forskaren 
ska göra en pilotstudie, eftersom syftet är att undvika missförstånd. Davidsson & Thoresson 
(2017, s. 42) beskriver att inom åldersgruppen 16–25 år använder 71 procent Instagram 
dagligen och 81 procent någon gång ibland. Vidare innebär detta att testrespondenterna och 
respondenter faller under samma grupp gällande statistiken kring användandet av Instagram. 
Innan pilotstudien ägde rum säkerställde vi att båda testrespondenterna var användare av 
Instagram. Vi är medvetna om att det hade varit av fördel att ha testrespondenter i samma 
ålder som respondenterna men på grund av att vi har begränsat med umgänge i den åldern 
fick vi inte tag på några andra testrespondenter. Vi ansåg att vi skulle få bra input gällande 
studiens intervjufrågor trots åldersskillnaden, eftersom båda testrespondenterna är 
Instagramanvändare.  
 
Efter pilotstudierna insåg vi att några frågor var svåra att förstå samt att någon fråga inte gav 
det svar vi önskade. Vi valde således att omformulera frågorna i syfte att förtydliga vår 
mening. Vidare påvisar Bryman (2011, s. 419) vikten av att ha en bra följd av temana i 
intervjuguiden. Vi var därför noggranna med att fråga testrespondenter hur de upplevde 
ordningsföljden samt om de ansåg att någon fråga borde placeras i en annan del av intervjun. 
Det var en fråga som en av respondenterna ansåg var lite personlig, "Hur upplever ni er 
relation med influencers som ni följer?". Detta kan kopplas till vad Druckman (2005, s. 137) 
beskriver som en känslig fråga. Författaren menar att denna typ av fråga bör placeras i den 
senare delen av intervjun när respondenten känner sig mer bekväm. Vi valde därför placera 
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frågan i en senare del av intervjun. Efter att ha korrigerat frågorna och strukturerad om i 
temana höll vi studiens första intervjuer med de tilltänkta respondenterna i Umeå. Vi kände 
oss därefter nöjda med strukturen, som kan återfinnas i appendix 1, och behöll samma 
intervjuguide till resterande sex intervjuer i Stockholm. Ett exempel från vår intervjuguide 
går att se i tabell 2, där syns hur den är strukturerad utifrån huvudfråga, underfråga, teoretisk 
koppling och tanken med frågan till analysen.  
 
Tabell 2, exempel från intervjuguiden  

Huvudfråga  Underfråga Teoretisk 
koppling  

Analys  

Vilka personer 
följer du på 
Instagram förutom 
vänner och familj?   

 (De Vierman 
et al., 2017)  

Frågan avser att få en 
förståelse för vilka 
influencers dem möter på 
sociala medier och varför 
dessa är invalda i deras 
sociala nätverk 

 Hur kommer det sig 
att du följer dessa?  

  

 Brukar du avfölja 
folk? Varför?   

  

 

4.3!Utförande!av!intervjuer!!!
Studiens fyra första intervjuer ägde rum på en gymnasieskola i Umeå och de resterande sex 
intervjuer ägde rum på en gymnasieskola i Stockholm. Enligt Trost (2010, s. 65) är det viktigt 
att reflektera över valet av plats för intervjun. Respondenten bör känna sig trygg i miljön och 
ska inte kunna störas av andra åhörare (Trost, 2010, s. 65). Det finns annars en risk att 
störande moment kan påverka respondentens svar, vidare är det av vikt att befinna sig på en 
plats utan risk för att bli avbruten (Saunders et al., 2009, s. 329). Således kändes det naturligt 
för oss att hålla intervjuerna på en plats där eleverna kände sig bekväma. I både Umeå och 
Stockholm fick vi låna ett grupprum från lärarna. Samtliga intervjuer kunde genomföras i 
vad vi anser vara trygga miljöer och utan några störande moment. ���
�
Vi båda deltog vid intervjutillfällena men valde att dela upp intervjuguiden emellan oss, 
vidare höll vi varsin halva av intervjun. En av oss hade ansvar för att ställa huvudfrågorna 
och leda intervjun framåt, medan den andra personen lyssnade och ställde 
uppföljningsfrågor. En person som är bra på att intervjua bör vara respektfull, lyssna 
uppmärksamt samt intressera sig för vad respondenten säger (Kvale, 2007, s. 55). Även 
Jacobsen (1993, s. 62) påvisar att det ofta är ett misslyckat lyssnande som är bakgrunden till 
att en intervju inte blir bra. Vi hade således detta i åtanke genomgående under studiens 
intervjuer. Bland annat strävade vi efter att våga låta det vara tyst, detta för att invänta 
ytterligare svar från respondenterna istället för att snabbt ställa nästa fråga. Vidare hade vi 
båda intervjuguiden framför oss under intervjun med syfte att skriva enstaka ord och 
meningar som kunde sammanfatta respondentens svar. Bryman & Bell (2015, s. 485) 
beskriver även att det kan vara bra att anteckna efter varje intervju eftersom det kan vara till 
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hjälp när materialet senare kommer att tolkas. Med grund för detta valde vi därför att 
kortfattat skriva ner hur vi upplevde intervjun och miljön runt omkring efter intervjun.  
 
Trost (2010, s. 67) beskriver att respondenten kan komma att känna sig i underläge när den 
blir intervjuad. Vidare beskriver Saunders et al. (2012, s 389) att inledande delen av intervjun 
är viktig för att bygga förtroende mellan intervjuaren och respondenten samt för att 
respondenten ska kunna slappna av och känna sig trygg. Vi valde således att inleda 
intervjuerna med att kort berätta om oss själva samt om studien. Vi höll det kortfattat då vi 
inte ville att det vi sa skulle påverka deras svar. Fortsättningsvis berättade vi om olika etiska 
principerna såsom deras rätt till anonymitet och deras rätt till att få ta del av transkriberingen. 
Vidare frågade vi även om vi kunde få spela in intervjun. Druckman (2005, s. 137) menar att 
om respondenten är medveten om att den är anonym är det större chans att denne svarar mer 
sanningsenligt. Vi började sedan intervjun med några inledande och generella frågor, för att 
respondenten skulle få ytterligare tid att slappna av och känna sig lugn. Trost (2010, s. 84) 
menar på att de första frågorna är avgörande för hur resten av intervjun ska gå. Vidare följde 
intervjuerna studiens intervjuguide, som går att finna i appendix 1. Vi frågade återigen efter 
intervjuerna om de ville ta del av transkriberingen.  
 
Bryman (2011, s. 428) menar att det är av fördel att spela in kvalitativa intervjuer eftersom 
forskaren vill åt både vad som sägs och hur det sägs. Vidare menar författaren att det är 
viktigt att den som intervjuar är uppmärksam på samtalet och inte blir distraherad. Vi ville 
kunna avsätta vårt fulla fokus till respondenten och därför ansåg vi det som fördelaktigt att 
spela in intervjuerna, vilket även samtliga respondenter tillät. Detta gav oss möjlighet till att 
lyssna igenom materialet för att sedan kunna säkerhetsställa att vi uppfattat svaren korrekt. 
Trost (2010, s. 75) menar att respondenten kan uppleva det som störande om den som 
intervjuar antecknar flitigt under intervjun, vilket går i linje med vårt resonemang gällande 
inspelning av intervjuerna.  ���
�
Nedan har vi sammanställt en tabell med information från studiens intervjuer med namn, 
ålder, datum för utförande, längd på intervjun samt beskrivning av plats. I enlighet med 
kravet på anonymitet har de intervjuade personerna givits fiktiva namn i form av en bokstav, 
bokstäverna A-J. Längden på intervjuerna har varit varierande vilket är något som Bryman 
(2011, s. 429) beskriver som vanligt vid kvalitativa intervjuer. Dock menar författaren att 
längden inte har någon betydelse utan att en kort intervju kan ge precis lika bra information 
som en lång. Vi ansåg att alla intervjuer, oberoende av tid, gav oss värdefullt material.  
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Tabell 3, utförande av intervjuer 
Respondent Ålde

r 
Datum  Längd på 

intervju 
Plats  

Respondent A  18 2018-03-19 34 minuter Umeå - grupprum på Thoren 
Business School  

Respondent B 18 2018-03-19 29 minuter  Umeå - grupprum på Thoren 
Business School  

Respondent C 18 2018-03-19 19 minuter Umeå - grupprum på Thoren 
Business School  

Respondent D 18 2018-03-19 20 minuter  Umeå - grupprum på Thoren 
Business School  

Respondent E 18 2018-03-27 34 minuter  Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

Respondent F 18 2018-03-27 25 minuter  Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

Respondent G 18 2018-03-27 26 minuter Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

Respondent H  18 2018-03-27 21 minuter Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

Respondent I  19 2018-03-27 32 minuter Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

Respondent J  18 2018-03-27  25 minuter  Stockholm - grupprum på 
Blackebergs gymnasium  

 

4.4!Hantering!av!insamlad!data! 
4.4.1!Transkribering 
För att kunna göra en bra empiri- och analysframställning valde vi att transkribera alla 
intervjuer som vi spelade in. Bryman (2011, s. 428) beskriver att en transkribering underlättar 
för forskaren i deras analys av vad respondenterna sagt. Vi försökte att göra transkriberingen 
så snart som möjligt efter att vi hade genomfört intervjuerna samt i den ordningen som 
intervjuerna skedde. Bryman och Bell (2015, s. 337) menar att den information som forskaren 
inte anser behjälplig för analysdelen, inte behöver redovisas. Vi valde dock att ordagrant 
sammanställa respondenternas svar för att skapa en rättvis bild av deras åsikter. Det är enligt 
Bryman (2011, s. 428) tidskrävande med transkribering. Vi valde därför att dela upp 
transkriberingarna mellan varandra och lyssnade igenom materialet ett flertal gånger. Vidare 
säkerhetsställa vi att allt var noggrant nedskrivet, lyssnade och läste igenom varandras 
transkriberingar. Efter varje genomförd transkribering valde vi att anonymisera individen 
genom att ge personen en bokstav från A-J, i den ordning som intervjuerna utfördes. Vid 
intervjutillfällena fick alla respondenterna förfrågan om att läsa igenom det transkriberade 
materialet. Två stycken ville göra det och därför skickade vi transkriberingarna via mejl till 
dem när vi var klara. Båda respondenterna svarade att de hade läst igenom transkriberingen 
men inte ville göra några ändringar.  
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4.4.2!EmpiriW!och!analysframställning 
Bryman (2011, s. 510) beskriver att en kvalitativ metod genererar en stor mängd data. En 
metod som författaren kan använda sig av är att försöka hitta teman i det insamlade materialet 
(Saunders et al., 2012, s. 560). Trost (2010, s. 154) menar att färgkodning kan vara bra för 
att kategorisera sitt material, att skriva ut intervjuerna och använda olika färgpennor. Vidare 
menar författaren att forskaren vid sidan om detta kan skriva ner olika idéer som uppkommer 
och som sedan kan användas till analysen. Vi valde att kategorisera våra transkriberingar 
med olika färgpennor, för att identifiera olika teman. Vi har till största del följt de teman vi 
har i intervjuguiden när vi har presenterat empirin. Dock har resultatet från bildeliciteringen 
adderats i olika avsnitt, där vi anser att det stärker respondenternas svar inom temat. De tre 
huvudtemana som presenteras är attityder mot reklam, det nya reklamlandskapet och 
komponenter inom influencer marketing. Vi presenterar de tio respondenternas gemensamma 
åsikter kring temana men även enskilda individers tankar. För att skapa en mer personlig och 
beskrivande bild av respondenternas åsikter har vi även valt ut citat som vi tycker styrker de 
material som presenteras. 
 
För att kunna skapa en struktur och bra överblick av det insamlade materialet bör det 
bearbetas ett flertal gånger samt undersökas som att det är första gången det studeras (Ahrne 
& Svensson, 2015, s. 223). Vi har valt att bearbeta vårt material enskilt till en början när vi 
har gjort färgkodning, för att sedan gå igenom det tillsammans, jämföra, analysera och 
sammanställa det. Vidare menar Trost (2010, s. 149) att bearbetning av empirin bör ske 
avslappnat och att forskaren gör en bättre analys om denne har distans till det insamlade 
materialet. Vi har därför försökt att undvika att diskutera och analysera materialet i direkt 
anslutning till våra intervjuer, för att låta tankar och idéer sjunka in under tidens gång.  
 
Vid kvalitativa studier finns det inte ett allmänt antaget tillvägagångssätt för hur materialet 
bör analyseras (Bryman, 2011, s. 510; Saunders et al., 2012, s. 556). Vidare menar Saunders 
et al. (2012, s 560) att forskaren i analysen, när denne är på väg att besvara studiens syfte och 
problemformulering, kan urskilja nya kategorier. Utifrån vår empiri identifierade vi således 
tre kritiska faktorer som vi ansåg kunde besvara vad som påverkar ungdomars uppfattning 
om influencer marketing på Instagram; användandet av Instagram, relationen till influencers 
och samarbetet mellan företag och influencers. Dessa kategorier har vi utgått från när vi 
presenterar vårt analyskapitel och är grunden för vår teoretiska modell som återfinns i avsnitt 
6.5 Reviderad teoretisk modell.  
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4.5!Forskningsetik! 
Trost (2010, s. 123) menar att de etiska aspekterna är viktiga att ta hänsyn till vid all typ av 
forskning. Det finns bland annat fyra etiska principer som en forskare bör ta i beaktning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & 
Bell, 2015, s. 134). Bryman (2012, s. 132) menar att dessa principer säkerhetsställer att 
deltagarna i studien inte skadas, att de godkänner sitt deltagande i studien, att deltagarnas 
personliga uppgifter behandlas konfidentiellt samt att forskarna inte förvränger eller 
förfalskar informationen. Vi har genomgående förhållit oss till dessa principer i arbetet med 
studie och kommer nedan beskriva hur. ���
�
Bryman (2011, s. 131) beskriver informationskravet som att deltagarna bör få information 
gällande deras roll i studien, samt vad syftet med studien är. Detta krav uppfylldes genom att 
vi i början av varje intervju gick igenom syftet med studien samt berättade hur vi skulle 
använda deras svar. Vidare hade vi även bett rektorerna på respektive skola att informera 
eleverna om detta innan de tackade ja till att intervjuas. Den andra principen kallas 
samtyckeskravet och innefattar deltagarnas egna rätt att bestämma över sitt deltagande. Vi 
var tydliga med att berätta för deltagarna att intervjun var frivillig och att de när som helst 
kunde neka till att besvara en fråga. Vidare fick alla respondenter förfrågan om att läsa 
igenom transkriberingarna som gjordes för att ge sitt godkännande, vilket två personer valde 
att utnyttja, således anser vi kravet vara uppfyllt.���
�
Deltagarnas personliga uppgifter bör inte bli tillgänglig för obehöriga utan ska behandlas 
konfidentiellt, vilket kallas för konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2015, s. 136). De 
individer som medverkar i en intervju bör få information om att det som sägs inte förs vidare 
utan behandlas konfidentiellt av intervjuaren (Trost, 2010, s. 61). Vi har noggrant informerat 
deltagarna i början av varje intervju att det endast är vi som kommer behandla deras 
uppgifter. Vidare har vi gett de intervjuade individerna en bokstav mellan A-J istället för att 
skriva deras riktiga namn. Nyttjandekravet beskrivs av Bryman (2011, s. 132) som att 
informationen deltagarna delar med sig av endast får användas till studien och dess syfte. Vi 
har uppfyllt detta krav genom att radera inspelningarna som gjordes vid intervjutillfällena 
efter att de transkriberats. Dessutom användes respondenternas svar endast för att besvara 
studiens frågeställning och kommer inte föras vidare. ��!  
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5.&Empiri&
 
I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av vår empiriska insamling. Vi börjar med att 
presentera respondenterna och sedan redogör vi deras svar på våra frågor. Vi har utgått 
från de teman vi har i intervjuguiden när vi sammanställt respondenternas svar.   
 

5.1!Presentation!av!respondenterna! 
Respondent A är 18 år gammal och studerar andra året på samhällsprogrammet på ett 
gymnasium i Umeå. Hon gillar konst och brukar teckna och måla. Vidare gillar hon även att 
laga mat, baka, gå promenader och att träna. Hon följer mestadels vänner och familj på 
Instagram men även bland annat en sångare från Iran. Uppskattningsvis spenderar hon tre 
timmar på Instagram varje dag.  
 
Respondent B är 18 år gammal och studerar andra året på samhällsprogrammet på ett 
gymnasium i Umeå. Hennes intressen är skönhet, matlagning och bakning. På fritiden arbetar 
hon extra inom restaurangbranschen. Ett exempel på en influencer hon följer på Instagram är 
Kylie Jenner. Uppskattningsvis spenderar hon tre till fyra timmar på Instagram dagligen.  
 
Respondent C är 18 år gammal och studerar andra året på byggprogrammet på ett gymnasium 
i Umeå. Han har ett intresse för mat och på fritiden tränar. På Instagram följer han bland 
annat Ronaldo, Messi, Zlatan och ett flertal andra fotbollsspelare. Uppskattningsvis 
spenderar han 30 minuter på Instagram dagligen.  
 
Respondent D är 18 år gammal och studerar andra året på byggprogrammet på en 
gymnasieskola i Umeå. Hans intressen utanför skolan är att träna och speciellt spela fotboll. 
Vidare arbetar han även extra som målare. Influencers han följer på Instagram är bland annat 
olika fotbollsspelare och sportprofiler såsom Zlatan, Messi och Ronaldo. Uppskattningsvis 
spenderar han 40 minuter på Instagram dagligen.  
 
Respondent E är 18 år gammal och studerar tredje året på ekonomiprogrammet på en 
gymnasieskola i Stockholm. På fritiden jobbar hon extra inom nöjesbranschen samt träffar 
sina vänner. På Instagram följer hon bland annat Therese Lindgren, Anitha Schulman och 
Yaya Naomi. Uppskattningsvis spenderar hon ungefär två timmar på Instagram dagligen.  
 
Respondent F är 18 år gammal och studerar tredje året på ekonomiprogrammet på en 
gymnasieskola i Stockholm. Utanför skoltid arbetar hon extra inom dagligvaruhandeln, 
tränar och umgås med sin familj och vänner. Influencers hon följer på Instagram är bland 
annat Bianca Ingrosso, Andrea Hedenstedt, Janni Delér samt andra personer med kända 
bloggar. Uppskattningsvis spenderar hon ungefär tre timmar på Instagram varje dag 
 
Respondent G är 18 år gammal och studerar tredje året på ekonomiprogrammet på en 
gymnasieskola i Stockholm. På sin fritid gillar han att träffa sina vänner och träna. På 
Instagram följer han bland annat Jon Olsson och Johan Hedberg (Matgeek). Uppskattningsvis 
spenderar han 45 minuter på Instagram dagligen.  
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Respondent H är 18 år gammal och läser ekonomiprogrammet på en gymnasieskola i 
Stockholm. Utanför skoltid spelar han golf, tränar, hänger med kompisar och extrajobbar 
inom sportbranschen. Han följer bland annat Jon Olsson, Janni Delér, Richard Delér, Bianca 
Ingrosso och Benjamin Ortega på Instagram. Uppskattningsvis spenderar han 30 minuter på 
Instagram dagligen.  
 
Respondent I är 19 år gammal och läser ekonomiprogrammet, årskurs tre, på en 
gymnasieskola i Stockholm. På fritiden föredrar han att sporta, röra på sig, vara med 
kompisar eller spendera tid med sig själv och stressa ner. På Instagram följer han framförallt 
filmskådespelare och sportprofiler, exempelvis Zlatan Ibrahimovic, Sidney Crosby och 
Henrik Zetterberg. Uppskattningsvis spenderar han 30 minuter på Instagram varje dag.  
 
Respondent J är 18 år gammal och hon studerar tredje året på ekonomiprogrammet på en 
gymnasieskola i Stockholm. På sin fritid gillar hon att träna och att fixa naglarna. Hon 
extrajobbar även inom dagligvaruhandeln. Hon följer influencers såsom Bianca Ingrosso, 
Calle Schulman och Andrea Hedenstedt på Instagram. Uppskattningsvis spenderar hon en 
till två timmar om dagen på Instagram.  
 
Tabell 4, presentation av intervjuade respondenter 

Respondent Ålder Aktivitet på 
Instagram 

Fritidsintressen  

Respondent A  18 3 h Konst, laga mat, bakning, promenera, träna  

Respondent B 18 3–4 h Skönhet, matlagning, bakning 

Respondent C 18 30 min Träna och mat 

Respondent D 18 40 min Spela fotboll och äta 

Respondent E 18 2 h  Träffa vänner och jobba extra i 
nöjesbranschen 

Respondent F 18 3 h  Träna, umgås med vänner och familj och 
jobba extra i dagligvaruhandeln  

Respondent G 18 45 min  Träffa vänner och träna  

Respondent H  18 30 min  Spela golf, träna, hänga med kompisar och 
jobba extra i sportbranschen  

Respondent I  19 30 min Sporta, röra på sig, vara med kompisar och 
spendera tid med sig själv och stressa ner 

Respondent J  18 1–2 h  Träna och fixa naglarna  
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5.2!Attityder!mot!reklam!&
Nio utav tio respondenter uttryckte negativa åsikter gentemot reklam på tv, radio, i tidningar 
och på internet, medan åtta av dessa även uttryckte positiva åsikter. Den tionde respondenten 
uttryckte att han inte hade någon egentlig åsikt och menade att han inte lägger märke till 
reklam. Respondenternas negativa åsikter tog sig olika uttryck och fem av dem menade att 
reklam är jobbigt och kan upplevas som ett störningsmoment. Detta medan andra uttryckte 
det som ett irritationsmoment. En respondent uttryckte att hon blir jätteirriterad när det 
kommer reklam i filmer. Vidare resonerade respondent G att reklam kan ”[...] tyckas vara 
lite utdraget och tråkigt, men jag förstår att det måste finnas till”. Detta stämmer även 
överens med respondent H, I och Js resonemang kring att reklam behövs i vårt samhälle, på 
grund av att företagen behöver nå ut till människor. Vidare uttryckte fyra respondenter att 
reklam uppfattas som bra eller informativ om det finns ett innehavande intresse för produkten 
som marknadsförs. Respondent I uttalade exempelvis: “Om det är något man är intresserad 
av så upplever man det inte som störigt”. 
 
Reklam med bra budskap eller som är rolig skapar positiv respons hos respondenterna. 
Respondent D och I sa att de tycker om reklam som är rolig. Vidare kunde vi under 
bildeliciteringen förstå att majoriteten av respondenterna tyckte om rolig reklam, således då 
personer började skratta och tyckte om Lucas Simonssons samarbete, vilket går att se i 
appendix 2. Om detta samarbete uttryckte respondent A: “Den var rolig haha, om jag kollar 
på bilden så känner jag ba eh okej vad gör dem, det ser ut som att dem har väldigt kul”. 
Respondent H och E berättade om ICAs reklam som exempel på rolig reklam, vidare 
uttryckte respondent H “ICAs reklam är rolig, det är liksom en röd tråd genom hela 
reklamserien”. Något som både E och F diskuterade är att reklam med bra budskap är bra. 
Vidare menar dem att om företag eller organisationer har ett bra bakomliggande syfte 
uppfattas även reklamen ha ett bra syfte. Respondent E uttryckte exempelvis: “[...] ibland 
kan en reklam ha ett bra budskap, säg till exempel att det är att du ska bli månadsgivare för 
barncancerfonden, då är det en bra grej”. Detta gick även att märka på några av resterande 
respondenter, fastän tvärtom, att reklam som är för dåligt syfte ogillas. Exempelvis ogillar 
respondent A reklam för bantningspiller.  
 
När vi frågade respondenterna vart dem möter reklam i sin vardag uttryckte strax över hälften 
sociala medier och Instagram i deras första yttring. Detta går att se i linje med vad I uttryckte 
om hur han ser reklam “[...] mer och mer digitalt. Vi lever i ett digitalt samhälle”. 
Respondenterna nämnde även att dem möter reklam på tv, i lokaltrafiken, digitalt, på skyltar 
och på radio. Flera av respondenterna menade att reklam finns överallt i dagens samhälle. 
Vidare visade de på en förståelse för att reklam påverkar dem utan att de är medvetna om 
det. Respondent C uttryckte sig: “Reklam fastnar lite utan att du tänker på det”.  
 

5.3!Det!nya!reklamlandskapet! 
5.3.1!Instagram! 
Respondenterna berättade att de använder sociala medier dagligen. De sociala medier 
plattformar som nämndes flest gånger var Instagram, Snapchat, Facebook och Twitter. Även 
Youtube nämndes när vi frågade vilka sociala medier de följer. Respondent I förklarade att 
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olika sociala medier uppfyller olika syften. Twitter beskrev han som intressant för diskussion 
och Facebook som en plats att kommunicera med vänner. Instagram och Snapchat menade 
han är ett sätt att följa kompisars liv, men även för att se hur andra människor har det i sina 
liv. Alla respondenter är användare av Instagram och har minst ett aktivt konto. Respondent 
A berättade att hon har två konton, ett privat samt ett offentligt där hon lägger upp tavlor hon 
har målat. Respondenternas genomsnittliga tid spenderad på Instagram dagligen är en och en 
halv timme.  
 
Respondenternas användande av Instagram, hur de väljer att bruka sin tid i applikationen, 
skiljer sig något. Fyra av respondenterna menade att de är aningen anonyma på Instagram 
och att de nästan aldrig lägger upp bilder själv. Resterande respondenter beskrev att de själva 
brukar lägga upp bilder. Samtliga respondenter använder Instagram för att skrolla i flödet, 
med bilder från personer dem följer. Personerna som respondenterna följer består både av 
personer de känner och influencers. Respondent H uttryckte att en del av hur han använder 
Instagram är att följa offentliga personer, för att bli motiverad av deras liv. Samtidigt 
berättade tre respondenter att de använder Instagram för få inspiration, utifrån deras intressen 
såsom bakning, skönhet och konst. Hälften av respondenterna uttryckte att de både scrollar i 
sitt flöde, med bilder från personerna de följer, samt scrollar i flödet “utforska” för att se 
bilder från personer de inte följer. Respondent E uttryckte: “Jag brukar scrolla i flödet och 
se vad folk har lagt ut och ibland så kollar jag på utforskarflödet”. 
 
När vi frågade vilken typ av reklam som respondenterna möter på Instagram börjar samtliga 
berätta om annonser på produkter av olika kategorier som de får upp i sitt flöde. Vidare 
förklarade flera av respondenterna att de får upp annonser som är utformade efter deras 
intressen, exempelvis uttryckte respondent B att hon får upp annonser inom skönhet. 
Respondent H beskrev det som: ”Mycket av vad jag möter i reklamform kommer från kläder 
jag har kollat på internet tidigare, sen dyker de upp i flödet på Instagram. Det är ju sådana 
där cookies”. I linje med detta nämnde även respondent A och I att reklamen de får upp är 
anpassade med algoritmer efter deras preferenser. Fortsättningsvis förklarade respondent J 
detta med andra ord: “Om man har kollat på några skor så brukar det dyka upp på Instagram 
sen”.  
 
En av respondenterna berättade att reklam även kan komma upp på Instagram-stories och 
han förklarade hur en gammal klasskompis till han, som har många följare, lägger upp 
Instagram-stories med samarbeten. Fyra av respondenterna nämnde att reklam på Instagram 
även kan vara samarbeten som kända personer eller influencers har. På frågan om 
respondenterna kan urskilja vad som är reklam och inte, på Instagram, blev det blandade svar 
från respondenterna. Fyra stycken av dem tycker att det är relativt lätt att urskilja, medan fem 
av dem svarade att det kan vara både tydligt och otydligt. En person uttryckte det som att det 
är svårt att urskilja vad som var reklam på Instagram. Bland annat menar respondent I att det 
är svårare att urskilja reklam via en personlig avsändare: “[...] när det är en post, där det står 
“sponsrat”, då hajar man ju att det är reklam, men när det är en person som marknadsför 
någonting kan det vara svårare”.  
 
Att döma utifrån bildeliciteringen kunde vi se att en utav tio respondenter, vid första bilden 
på bildeliciteringen, direkt förstod att det var samarbeten vi visade upp, vilka går att se i 
appendix 2. Resterande nio reagerade inte direkt på att det var ett samarbete. Fyra av 
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respondenterna uppmärksammade efter ett tag att inlägget var ett samarbete och endast på 
vissa inlägg. Fem av respondenterna uppmärksammade inte att det var ett samarbete förrän 
vi ställde ytterligare frågor. Majoriteten av respondenterna blev förvirrade av inlägg när 
influencers har samarbeten med deras egna produkter, från deras egna företag och 
varumärken. Ett av inlägget, angående Therese Lindgrens kollektion för Glitter, uttryckte 
respondent E sig om: “[...] så då har hon ju ett samarbete med sig själv”. Även respondent 
H uttryckte sig på ett liknande sätt om Jon Olsson: “Han äger ju egna märken, men jag vet 
inte om det räknas som samarbeten”.  
 
5.3.2!Influencer!marketing! 
Samtliga respondenter följer ett flertal olika influencers, vilka dem följer beror på deras olika 
intressen. Några som nämns av ett flertal respondenter är influencers såsom Bianca Ingrosso, 
Jon Olsson och Zlatan Ibrahimovic. Efter bildeliciteringen visade det sig även att fler än 
hälften av respondenterna följer eller har koll på stora influencers såsom Therese Lindgren 
och Zara Larsson, trots att de inte följer dessa. Anledningen till att respondenterna främst 
väljer att följa vissa influencers har vi valt att dela in i tre kategorier; för att få motivation, 
för att bli inspirerad eller för att se deras vardag. Motivationen beskrev fyra av 
respondenterna som att det uppkommer från att personerna de följer lever ett liv respondenter 
strävar efter och kan drömma sig bort till. Respondent H yttrade: “Mycket av det motiverar 
mig, speciellt när jag ser Jon Olsson och hur han reser runt jorden. Då blir det att man vill 
jobba och tjäna pengar”. Samtidigt nämnde respondent I att: “Jag gillar lite behind the 
scenes aktigt”. Detta var något som tre stycken respondenter nämnde, att de gillar att se det 
vardagliga livet influencers har. Vidare berättade resterande tre respondenter att de följer 
influencers för att få inspiration, exempelvis kopplat till sina intressen inom skönhet, sport 
eller bakning.  
 
Fler än hälften av respondenterna uttryckte att de följer influencers på grund av olika drag 
denne besitter, exempelvis att en influencer i fråga är rolig, duktig på att sjunga eller sporta. 
Detta visade sig även på bildeliciteringen där bilderna på Lucas Simonsson fick flera av 
respondenterna att skratta till samt kommenterade att de följer honom för att han är rolig. 
Vidare kan vi förstå att respondenterna följer olika influencers i olika syfte. Ett flertal 
respondenter nämnde även att de följer Zara Larsson för att hon har bra åsikter angående 
feminism och är duktig på att sjunga.  
 
Genom intervjuerna visade det sig att tre av respondenterna avföljer personer som har för 
mycket samarbeten, ytterligare två respondenter yttrar att de blir irriterad av för mycket 
samarbeten. Respondent J uttryckte: “Jag har avföljt Therese Lindgren eftersom jag tycker 
hon har för mycket samarbeten”. Två respondenter uttryckte att de endast skulle avfölja på 
grund av dålig uppdatering och tre att dem aldrig skulle avfölja någon. Vidare berättade en 
av dem att det finns ingenting som skulle göra att han avföljde Messi eller Zlatan, vilka är 
starkt kopplade till hans intressen. Följaktligen nämndes tråkiga inlägg och enformiga flöden 
som ytterligare anledningar till att respondenterna slutar att följa influencers.   
 
Samtliga respondenter berättade om samarbeten mellan företag och influencers på Instagram, 
men diskuterade dem i olika bemärkelser. Respondent A berättade: “[...]det är smart av 
företagen att nå ut till oss ungdomar via kända personer eller sociala medier”, vilket även 
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tre andra respondenter uttryckte. Hälften av respondenterna berättade att om de anser att ett 
företag som en influencer samarbetar med är intressant, kan det leda till att dem går in och 
tittar på företagets Instagram eller hemsida. Respondent E uttryckte: “I morse satt jag och 
kollade på Anitha Schulmans Instagram och hon hade ett samarbete med ett företag, jag tror 
de hette Nivida, solglasögonmärke. De glittrade och jag tyckte de var jättefina så jag gick in 
på företagets hemsida och kikade på dem. Tyvärr var de slut”.  
 
En annan aspekt som tre respondenter ser positivt med influencer marketing är när det sker 
ett utbyte mellan aktörerna. Exempelvis nämndes influencers erbjudande av rabattkoder och 
gratis frakt, i deras samarbete med företag. Respondent F sa: “Jag brukar ju handla kläder 
online och vissa influencers ger en rabattkoder när de samarbetar med ett företag. Det är ju 
bra för då sparar jag pengar”. Vidare sa en av respondenterna att han inte finner något 
intresse för samarbeten som influencers har med företag, vilket han tror beror på att han följer 
många utländska influencers: “Det blir att produkten kommer längre ifrån mig, jag vet inte 
ens om vi har vissa av produkterna i Sverige”. En annan respondent berättade att det är 
irriterande med samarbeten som inte är tydligt utmärkta och uttryckte: ”Ibland när jag ska 
titta på en video på Instagram bara för skojs skull så kan det plötsligt dyka upp reklam mitt 
i, det tycker jag är jätteirriterande”. Två andra respondenter nämnde att de inte påverkas av 
samarbeten eller tycker någonting speciellt om dem. I bildeliciteringen och bilden som 
visades på Zlatan Ibrahimovic visar det sig dock att båda har testat drycken Vitamin Well 
eftersom Zlatan har samarbetet med företaget.   
 
Tre respondenter diskuterade den etiska aspekten i samband med influencers samarbeten med 
företag. Respondenterna berättade att influencers med vissa typer av samarbeten uppmuntrar 
sina följare till en osund vana eller livsstil, vilket kan påverka individen negativt, exempelvis 
nämndes bantningspiller, kliniker som har skönhetsingrepp eller spelföretag. Respondent E 
yttrade följande angående en influencers samarbete med bantningspiller: “Jag tycker det är 
sjukt, att uppmuntra folk att stoppa i sig skit”. En komponent som diskuterades av mer än 
hälften av respondenterna är matchningen mellan företaget och influencer. Om den inte anses 
vara passande berättade respondenterna att samarbetet inte anses vara trovärdigt. Exempel 
på detta är att respondent H reagerade på att en sportstjärna har samarbete med en 
hamburgerrestaurang och respondent G på att en influencer med matfokus har samarbete med 
en bank. Vidare yttrade respondent G: “Det är lite sketchy, som att han bara gör det bara 
för pengar”. Ytterligare uttryckte respondent F: “[...] folk gör reklam för vad som helst nu 
för tiden”. Respondenten berättade vidare att influencers idag har ett flertal samarbeten varje 
vecka och att de inte alltid verkar vara genomtänkta.  
 
Flera av respondenterna nämnde företagen NA-KD och Daniel Wellington när de pratade om 
influencers och deras samarbeten på Instagram. Tre respondenter uttryckte specifikt att dessa 
två företag har satsat på att samarbeta med influencers för att nå ut med sitt varumärke. 
Exempelvis uttryckte sig respondent H: “Jag ser ofta Daniel Wellington i olika influencers 
flöden och man märker att företaget verkligen satsar på att marknadsföra sig med hjälp av 
just influencers”. Vidare uttryckte en av respondenterna att NA-KDs alla samarbeten skapar 
irritation, men även att det gjort att företaget fastnat i dennes huvud. När vi frågade 
respondent F om hon kunde berätta om ett samarbete mellan en influencer och ett företag 
suckade hon och utbrast: “Jaaaa, NA-KD, suck, alla gör samarbeten med dem”. 
Fortsättningsvis sa respondenten att hon tycker det kan bli för mycket NA-KD 
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marknadsföring på Instagram, men samtidigt att hon själv hade uppmärksammat företaget 
som en följd av deras synlighet på Instagram. I bildeliciteringen av influencern Linn 
Ahlborgs Instagram blev det även tydligt att respondenterna är medvetna om NA-KDs arbete 
med influencers. Fem av tio respondenter kunde nämna att Linn Ahlborg har ett samarbete 
med NA-KD. Respondent J beskrev det som: “[...] det är mycket NA-KD skulle jag säga, 
hon har bland annat gjort en kollektion för dem”.  
 

5.4!Komponenter!inom!influencer!marketing! 
5.4.1!Referensgrupp!och!opinionsledare!→!influencer!!
Ord såsom påverkar, influerar och spridning nämndes av samtliga respondenter när de 
förklarade vad de tänker på när vi säger influencers på Instagram. Vidare berättade 
respondent H att: “[...] influencers får budskapet spritt”. Dessutom nämnde respondent F: 
“Influencers har mycket följare och många vet vem det är, de har stor spridning på sociala 
medier helt enkelt”. Två respondenter uttryckte reklam och sponsring kopplat till begreppet 
influencers. Respondent A sa att det nödvändigtvis inte behöver handla om pengar: “[...] 
utan att det är en person som vill göra något eller påverka på sitt sätt”. Vidare nämnde 
respondent E lite irriterat att hon tycker att influencers är stereotypa och att det är varannan 
matbild och varannan outfitbild. Samma negativa ton hade respondent F i sitt uttalande och 
sa att hon försöker avfölja influencers hon inser att hon egentligen inte vill följa. Både 
respondent C och D nämnde personer med många följare på Youtube i koppling till begreppet 
influencers. Gemensamt för samtliga respondenter är att de har förståelse för att influencers 
påverkar människor på något sätt. Respondent I beskrev att influencers får människor att göra 
saker omedvetet och uttryckte: “Folk som får folk att göra saker utan att de tänker på det. 
Som säljer.. Ja reklam, fast väldigt dolt. Omedvetet eller medvetet”.  
 
Samtliga respondenterna gillar influencers inlägg, men i olika utsträckning. Hälften gillar 
ofta influencers inlägg medan andra hälften är mer selektiva i sitt val att gilla en bild. 
Respondent I uttryckte att han aldrig skulle gilla en reklambild. En av respondenterna 
nämnde att hon kommenterar influencers inlägg ibland medan resterande nio uttryckte att de 
aldrig kommenterar. Vid följdfrågor sa fyra respondenter att de inte ser någon anledning alls 
till varför de skulle kommentera en influencers inlägg. Tre av respondenterna uttryckte att de 
kanske skulle kommentera inlägget om det fanns ett starkt intresse kopplat. Respondent H, 
som är intresserad av golf, yttrade: “Om inlägget inte är av reklamsyfte utan det handlar om 
en persons framgång på en golftour, då kan jag kommentera, kanske nice shot”. Ytterligare 
två personer uttryckte att de skulle kommentera ett inlägg ifall kommentaren skulle ge 
chansen till att vinna en tävling.  
 
Samtliga respondenter nämnde antingen familj eller vänner som grupper eller personer dem 
vänder sig till för att söka rekommendationer, råd eller hjälp. Ungefär hälften av 
respondenterna nämnde att dem söker sig till vissa personer på Instagram för att få hjälp i 
olika beslut, detta kopplat till deras intressen. Exempelvis söker respondent F råd angående 
studentklänning hos Andrea Hedenstedt och respondent B söker råd angående bakning hos 
influencers med matfokus. Genomgående under intervjuerna diskuterade respondenterna 
influencers och samarbeten med koppling till deras intressen. Exempelvis pratade respondent 
H och G om golf och mode och respondent B om skönhet. 
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Respondent J uttryckte: “Jag ser inte upp till bloggare eller influencers och så. Jag följer 
dem bara”. Samtidig sa respondent J tidigare under intervjun att hon följer olika influencers 
för att få inspiration och för att de är intressanta, vidare visade hon i slutet av intervjun 
intresse för Linn Ahlborgs kollektion: “Jag följer henne ofta och ser henne mycket så då blir 
jag såklart intresserad av kollektionen”. Detta motsägelsefulla uppkom även hos fler 
respondenter, exempelvis uttryckte respondent C och D att de inte påverkas av influencers 
samarbeten men har samtidigt bra koll på fotbollsspelares samarbeten. Respondent C 
uttryckte: “Jaaa Vitamin Well, den har jag köpt X antal gånger, säkert bara för att jag 
kopplar den till Zlatan”. På bildeliciteringen hade alla respondenter koll på influencers och 
företag vilka är kopplade till deras personliga intressen. Angående NA-KD kunde vi märka 
att samtliga tjejer nämnde att dem varit inne på den sidan för att få inspiration gällande kläder. 
Respondent E sa att hon: “[...] upptäckt både NA-KD och Chiquelle på grund av att 
influencers har samarbeten med dem”. En del killar hade ett sportintresse och hade koll på 
olika samarbeten Zlatan Ibrahimovic haft.  
 
5.4.2!WOM!→!eWOM 
Alla respondenter diskuterade att de har förtroende för vissa influencers, samtidigt som de 
saknar förtroende för andra. Respondent E yttrade: “Man måste vara noggrann med vad 
influencern har för motiv med samarbetet och om det går att lita på”. En respondent beskrev 
att influencers är selektiva när de väljer vad som ska läggas upp på Instagram och att följaren 
inte får se hela verklighetsbilden. Vidare berättade han att det leder till att hans förtroende 
för influencern minskar. Han beskrev det som: “[...] man ser dem ju bara on camera, så jag 
litar inte på dem som jag litar på en kompis”. Respondent F sa att hon får större förtroende 
för influencers som hon anser är jordnära och uttryckte sig: “Andrea Hedenstedt är en person 
som är väldigt jordnära och som har bra värderingar. Det gör att jag har tillit till henne och 
att man vet att hon faktiskt genuint gillar företaget hon samarbetar med. Då blir jag 
intresserad av produkten hon skriver om i samarbetet eftersom jag fattar att den är bra”.  
 
Två respondenter påvisade att de har större förtroende för influencers de följt en längre tid. 
Vidare beskrev två respondenter att de har stor respekt för Zlatan Ibrahimovic och att de 
därför har större förtroende för han än för andra influencers. Tre av tio respondenter uttryckte 
även ett speciellt förtroende för Therese Lindgren. Vidare berättade dessa om hur hon länge 
har arbetat som influencer, att det är hennes primära jobb och respondenterna anser därför 
henne välja och utforma sina samarbeten med omsorg. Samtidigt sa en annan respondent att 
hon inte litar alls på Kylie Jenner eftersom hennes liv känns så långt ifrån respondentens egna 
och att Kylie Jenner har väldigt mycket pengar.  
 
Alla respondenter är medvetna om att influencers får betalt för samarbetet de gör med företag. 
Vidare sa respondenterna att de anser det är okej att influencers får betalt för samarbeten, 
detta eftersom det är en del av deras arbete som en offentlig person. Respondent E uttryckte 
att: “Det är ju deras jobb, de lägger ner en massa tid på att göra sina inlägg så jag tycker 
det är fullt rimligt att de får betalt för det”. Fyra av respondenterna berättade att det märks 
ifall en influencer endast gör ett samarbete för pengarna, vilket ogillas starkt. Exempel på 
detta är, som nämnts tidigare, en influencer som var nischat sig mot mat fast hade samarbete 
med en bank. Fortsättningsvis nämnde hälften av respondenterna att det är viktigt att 
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samarbetet känns genomtänkt och välarbetat. Respondent D uttryckte sig: “Om ett samarbete 
ger bra content ser jag inte att det spelar någon roll att de tjänar pengar”. Vidare visade det 
sig att tre respondenter anser att det beror på vilken typ av offentlig person som har 
samarbeten på Instagram och således om det är deras primära inkomst eller inte. Respondent 
J uttryckte: “Jag tycker det är mer okej att Therese Lindgren har samarbeten än Zara 
Larsson, eftersom Therese Lindgren har det som jobb. Zara Larsson gör ju musik i första 
hand”.  
 
5.4.3!Parasociala!relationer!! 
Respondenterna beskrev att det är ett stort avstånd mellan dem och influencers. Detta 
benämnde fem av respondenterna, att de känner sig som en i mängden och att influencers 
inte vet vilka dem är. Vidare uttryckte respondent H: “De vet ju inte ens att jag existerar”. 
Några av respondenterna sa att de har ett större intresse för influencers det går att relatera till, 
exempelvis uttryckte respondent E och F att Bianca Ingrossos liv är lättare att relatera till och 
“vanligt”. Flera respondenter nämnde att vissa influencers lever ett liv långt ifrån deras 
verklighet, exempelvis nämndes Jon Olsson och Janni Delér. Samtidigt påvisade H att han 
ser Jon Olsson som en förebild. Respondent C, D och G nämnde även att dem ser influencers 
som förebilder och vidare uttryckte respondent G att: “[...] jag skulle bli starstruck om jag 
såg Jon Olsson på stan”. Två respondenter sa att dem inte har någon speciell relation med 
influencers.  
 
Genomgående under intervjuerna och även på bildeliciteringen visade respondenter på insikt 
i influencers liv. Respondenterna visade på kunskap om influencers liv, intressen, kompisar 
och resor. Exempel på detta var att fyra personer nämnde olika resor influencers har åkt på 
det senaste året. Respondent A berättade även för oss att hon tyckte att Therese Lindgren och 
hennes kille är söta ihop och att hon blev ledsen när de gjorde slut under några månader. En 
annan respondent, som ser Jon Olsson som sin förebild, berättade att han följer personer i 
Jon Olssons närhet såsom hans flickvän, bästa kompis och flickvännens pappa. Respondent 
I kan nämna fyra stycken av Zlatan Ibrahimovic samarbeten med olika företag, har läst 
Zlatans självbiografi och berättar för oss om Zlatans flytt till Los Angeles. Vid 
bildeliciteringen visade det sig även att hälften av respondenter identifierade att Zara 
Larssons pojkvän är med på bilden. Vidare nämnde ett flertal av respondenterna att de följer 
influencers i andra kanaler förutom Instagram, såsom på Twitter, bloggar och genom podcast.  
!  
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5.5!Sammanfattande!tabell! 
Nedan visas en sammanfattande modell över respondenternas svar från intervjuerna, tabell 
5. Tabellen visar endast en förenkling utav respondenternas svar för att läsaren ska få en 
överblick över vad respektive respondenten hade för ställningstaganden. Till stor del har 
använt temana från intervjuguiden och när vi presenterat empirin. Det fjärde temat 
“komponenter inom influencer marketing” har delats upp till respektive underkategori: 
referensgrupp och opinionsledare → influencer, WOM → eWOM och parasociala relationer.  
 
Tabell 5, sammanfattande tabell med respondenternas svar från intervjuerna 

 
Tema 

Respondent 
A B C D E  

Attityder mot 
reklam  

Blandade 
åsikter 

Negativ 
inställning 

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Uppfattning 
om reklam på 
Instagram 

Annonser Annonser Annonser  Annonser Annonser och 
samarbeten 

Influencer 
Marketing 

Följer ett 
flertal för 
inspiration. 
Gillar inte 
oetiska 
samarbeten 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för 
inspiration. 
Gillar inte för 
mycket 
samarbeten 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för 
motivation. 
Skulle aldrig 
avfölja 
någon 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för 
motivation. 
Skulle aldrig 
avfölja 
någon 

Följer ett 
flertal 
influencers för 
att få se deras 
vardag. Gillar 
inte oetiska 
samarbeten 
eller för 
många. Gillar 
utbyten i 
samarbeten 

Referensgrupp 
och 
opinionsledare 
→ Influencer  

Förstår att 
influencers 
påverkar  

Förstår att 
influencers 
påverkar. 
Söker råd hos 
influencers 

Förstår att 
influencers 
påverkar. Ser 
influencers 
som en 
förebild 

Förstår att 
influencers 
påverkar. Ser 
influencers 
som en 
förebild 

Förstår att 
influencers 
påverkar, 
kopplar ihop 
begreppet med 
sponsrade 
inlägg. Söker 
råd hos 
influencers  

WOM → 
eWOM 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende 
för vissa 
influencers  

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende för 
vissa 
influencers 

Parasociala 
relationer 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 
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Fortsättning på tabell 5, sammanfattande tabell med respondenternas svar från intervjuerna 
 

Tema 
Respondent 
F G H I J  

Attityder mot 
reklam  

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Blandade 
åsikter 

Uppfattning 
om reklam på 
Instagram 

Annonser och 
samarbeten 

Annonser Annonser Annonser 
och 
samarbeten 

Annonser 
och 
samarbeten 

Influencer 
Marketing 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för att få 
motivation. 
Gillar inte 
oetiska 
samarbeten 
eller för 
många. Gillar 
utbyten i 
samarbeten 

Följer ett 
flertal 
influencers för 
att få se deras 
vardag. Han 
tycker att 
matchningen 
av företag och 
influencers är 
viktig 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för 
motivation. 
Skulle aldrig 
avfölja någon 
på Instagram. 
Gillar utbyten 
i samarbeten  

Följer ett 
flertal 
influencers 
för att få se 
deras 
vardag 

Följer ett 
flertal 
influencers 
för att få 
inspiration. 
Gillar inte 
för många 
samarbeten  

Referensgrupp 
och 
opinionsledare 
→ Influencer  

Förstår att 
influencers 
påverkar. 
Söker råd hos 
influencers 

Förstår att 
influencers 
påverkar. Ser 
influencers 
som en 
förebild 

Förstår att 
influencers 
påverkar. 
Söker råd hos 
influencers. 
Ser 
influencers 
som en 
förebild 

Förstår att 
influencers 
påverkar 

Förstår att 
influencers 
påverkar, 
kopplar ihop 
begreppet 
med 
sponsrade 
inlägg 

WOM → 
eWOM 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende för 
vissa 
influencers 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Förtroende 
för vissa 
influencers 

Parasociala 
relationer 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

Känner ett 
avstånd till 
influencers 

!  
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6.&Analys&
 
Detta avsnitt är grundat på vår empiriska insamling och våra teorier. Vi börjar avsnittet med 
att presentera de kritiska faktorer som vi utifrån empirin identifierat påverkar 
respondenternas uppfattning om influencer marketing. Vi har valt att kategorisera dessa i 
tre delar som redogörs nedan: användandet av Instagram, relationen med influencers samt 
samarbeten mellan företag och influencers.  De kritiska faktorerna ställs sedan mot teorin 
och analyseras separat från avsnitt 6.2 Användandet av Instagram. Slutligen presenterar vi 
den reviderade teoretiska modell som besvarar vår frågeställning och kan bidra till 
forskningen inom Influencer marketing.   
 

6.1!Identifiering!av!kritiska!faktorer 
6.1.1!Användandet!av!Instagram!&
Alla respondenter använder sociala medier och spenderar i snitt en och en halv timme på 
Instagram dagligen. Respondenterna bygger upp sin egen miljö på Instagram och har valt att 
följa vänner samt ett flertal influencers. Samtidigt använder respondenter Instagrams flöde 
“utforska”. Detta visar på att en del av respondenternas användande av Instagram kretsar 
kring olika influencers. Respondenterna följer influencers i olika syften; för att få inspiration, 
motivation eller för att få se deras vardag. Vidare följer respondenterna även vissa influencers 
på grund av drag denne besitter. Fortsättningsvis använder vissa respondenter Instagram för 
att själva lägga upp bilder och följa vänner och influencers, medan andra endast följer vänner 
och influencers. Respondenterna beskriver hur annonserna dem får upp i sitt flöde är 
anpassat, med hjälp av AI, utifrån deras intressen.  
 
6.1.2!Relationen!till!influencers! 
Samtliga respondenter är medvetna om att influencers påverkar människor men beskriver 
deras relation till influencers som distanserad och avlägsen. Samtidigt har respondenterna 
kunskap och insikt i olika influencers liv. Några av respondenterna nämner att dem ser 
influencers som förebilder och andra att dem följer influencers för att söka motivation eller 
inspiration i influencers liv. Vissa influencers liv nämns som något respondenterna kan 
identifiera sig med och andras som något bortom deras vardag. Respondenterna gillar vad 
influencers postar men berättar att dem ska anse att inlägget är väldigt intressant för att 
kommentera. Fortsättningsvis vänder sig respondenterna sig till influencers på Instagram, 
kopplade till deras intressen, när dem ska söka rekommendationer och råd. Respondenterna 
har förtroende för vissa influencers medan dem inte känner förtroende för andra.  
 
6.1.3!Samarbeten!mellan!företag!och!influencers! 
Det uppkommer positiva och negativa reaktioner gentemot reklam hos respondenterna. 
Vidare uttrycker respondenterna att dem möter reklam på sociala medier och 
Instagram.  Influencer marketing nämns inte av alla i koppling till reklam på Instagram, utan 
majoritet nämner annonser. Alla är dock medvetna om att influencers har samarbeten och 
kan berätta om något samarbete. Ibland har respondenterna svårt att urskilja vad som är ett 
samarbete, speciellt när influencers gör reklam för sina egna företag. Respondenterna pratar 
om den etiska aspekten i samarbeten och ogillar när influencers uppmanar sina följare till en 
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osund vana eller livsstil. Vidare menar respondenterna att influencers inte ska ha för många 
samarbeten, samarbetet ska kännas genomtänkt, att det gärna får innefatta ett utbyte samt att 
matchningen mellan företag och influencers ska kännas rätt.  
 

6.2!Användandet!av!Instagram!&
Tuten & Solomon (2017) och Coombs et al. (2015, s 2) beskriver att sociala medier idag är 
en naturlig del av digital natives liv och att de är födda in på dessa sociala medier plattformar. 
Alla respondenter beskrev sig som aktiva användare av sociala medier och att de var 
medlemmar på fler än en social media-kanal. Dessutom spenderar respondenterna 
genomsnittligen en och en halv timme på Instagram och alla har ett aktivt konto. Vidare 
tolkar vi detta som att sociala medier, och Instagram, har en betydande roll och är en naturlig 
del av respondenternas liv. Levin (2017, s. 16) liknar influencers på Instagram med dagens 
mediahus, vilket vi tolkar som att influencers kommunicerar ut till människor på samma sätt 
som mediahus gjorde förr i tiden. Alla respondenter spenderar genomsnittligen en och en 
halv timme på Instagram, skrollar i deras flöde samt följer ett antal influencers. Detta gör att 
vi kan tolka det som att respondenterna inhämtar en stor mängd information från influencers 
på Instagram. Vidare använder flera utav respondenterna även flödet “utforska” vilket 
indikerar på att de söker sig till ytterligare information. Därmed tolkar vi det som att 
influencers på Instagram idag är en informationskälla för den yngre målgruppen. 
 
Tuten & Solomon (2017) diskuterar att sociala medier möjliggör en gemenskap, där 
användarna själva är med och skapar innehållet. Agresta & Bough (2010, s. 3) påvisar att 
sociala medier plattformar byggs upp kring demokrati. Detta är något respondenterna 
beskrev, att de själva har byggt upp ett socialt nätverk på Instagram bestående av vänner 
liksom influencers. Dessutom väljer respondenterna att avfölja personer som inte uppfyller 
deras krav. Detta tolkar vi som att den enskilda individen bygger upp sin egen miljö på 
Instagram och själv väljer vilken information de ska mottaga. Samtidigt beskriver Marr 
(2018) att Instagram använder sig av AI för att kategorisera all data och att de kan styra vad 
som dyker upp i användarnas flöden. Kelly et al. (2010) påvisar att ungdomar inte är 
medvetna om att reklam på sociala medier är anpassade efter just deras målgrupp. 
Respondenterna berättade att det ofta dyker på annonser som är utformade efter deras 
intressen i deras flöde på Instagram. Detta visar på att respondenterna är medvetna om att 
reklamen individanpassas och vi kan dementera Kelly et al. (2010) tidigare forskning. Vidare 
kan vi indikera att trots att respondenterna själva kan välja hur deras sociala nätverk ska 
byggas upp, styr även algoritmer deras användande av Instagram. Detta kan exempelvis 
innebära att om respondenterna avföljer en influencer inhämtar denne inte längre information 
från personen. Vidare går det att tolka algoritmstyrda annonser som en påtvingad 
marknadsföring medan en influencers samarbete är något som ungdomar väljer att ta del av.  
 
Agresta & Bough (2010, s. 2) påvisar att meningen med sociala medier är att individer ska 
dela bilder med sitt sociala nätverk och öppna upp för en utbytesrelation. Tuten & Solomon 
(2017) påvisar att Instagram är en plats för individer att dela bilder och videos med varandra. 
Några respondenter postar egna inlägg på Instagram och följer även andra användare. 
Gentemot andra respondenter som beskrev sig själva som aningen anonyma på sociala 
medier med ett huvudsakligt fokus att följa influencers och vänner, och inte för att själva 



  54 

 
 
   
 
 
  

posta inlägg. Detta indikerar på att Instagram inte alltid handlar om en utbytesrelation i det 
faktum att individer utbyter bilder och videos med varandra, utan vi tolkar det som att mycket 
handlar om att använda Instagram för att följa andra och inhämta information. Således 
dementerar detta Agresta & Bough (2010, s. 2) samt Tuten & Solomons (2017) tidigare 
forskning. Vi vill istället indikera att en viktig del av respondenternas användande av 
Instagram är att följa andra användare, alltså deras sociala nätverk.   
 
Stakston (2012, s. 12) menar att sociala medier skapar förutsättningar för att bedriva 
opinionsbildning och för människor att hitta personer som är likasinnade sig själv. 
Respondenterna berättade att de följer influencers på Instagram i olika syften: för att få 
inspiration, motivation eller få se deras vardag. Fortsättningsvis följer dem även personerna 
på grund av olika drag denne besitter. I linje med detta kan vi tolka det som att respondenterna 
drar sig till influencers med en opinionsbildande makt över dem. Vidare söker ett flertal av 
respondenterna rekommendationen från influencers i linje med deras intressen. Dessutom 
diskuterade respondenterna influencers med koppling till deras intressen under intervjuerna. 
Exempelvis har respondent B ett intresse för skönhet och pratar om Kylie Jenner och hennes 
skönhetsprodukter ett flertal gånger. I och med detta kan vi tolka det som att respondenterna 
använder Instagram till att följa personer som influerar dem i linje med deras intressen. Detta 
väljer vi att se utifrån att respondenterna följer personer som är likasinnade sig själv, vilket 
bekräftar Staktsons (2012, s. 12) tidigare forskning om sociala medier. Eftersom vi tolkar det 
som att respondenter själva väljer att följa influencers på Instagram, med en opinionsbildande 
makt och som är likasinnade sig själva, kan detta innebära att dem får en större acceptans 
gentemot dessa influencers samarbeten.  
 

6.3!Relationen!till!influencers! 
Enligt Horton & Wohl (1956, s. 216) kan en publik uppleva en så pass stark relation till 
mediepersoner att dem ser dessa som nära vänner eller som en del av deras familj, en 
parasocial relation. Dessa relationer kan lätt växa fram på sociala medier (Labrecque, 2014, 
s. 134; Lin Yuan et al., 2016, s. 3796). En respondent beskrev hur han följer influencern Jon 
Olsson samt hans flickvän, bästa kompis och flickväns pappa. Detta tyder på att respondenten 
får en djup inblick i Jon Olssons liv och umgänge, vilket indikerar på att han har en känsla 
av att han känner Jon Olsson. Samtidigt berättade en annan respondent hur hon följer Therese 
Lindgren och att hon blev ledsen när hon gjorde slut med sin pojkvän, vilket indikerar på en 
känslomässig involvering med influencern. Följaktligen visade ett flertal respondenter på 
kunskap om influencers liv när de beskrev resor de gjort, vilket umgänge dem har samt vilka 
företag de samarbetar med. Dessutom är det flera av dem som brukar gilla influencers bilder 
på Instagram. Kim & Song (2016, s. 576) påvisar att kända personer genom sociala medier 
kan få sina följare att känna sig socialt delaktiga i deras liv. Vi tolkar det som att 
respondenterna är delaktiga i influencers liv och har någon slags relation med influencers. I 
kontrast till det beskrev ett flertal av respondenterna att influencers inte vet om deras existens. 
Tillika berättade alla respondenter att de ser på deras relation med influencers som 
distanserad. Även om respondenterna har någon form av relation till influencers, ser de inte 
en influencer som en nära vän eller familjemedlem, vilket indikerar att resultatet från studien 
inte stämmer överens med den parasociala relations-teorin.  
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Abidin (2015) menar att relationen mellan en influencer och en följare har utvecklats till en 
tvåvägskommunikation, perceived interconnectedness. Författaren menar att influencers och 
följaren har en demokratisk interaktion, vilket gör att följaren upplever att båda parterna har 
en nära relation. Respondenterna har, som tidigare indikerat, inblick och kunskap om 
influencers liv. Däremot tolkar vi det inte som en interaktion mellan parterna, då 
respondenterna inte är speciellt aktiva gällande deras engagemang på influencers inlägg. 
Flera av respondenterna brukar gilla bilder som influencers lägger upp, men alla utom en 
respondent kommenterar ytterst sällan på influencers inlägg. Detta tyder på att interaktionen 
endast sker från en part och eftersom att det inte sker någon tvåvägskommunikation mellan 
parterna indikeras att resultatet från studien inte stämmer överens med Abidins teori 
perceived interconnectedness. Som ett resultat av den analys vi gjort ovan, indikeras att vi 
kan dementera teorierna parasociala relationer och perceived interconnectedness. Vi kommer 
därmed inte använda teorierna mer i denna studie. Vi har alltså tolkat det som att 
respondenterna inte har en nära relation med influencers, men indikerar på en delaktighet i 
influencers liv och således att det finns någon slags relation mellan parterna.  
 
Edson Escales & Bettman (2003, s. 341) beskriver hur en referensgrupp är en viktig social 
grupp i en individs liv. Vi kan anta att respondenternas sociala nätverk på Instagram är en 
viktig grupp i individernas liv, eftersom att respondenterna genomsnittligen spenderar en och 
en halv timme på Instagram dagligen och har byggt upp sitt egna sociala nätverk i 
applikationen. Babin & Harris (2017) menar att referensgrupper har en stor påverkan på 
individens val, strävan och beteende. Kotler et al. (2012, s 140) beskriver opinionsledare som 
personer tillhörande en referensgrupp och vidare har en opinionsledare, liknad vid en 
influencer, ett socialt inflytande på andra. En typ av referensgrupp är aspirationsgrupp, denna 
grupp är individen inte en del av men har en strävan efter att förknippas med (Dahlén et al., 
2017, s. 180). Fyra respondenter uttryckte att dem ser influencers som förebilder. Resterande 
respondenter sa inte bokstavligen att dem ser upp till influencer men vi kan tolka det som att 
respondenterna influeras av dem. Exempelvis nämnde en respondent att hon har 
uppmärksammat företaget NA-KD via influencers på Instagram och sedan handlat på sajten. 
Två andra respondenter berättade hur dem handlat Vitamin Well dryck eftersom Zlatan haft 
ett samarbete med dem. Detta inflytande influencers har över respondenterna går även att 
uppfatta då ett flertal respondenter följer influencers för att få inspiration och motivation. 
Sammantaget kan det innebära att en influencer är en inflytelserik person tillhörande 
respondenternas sociala nätverk. Vi kan således säga att respondenternas sociala nätverk på 
Instagram är respondenternas referensgrupp och att influencers är deras aspirationsgrupp. 
Vidare indikeras att influencers och respondenternas relation innebär att influencers har ett 
inflytande över respondenterna.  
 
Solomon et al. (2016, s 408) påvisar att personliga källor är en väsentlig komponent i 
spridandet av information. Vi har tidigare indikerat att respondenterna följer influencers som 
influerar dem i linje med deras intressen. Exempelvis söker flera av respondenterna 
rekommendationer från influencers på Instagram utifrån deras intressen. Vidare söker en av 
respondenterna rekommendationer från influencern Andrea Hedenstedt när hon ska välja 
studentklänning. Solomon et al. (2016, s 408) menar att individer söker sig till personer som 
de anser har kunskap inom området när dem ska söka information. Tillika kan vi tolka det 
som att respondenterna söker sig till en personlig avsändaren på Instagram när dem ska söka 
rekommendationer i linje med deras intressen. Vidare kan detta innebära att respondenterna 
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formar och bygger upp sitt sociala nätverk utifrån deras intressen och hämtar även 
information på Instagram via influencers i linje med detta. Detta indikerar således att en 
viktig komponent i respondenternas och influencers relation är respondentens olika intressen 
gentemot den personliga källan.  
 
Meng et al. (2011, s 140) beskriver att influencers har en central roll i spridningen av WOM 
och förmågan att sprida trovärdiga rekommendationer. Anledningen till att WOM är så pass 
effektivt är för att konsumenter litar mer på information från vänner än från företag (Babin 
& Harris, 2017; Kotler et al., 2012, s. 384; Sammis et al., 2016). Influencers inflytande på 
respondenterna går att tolka som att dem sprider eWOM till respondenterna eftersom dem 
verkar på en social media plattform. Vi kan anta att influencers går att likna mer vid 
respondenternas vänner än företag eftersom flera respondenter har influencers som 
förebilder, söker rekommendationer och förlitar sig på dem. Viktigt att poängtera är dock att 
respondenterna berättade att de har förtroende för vissa influencers och vissa inte. 
Förtroendet mellan influencers och respondenterna blir således en viktig komponent i 
influencers spridande av information. Exempelvis nämnde några respondenter Therese 
Lindgren som en trovärdig influencer eftersom hon har arbetat som det länge. Däremot 
uttryckte en utav respondenterna att hon inte ansåg Kylie Jenner som trovärdig eftersom hon 
lever ett så olikt liv från denne. Vidare är det inte troligt att respondenterna tar åt sig 
rekommendationer från influencers om det inte finns något förtroende för denne. 
Sammantaget kan vi tolka det som att förtroendet för den personliga avsändaren blir en viktig 
komponent i influencers och respondenternas relation, hur influencers kan sprida eWOM och 
vilket inflytande de har över respondenterna.  
 
Enligt Dichter (1966, s. 166) är WOM en av marknadsföringens mest effektiva verktyg, 
eftersom människor anser personliga källor som trovärdiga. Tillika menar Solomon et al. 
(2016, s 415) att en opinionsledare kan påverka köpbeslut hos kunder, indirekt eller direkt, 
eftersom de är duktiga kommunikatörer. Dahlén et al. (2017, s 179) beskriver att individer 
har koll på aspirationsgruppers aktiviteter och således uppmärksammar de reklam som 
företag kommunicerar ut via grupperna. Tidigare analys indikerar på att influencers på 
Instagram har ett inflytande på respondenterna och att detta inflytandet påverkas av 
respondenternas förtroende gentemot influencers. Vidare har två respondenter köpt Vitamin 
Well-drycken eftersom Zlatan Ibrahimovic samarbetar med företaget. Detta tyder på att 
respondenterna associerar företaget med Zlatan Ibrahimovic och att han som person lockar 
respondenterna till att testa företagets dryck. Dessutom söker respondenter 
rekommendationer i linje med deras intressen och resultatet från bildeliciteringen visade på 
att alla respondenter kunde nämna samarbeten från influencers de delar intressen med. 
Fortsättningsvis nämnde hälften av respondenterna att om en influencer har ett samarbete 
med ett företag som de anser är av intresse, kan det leda till att de går in på företagets 
Instagram eller hemsida. Därmed indikeras att den relation som respondenterna och 
influencers har påverkar hur respondenterna tar till sig av marknadsföringen som influencers 
kommunicerar ut på Instagram. Vidare indikeras även att denna relation påverkas av 
respondentens förtroende gentemot influencers och skapas utifrån respondenternas intresse.  
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6.4!Samarbeten!mellan!företag!och!influencers! 
Pollay & Miller (1993, s. 99) beskriver hur de flesta individer har en viss inställning till 
annonsering, att det kan uppfattas som underhållande eller starkt ogillas. Vidare menar 
författarna att vissa ser annonser som roliga och informativa medan andra känner att det är 
ett försök för företag att manipulera konsumenter till att köpa. Fortsättningsvis beskriver 
Grusell (2012, s. 12) att ungdomar har en slags “hatkärlek” mot reklam. Åtta av tio 
respondenter i vår studie uttryckte blandade åsikter gentemot reklam i allmänhet. Vissa 
respondenter ansåg reklam som störande och ett irritationsmoment. Detta medan andra 
uttryckte reklam som bra och informativ om det finns ett intresse för produkten som 
marknadsförs. Samtidigt så berättade ett flertal respondenter att de förstår att reklam behövs 
i vårt samhälle. Vidare sa respondenterna att dem gillar reklam med bra budskap och som är 
rolig och ogillar reklam som är för dåligt syfte. Respondenternas åsikter kring reklam går att 
tolka i linje med Pollay & Millers (1993, s. 99) samt Grusells (2012, s. 12) teorier, i sin helhet. 
Dock så tolkar vi respondenternas åsikter om att dem förstår att reklam behövs i vårt samhälle 
som att vi kan dementera det författarna menar angående att konsumenter ser reklam som ett 
försök för företagen att manipulera konsumenter till att köpa. Vidare vill vi med detta 
indikera att respondenterna kan uppfatta reklam både positivt och negativt och att annonser 
eller reklam kan väcka olika känslor beroende på innehållet.  
 
Brown & Hayes (2008) menar att människor dagligen möts av över tusen olika intryck och 
att det är omöjligt att ta till sig alla. Ekström & Sandberg (2010, s. 190) påvisar att eftersom 
ungdomar är uppväxta med reklam och ständigt exponeras för det uppmärksammar de inte 
reklam i samma uträckning som den äldre generationen. Endast hälften av respondenterna 
nämnde reklam på sociala medier och Instagram när reklam i allmänhet diskuteras. I 
diskussion om reklam på Instagram nämnde ett flertal av respondenterna annonser, endast 
fyra stycken nämnde samarbeten som en typ av reklam på Instagram. Samtidigt kunde alla 
respondenter diskutera och berätta om olika samarbeten på Instagram i ett senare skede av 
intervjun. Detta tolkar vi som att respondenterna har koll på influencers samarbeten, men att 
de inte kopplar det till reklam i allmänhet eller på Instagram. Dessutom var det endast en 
respondent som vi tolkade direkt förstod att det var samarbeten vi visade upp på 
bildeliciteringen och resterande hade problem att se att det var samarbeten. Det uppkom även 
förvirring när influencers hade samarbeten med sina egna märken eller kollektioner. Vidare 
ger detta indikationer på att respondenterna har en viss omedvetenhet om att influencers 
samarbeten är reklam. Vi kan även indikera att dem har svårt att uppmärksamma vad som 
faktiskt är ett influencer marketing samarbete. Respondenternas har alltså, trots att dem 
genomsnittligen spenderar en och en halv timme på Instagram, svårigheter med att urskilja 
vad som är ett influencer marketing samarbete. Detta går i linje med Brown & Hayes (2008) 
och Ekström & Sandberg (2010, s. 190) teorier om att människor och ungdomar har svårt att 
ta till sig reklam.  
 
Brown & Hayes (2008) menar att influencer marketing innebär att influencers får betalt för 
att marknadsföra ett företags produkt. Alla respondenter är medvetna om att influencers får 
betalt när de utför samarbeten med varumärken eller företag. Tillika uttryckte respondenterna 
att de anser att det är okej att influencers får betalt, eftersom det är ett arbete de utför som en 
offentlig person. Dock är det ett flertal av respondenterna som ogillar om influencers gör 
samarbetet bara för att få pengar och några andra anser det viktigt att samarbetet känns 
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genomtänkt. Dahlén et al.  (2017, s 181) menar att passformen mellan företag och känd 
person är viktigt i ett marknadsföringssamarbete, för att kunna överföra rätt image till 
mottagaren. Flera av respondenterna sa att om matchningen mellan influencers och ett företag 
inte känns bra, anses inte samarbetet som trovärdigt. Matchningen av företag och influencers 
tillsammans med att samarbetet ska kännas genomtänk. Vi väljer att se det i linje med vad 
Cho & Cheon (2004, s. 94) menar, att företag måste bädda in reklam på ett sätt som inte stör 
mottagaren, för att det ska ses som trovärdig. Exempel på samarbeten som respondenterna 
inte anser trovärdigt är en sportstjärna som har ett samarbete med en snabbmatskedja samt 
en matlagnings-influencer som har ett samarbete med en bank. Således indikerar detta på att 
respondenterna anser det vara okej att samarbeten är en del av influencers inkomstkälla. Dock 
bör matchningen mellan influencers och företaget vara bra och samarbetet genomtänkt, för 
att respondenterna ska uppfatta det trovärdigt.  
 
Marknadsföring via influencers handlar inte om att muta eller tvinga någon till att säga något, 
utan företag betalar influencers för att dem ska framföra sin egen uppfattning och upplevelse 
av ett företags produkt eller tjänster (Brown & Hayes, 2008). De Vierman et al. (2017, s 812) 
menar att företag vänder sig till personer i en online kontext som de har en trovärdighet för, 
detta för att få ut sina produkter och budskap till deras kunder. Respondenterna ogillar när 
influencers har för många samarbeten eller samarbeten som uppmuntrar sina följare till en 
osund vana eller livsstil. Samtidigt gillar respondenterna när dem får ett utbyte i samarbetet, 
såsom en rabattkod. Vidare indikerar detta på att samarbetets trovärdighet påverkas av hur 
de väljer att utforma innehållet i samarbetet och antalet samarbeten influencers väljer att ha. 
Levin (2018, s. 8) påvisar att företag inte ska fokusera på influencers följarantal utan på att 
skapa innehåll som får mycket engagemang, vilket stärker indikationen på att innehållet i 
samarbetet är viktigt.  
 
Vi tolkar att samarbetets trovärdighet även påverkar förtroendet gentemot influencers 
eftersom att influencers själva är huvudpersonen i sina val av antal samarbeten och i 
utformningen av innehållet. Solomon et al. (2016, s 408) påvisar att personliga källor är en 
viktig komponent när det kommer till spridning av information. Ett exempel på detta är att 
några respondenternas nämner att de har ett speciellt förtroende gentemot Therese Lindgren, 
eftersom de tycker hon verkar välja och utforma sina samarbeten med omsorg. Samtidigt 
nämner dock en respondent att denne har avföljt henne för att hon har för mycket samarbeten, 
vilket vi således kan tolka som att personen inte längre har förtroende gentemot Therese 
Lindgren. Vidare indikerar detta ännu en gång på betydelsen av innehållet och antalet 
samarbeten influencers väljer att göra, och att samarbetets trovärdighet kommer att påverka 
förtroendet gentemot influencers.  
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6.5!Reviderad!teoretisk!modell! 
Den egenkomponerade modell (figur 2) som presenterats i den teoretiskt sammanfattande 
referensramen har reviderats och presenteras i figur 3. I analysen har vi kunnat bekräfta 
tidigare teorier, samtidigt som vi dementerat andra. Vidare har vi funnit viktiga synsätt och 
komponenter som påverkar respondenternas uppfattning om influencer marketing på 
Instagram. Detta har vi valt att sammanfatta i en teoretisk modell som presenteras i figur 3. 
Vi vill med denna modell generera ett teoretiskt bidrag till den nuvarande forskningen. 
Ovanstående analys indikerar på att det är tre faktorer som påverkar respondenternas 
uppfattning om influencer marketing: användandet av Instagram, relationen till influencers 
samt samarbeten mellan influencers och företag. 
  
 

 
Figur 3, vår reviderade teoretiska modell  
 
Först ser vi respondenternas användande av Instagram som en viktig faktor till 
respondenternas uppfattning om influencer marketing. Instagram är en naturlig del av 
respondenternas liv och de spenderar genomsnittligen en och en halv timme på plattformen 
dagligen. Utifrån analysen har vi sett att influencers på Instagram är en del av 
respondenternas sociala nätverk och en informationskälla för dem. Fortsättningsvis kan vi 
konstatera att respondenterna har makten att själva skapa sitt sociala nätverk på Instagram, 
utifrån deras intressen. Dessutom är Instagram en plats där opinionsbildning bedrivs och 
respondenterna väljer att följa likasinnade personer som dem vill inkludera i deras sociala 
nätverk. Vidare ser vi att största fokus i deras användande av Instagram inte är en 
utbytesrelation utan att en viktig del är att följa sitt sociala nätverk, innefattande influencers. 
Hur respondenterna väljer att mottaga information och bygga upp sitt sociala nätverk kring 
influencers blir grundläggande för hur respondenterna spenderar sin tid på Instagram. Vi kan 
således bekräfta att användandet av Instagram ligger som grund till vad som påverkar 
konsumenternas uppfattning om influencer marketing.  
 
I modellen är relationen mellan influencers och respondenter tillsammans med samarbetet i 
sig båda faktorer som vi, utifrån analysen, kan konstatera påverkar konsumentens uppfattning 
om influencer marketing. Vi anser båda dessa faktorer påverka respondenternas uppfattning 
om influencer marketing lika mycket, samt påverka varandra, därav ligger dem bredvid 
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varandra i modellen. Vidare ser vi även användandet av Instagram som en grundläggande 
påverkande faktor till båda faktorerna och därav leder den ut till båda. Eftersom 
respondenterna, som påvisat ovan, spenderar tid på Instagram och följer influencers skapar 
de relationer till dessa. Relationen mellan influencers och respondenterna är en viktig faktor 
till respondenternas uppfattning om influencer marketing och denne innefattar att influencers 
har ett inflytande över respondenterna. Vi kan utifrån analysen bekräfta att respondenternas 
relation till influencers skapas utifrån deras intressen och påverkas av förtroendet som 
respondenterna känner gentemot influencers. I tidigare egenkomponerad modell (figur 2) var 
opinionsledare, influencer, referensgrupp, WOM och parasociala relationer med. Vidare har 
vi utifrån analysen kunnat konstatera att alla teorier förutom parasociala relationer innefattas 
som en del av relationen mellan influencers och respondenterna. Om respondenten är 
intresserad av en influencer och har ett förtroende gentemot denne kommer det leda till att 
dem är mer mottagliga mot den marknadsföring som influencers kommunicerar ut på 
Instagram. Detta visar på att influencers inflytande och således på relationen mellan 
influencers och respondenter påverkar respondenternas uppfattning om influencer marketing.  
 
Samtidigt som att relationen är viktig blir även samarbetet mellan influencers och företagen 
viktig. Vidare kan vi utifrån analysen konstaterar att innehållet i samarbetet blir viktigt för 
samarbetets trovärdighet och respondenternas förtroende för influencers. Vi tolkar det som 
att det finns en del saker som påverkar respondenternas uppfattning om samarbetets 
trovärdighet; matchning av företag och influencer, hur genomtänkt samarbetet är samt antalet 
samarbeten en influencer har. Dessutom bör innehållet inte uppmuntra till en osund vana 
eller livsstil och gärna innehålla ett utbyte. Således går detta i linje med respondenternas 
generella åsikter gentemot reklam då dem är både positiva och negativa och beroende av 
innehållet framkallas olika känslor. Sammanfattningsvis kan vi indikera att respondenter har 
olika uppfattning om influencer marketing beroende av innehållet och antalet samarbeten 
influencers väljer att ha. Detta bekräftar att samarbetets uppbyggnad och antalet 
samarbetspartners en influencer väljer att ha båda är viktiga komponenter till konsumentens 
uppfattning om influencer marketing.  
 
Förtroende har visat sig vara en viktig komponent i vår modell inom faktorerna relation till 
influencers och samarbetet mellan influencers och företag. Vi har uppmärksammat att 
samarbetets trovärdighet påverkar förtroendet för en influencer samtidigt som 
respondenternas förtroende för en influencer påverkar relationen mellan dem. Vidare blir 
dessa faktorer påverkade av varandra då respondenternas förtroende för en influencer, en 
relation, kan tänkas påverka hur accepterande respondenterna är mot influencers samarbeten. 
Samtidigt som respondenternas uppfattning om samarbetets trovärdighet och förtroende för 
en influencer påverkar respondenternas relation till influencers. Vidare har vi innan 
konstaterat att relationen påverkar hur mottagliga respondenterna är för influencer marketing. 
Slutligen kan vi därför konstatera att förtroende blir en viktig komponent i vår modell. 
Relationen till influencers och samarbetet mellan influencers och företag kommer påverka 
varandra och i sin tur leda till respondenternas uppfattning om influencer marketing.  
 
Vi har också kommit fram till att respondenterna har en medvetenhet om influencer 
marketing men att de inte alltid uppmärksammar det som reklam. Vidare har de svårigheter 
med att se vad som är ett samarbete. Respondenternas omedveten kring om influencers 
samarbeten är reklam eller ej och svårigheter med att uppmärksamma samarbeten påverkar 
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deras uppfattning om influencer marketing, i det faktum att dem kanske inte kommer att 
skapa sig en uppfattning gällande samarbetet. Detta kan komma att påverka respondenterna 
uppfattning utan att de vet om det. Vidare kan respondenterna då inte uttrycka sina tankar 
kring fenomenet och vi har därför inte valt att ta med denna aspekt i vår modell. Vi anser 
dock det vara en insiktsfull aspekt som är värd att nämnas.  
 
Slutligen har studiens syfte varit att utifrån problemformuleringen skapa en djupare förståelse 
och redogöra för vad som påverkar respondenternas uppfattning om influencer marketing på 
Instagram. Vi anser att vår reviderade modell, som visar på vilka faktorer som påverkar 
respondenternas uppfattning om influencer marketing, har skapats i enlighet med studiens 
syfte och resultat. Vi har i tidigare avsnitt, 1.0 inledning, presenterat det gap som funnits i 
forskningen inom influencer marketing, och som vi med vår studie avser att fylla. Bland 
annat har Vinerean (2017, s. 34) efterfrågat en vetenskaplig grund inom influencer marketing 
och influencers roll inom SMM. Vidare har det funnits önskemål om forskning kring kundens 
uppfattning om marknadsföring på sociala medier (Vinerean, 2017, s. 35). De Vierman et al. 
(2017, s 816) har efterfrågat forskning kring ungdomars användande av Instagram kopplat 
till influencer marketing och Djafarova & Rushworth (2017, s. 6) har efterfrågat vidare 
forskning kring marknadsföring på Instagram. Därmed anser vi att vår studie och 
framställningen av vår teoretiska modell bidrar till att fylla gapet i forskningen, gällande 
influencer marketing och vad som påverkar den yngre generationens uppfattning om det. !  
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7.&Slutsats&& & & &  
7.1!Slutsats! 
Inledande avsnitt i den här studien visar på att framväxten av sociala medier har förändrat 
reklamlandskapet. På sociala medier plattformar kan personer med ett betydande socialt 
nätverk, så kallade influencers, skriva inlägg och marknadsföra ett företags produkter eller 
tjänster. Instagram är en social media plattform som ungdomar använder i hög grad vilket 
gör att företag via influencer marketing på Instagram kan nå ut till målgruppen. Dessutom 
anses ungdomar vara mer mottagliga för marknadsföring och således formulerade vi vår 
problemformulering: ���
 
Vad påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing på Instagram? 
 
Studiens resultat bekräftar att det är tre faktorer som påverkar ungdomars uppfattning om 
influencer marketing på Instagram: användandet av Instagram, relationen till influencers och 
samarbeten mellan företag och influencers. Ungdomars uppfattning påverkas i grunden av 
deras användande av Instagram. Instagram har en betydande roll i ungdomars liv och utifrån 
sina intressen bygger de i applikationen upp sitt eget sociala nätverk. Deras sociala nätverk 
innefattar influencers och att följa dessa på Instagram är en viktig del av ungdomars 
användande av Instagram. Influencers på Instagram är således en informationskälla för 
ungdomar.  
 
Vi kan konstatera att ungdomar genom sitt sociala nätverk på Instagram skapar relationer till 
influencers. Relationen till influencers skapar ungdomar utifrån sina intressen och det innebär 
att influencers har ett inflytande över dem. Relationen i sin tur påverkas av ungdomars 
förtroende för influencers. Ungdomar blir mer mottagliga för marknadsföring som 
influencers kommunicerar ut om de har en relation till influencers, eftersom det betyder att 
influencers har ett inflytande över dem. Relationen mellan ungdomar och influencers 
påverkar således ungdomars uppfattning om influencer marketing.  
 
Vi har uppmärksammat att innehållet i samarbeten mellan influencers och företag skapar 
olika attityder hos ungdomar, liksom traditionell reklam. Innehållet i samarbetet och antalet 
samarbeten en influencer väljer att ha påverkar ungdomars uppfattning om samarbetets 
trovärdighet. Samarbetets trovärdighet påverkar ungdomars förtroende för influencers och 
deras relation, vilket i sin tur påverkar hur mottagliga ungdomar är för influencer marketing. 
Samtidigt som ungdomars förtroende för influencers och således deras relation påverkar 
deras acceptans av influencers samarbeten. Följaktligen blir samarbetets trovärdighet och 
ungdomars förtroende för en influencer två viktiga aspekter för ungdomars uppfattning om 
influencer marketing.  
 
Slutligen anser vi att vårt syfte är uppfyllt då vi, genom att tolka och analysera, kunnat 
redogöra och bidraga med en djupare förståelse för vad som påverkar ungdomars uppfattning 
om influencer marketing på Instagram. Vidare anser vi detta ge oss tillräckligt med grund för 
att ge företag rekommendationer och hjälpa dem att effektivisera deras 
marknadsföringsstrategier, detta presenteras i nästa avsnitt.  
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7.2!Teoretiskt!bidrag!
Vi har med vår studie kunna bekräfta tidigare teorier vi funnit av intresse för influencer 
marketing, samtidigt som vi dementerat andra. Detta har lett fram till en teoretisk modell, 6.5 
reviderad teoretisk modell, som kan bidra till det gap som vi identifierat inom forskningen 
av influencer marketing. Vinerean (2017), De Vierman et al. (2017) och Djafarova & 
Rushworth (2017) har alla gjort studier kopplat till influencer marketing och påvisat områden 
som behöver vidare forskning inom ämnet. Vi kommer nedan att beskriva hur vår studie 
teoretisk kunnat bidra till detta forskningsområde.  
 
Djafarova & Rushworth (2017) konstaterar att unga tjejer påverkas av kändisar på Instagram 
och med vår forskning kan vi konstatera att influencers på Instagram har ett inflytande över 
ungdomar. Vår studies resultat främjar Djafarova & Rushworth (2017) tidigare studie och 
skapar en djupare förståelse för hur influencers inflytande över ungdomar i sin tur påverkar 
ungdomars uppfattning av influencer marketing på Instagram. Vår studie kan på så sett 
teoretisk bidra till forskningsområdet influencer marketing och skapa en djupare förståelse 
för ungdomars uppfattning. Djafarova & Rushworth (2017, s 6) efterfrågar forskning kring 
marknadsföringsstrategier på Instagram och detta bidrar vår teoretiska modell med då den 
identifierar tre faktorer som påverkar ungdomars uppfattning av influencer marketing på 
Instagram.  
 
De Vierman et al. (2017) kommer i sin studie fram till att det är fördelaktigt för företag att 
hitta en trovärdig influencer som värderas högt som opinionsledare och menar att antal följare 
en influencer har inte spelar någon roll. Med vår studie har vi kunnat bekräfta att ungdomar 
har en relation till influencers och att denna påverkar ungdomars uppfattning av influencer 
marketing. Vidare påverkas relationen mellan influencers och ungdomar av ungdomars 
förtroende gentemot influencers. Vårt resultat går således i linje med De Vierman et al. 
(2017) studie som menar att företag ska samarbeta med en influencer som konsumenter 
värderar som en opinionsledare. Det går att likna vår studies resultat om influencers 
inflytande över ungdomar och deras relations påverkan på hur ungdomar uppfattar influencer 
marketing med vad De Vierman (2017) konstaterar om att företag ska samarbeta med 
influencers som värderas som opinionsledare. Vår studie har således skapat en djupare 
teoretisk förståelse för relationen mellan influencers och ungdomar och dess betydelse inom 
influencer marketing.  
 
De Vierman et al. (2017, s 816) efterfrågar dessutom forskning kring ungdomars användande 
av Instagram och ungdomars syn på influencer marketing. Den teoretiska modell som vi 
kommit fram till i studien visar på att ungdomars uppfattning av influencer marketing i 
grunden påverkas av deras användande av Instagram. Denna studie har inte resulterat i hur 
ungdomar faktiskt ser på influencer marketing utan vad som påverkar deras uppfattning av 
influencer marketing, således har vi delvis kunnat fylla det gap De Vierman (2017, s 816) 
efterfrågar.  
 
Vinerean (2017) påvisar hur företag börjar se influencer marketing som en integrerad del av 
deras marknadsföring och menar att det behövs mer forskning kring hur konsumenter 
uppfattar detta fenomen. Vår studies teoretiska ramverk främjar denna forskning då vi visar 
på tre faktorer som påverkar unga konsumenters uppfattning av influencer marketing. Den 
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teoretiska modell som vår studie har kommit fram till visar på tre faktorer som påverkar 
ungdomars uppfattning av influencer marketing men detta nya forskningsområde kräver fler 
studie för att kunna bekräfta och titta närmare på aspekter inom området.  
 

7.2!Praktiskt!bidrag!och!rekommendationer! 
Den reviderade teoretiska modell (figur 3), över vilka faktorer som påverkar ungdomars 
uppfattning om influencer marketing på Instagram, kan hjälpa företag att få en övergripande 
bild över vad som påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing. Modellen kan 
hjälpa dem att effektivisera sina marknadsföringsstrategier och anpassa dessa så att de 
uppfattas på bästa förmånliga sätt. Användandet av Instagram är en faktor som 
uppmärksammats i vår studie och blir intressant för företag att ta i beaktning. Instagram är 
en naturlig del av ungdomars liv och i applikationen fokuserar ungdomar på att följa sitt 
sociala nätverk, inkluderat influencers. Detta påvisar först och främst vikten för företag att 
integrera influencer marketing i deras marknadsföringsstrategier. Dessutom är det smart för 
företag att använda sig av influencer marketing då ungdomar har svårt att identifiera att 
influencer marketing är reklam eller att se vad som är ett samarbete. Vidare vill vi med detta 
rekommendera företag att integrera influencer marketing på Instagram i sina 
marknadsföringsstrategier.  
 
En annan faktor vi funnit påverkar ungdomars uppfattning om influencer marketing är 
relationen mellan influencers och ungdomar, även detta blir av relevans för företag. 
Relationen innefattar influencers inflytande över ungdomar och skapas utifrån ungdomars 
intressen och påverkas av ungdomars förtroende gentemot influencers. Ifall ungdomar har 
förtroende för en influencer, en stark relation, blir de mer mottagliga för marknadsföringen 
influencers kommunicerar ut. Detta innebär således att om företag lyckas samarbeta med 
influencers som har inflytande över målgruppen de vill nå kan spridningen av deras budskap 
bli mycket effektivt. Vi vill rekommendera företag att titta upp exakt vad för målgrupp 
influencers når ut till, detta för att samarbeta med rätt influencers och få bra genomslagskraft 
av sin marknadsföring.  
 
Företag måste ta hänsyn till innehållet i samarbetet när de utformar sina influencer marketing 
samarbeten. Innehållet i samarbetet påverkar ungdomars uppfattning om samarbetets 
trovärdighet och således ungdomars förtroende för influencers. Det är viktigt för företag att 
skapa bra innehåll till sina samarbeten eftersom ungdomars förtroende för influencers 
påverkar hur mottagliga ungdomar är för influencer marketing. Fortsättningsvis 
rekommenderar vi företag att ha genomtänkta samarbeten med en influencer som matchar 
deras image. Vi rekommenderar företag att ha samarbeten innefattar exempelvis en rabattkod 
eftersom att ungdomar önskar att få ett utbyte utifrån samarbeten. Något som påverkar 
ungdomars uppfattning negativt är om en influencer har för mycket samarbeten, således 
rekommenderar vi företag att inte samarbeta med influencers som har ett flertal andra 
samarbetspartners.  
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7.3!Framtida!forskning 
Under studiens gång har vi stött på ett flertal infallsvinklar som vi funnit intressanta men som 
vi inte har haft tid att undersöka närmare. Vår studie har undersökt en specifik målgrupp. Det 
hade således varit intressant att utföra samma typ av studie men på en annan målgrupp, 
exempelvis en annan åldersgrupp eller respondenter från ett annat land. Detta eftersom 
individer har olika livsstilar och intressen. Ytterligare studier inom området hade skapat 
bättre möjligheter för företagen att målgruppsanpassa sina influencer marketing strategier, 
eftersom att de hade haft bättre underlag för hur olika målgrupper uppfattar fenomenet.  
 
Instagram och företags sociala medier strategier utvecklas snabbt och därför kan det vara av 
intresse att utföra samma studie om bara ett eller två år. Användandet av applikationen ökar 
samtidigt som det ständigt kommer nya uppdateringar. Dessutom integrerar företag 
influencer marketing alltmer i deras marknadsföringsstrategier, vilket leder till att fler 
människor kommer exponeras för influencer marketing. Vi har i vår studie undersökt 
influencer marketing ur ett konsumentperspektiv men anser att det även vore intressant att 
utforska det från ett företagsperspektiv, hur företag ska lägga upp sina strategier och arbeta 
för att möta och nå konsumenter på ett mer effektivt sätt. 
 
Då vi gjort en kvalitativ studie har vi inte möjlighet att generalisera resultatet. Att göra en 
kvantitativ studie hade således varit av intresse, för att se ungdomars mer generella 
uppfattning om influencer marketing fenomenet. Det hade varit intressant att undersöka hur 
influencer marketing ökar den faktiska konsumtionen, vilket hade lämpat sig bra med en 
kvantitativ metod. Att se hur den faktiska konsumtionen ökar av influencer marketing hade 
varit av värde för företag då det hade kunnat leda till effektiviserade 
marknadsföringsstrategier.  
 

7.4!Studiens!begränsningar! 
För att öka studiens trovärdighet och förenkla den kritiska granskningen har vi valt att ta upp 
studiens begränsningar. Den första begränsningen vi vill belysa är att ungdomar idag 
använder flera olika sociala medier plattformar samt Youtube. Detta kan ha gjort att 
respondenterna diskuterade influencer marketing på andra sociala medier eller Youtube. Vi 
har försökt vara tydliga med att vi pratade om influencer marketing på Instagram men vi vill 
belysa att vi är medvetna om att deras svar kan innefatta underliggande upplevelser och 
tankar om andra sociala medier eller Youtube. 
 
Vi vill belysa att en yngre målgrupp, 18–19 åringar, kan vara svåra att intervjua. Vi hade 
således kanske kunnat få ut annorlunda och bättre svar om vi hade haft bättre intervjuteknik. 
Vi hade kunnat förbättra vår intervjuteknik genom att ha fler pilotintervjuer med personer i 
det åldersspannet. Detta hade kunnat leda till att vi ställt frågorna annorlunda, vilket hade 
kunnat ge mer djupgående och bättre svar. Vi är medvetna om inverkan detta kan ha haft på 
vår studie.  
 
En annan begränsning vi är medvetna om är det faktum att rektorerna på respektive skola 
valde respondenter åt oss. Vidare kan detta innebära att läraren valde ut eller frågade personer 
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som denne visste pratar mycket och säkerligen ville ställa upp. Vi hade istället kunnat 
använda oss utav ett slumpmässigt urval för ett mer rättvist utfall.  
 
!  
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8.&Sanningskriterier&och&etiska&implikationer&&
 
I detta avsnitt kommer studien bedömas utifrån sanningskriterier som är specifikt anpassade 
efter en kvalitativ studie. Dessa två kriterier är trovärdighet och äkthet.  
 

8.1!Sanningskriterier! 
Jacobsen (2012, s. 161) menar att all data som samlats in till en studie bör genomgå en kritisk 
granskning. Detta för att kunna säkerhetsställa att slutsatsen, samt studien i sig, håller en hög 
kvalitet. I bedömningen av företagsekonomisk forskning finns det tre vanligen använda 
kriterier; reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Författarna 
anser dock att kriterierna reliabilitet och validitet är mer anpassade för kvantitativ forskning, 
eftersom de mäter studiens tillförlitlighet och noggrannhet. Vidare beskriver Bryman & Bell 
(2017, s. 380) att kvalitativa studier bör bedömas utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. 
Dessa två kriterier har fyra respektive fem underkategorier som vi kommer redovisa nedan.  
 
8.1.1!Trovärdighet 
Trovärdighetskriteriet består av fyra delkriterier som beskrivs nedan (Bryman & Bell, 2017, 
s. 381). Bryman & Bell (2017, s. 381) beskriver att kriteriet tillförlitlighet uppfylls genom att 
forskaren följer de riktlinjer och regler som en företagsekonomisk forskning ska följa. 
Författarna menar att resultatet i studien bör skickas till deltagarna. Deltagarna bör sedan 
bekräfta att den uppfattning som forskaren uppfattat om den sociala verkligheten faktiskt 
stämmer överens med verkligheten. Alla respondenterna som deltagit i studien har fått 
godkänna att intervjuerna har spelats in. Vidare tillfrågades alla respondenter om de ville ha 
det transkriberade materialet skickat till deras mejl, för att kunna ge sitt godkännande och för 
att eventuella missförstånd eller felaktigheter skulle kunna korrigeras i efterhand. Endast två 
respondenter valde att ge sitt godkännande på transkriberingen via mejl, men ingen valde att 
göra några korrigeringar. Vi tolkar vårt resultat som tillförlitligt eftersom vi gett 
respondenterna möjligheten att godkänna materialet. 
 
Bryman & Bell (2017, s. 382) beskriver att kriteriet överförbarhet innebär att kvalitativa 
studier inte resulterar i ett generaliserbart resultat, eftersom undersökningen ofta görs på en 
mindre grupp. Författarna beskriver att överförbarhet inom kvalitativ forskning istället 
handlar om hur djupgående och detaljerat materialet är, eftersom det på så sätt enklare går 
att överföra till en annan situation och kontext. I vår studie har vi valt att göra djupgående 
intervjuer med elever på två specifika skolor och därför går inte resultatet att överföra till 
andra kontexter och situationer. Dock tror vi att det kan finnas vissa likheter mellan 18–19 
åringar på olika skolor, att elever kan känna någorlunda samma gällande vilka komponenter 
som påverkar deras uppfattning om influencer marketing. Resultatet kan således vara till 
nytta för andra kontexter eller situationer även om resultatet inte går att generalisera. 
 
Kriteriet pålitlighet innebär att forskaren noggrant ska redogöra för hela forskningsprocessen 
(Bryman & Bell, 2017, s. 382). Författarna menar att detta skapar möjligheter att kunna 
bedöma hur välgrundad den teoretiska slutsatsen är. Samtidigt kan valen kring metod och 
kvaliteten på dess tillämpning ifrågasättas. I vår studie har vi genomgående redogjort för 
tillvägagångssätten vi har använt och ställningstaganden vi har gjort. Dessutom har vi med 
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noggrannhet motiverat de val vi har gjort och låtit utomstående personer läsa igenom vårt 
arbete för granskning under studiens gång. Således anser vi ha säkerhetsställt kriteriet 
pålitlighet. Bryman & Bell (2017, s. 382–383) menar att fjärde kriteriet konfirmering innebär 
att forskaren bör säkerhetsställa att dennes personliga värderingar inte medvetet har påverkat 
studien. Vi är medvetna om att det inte är möjligt att vara helt objektiv då vi gör en kvalitativ 
studie. I studien har vi diskuterat våra tidigare erfarenheter och tankar kring ämnet, för att 
sedan varit uppmärksamma på att endast det material som tagits fram för studien ska 
användas. Vidare har vi inte medvetet påverkat vårt resultat utan verkat i god tro, således 
anser vi kriteriet uppfyllt.  
 
8.1.2!Äkthet 
Bryman & Bell (2017, s. 383) menar att äkthet, eller autencitet består av fem delkriterier som 
“väcker mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet”. Nedan 
beskrivs de fem kriterierna. Den första kallas för rättvis bild och ställer frågan om forskaren 
har en korrekt och rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som medverkande 
respondenterna i studien har (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Vi har i studien gett 
respondenterna möjligheten att själva granska den transkribering vi gjort av intervjun, för att 
kunna skapa en sådan rättvis bild som möjligt. Dessutom har vi sammanfattat det empiriska 
materialet med hjälp av citat för att ge en objektiv bild, utan våra egna tolkningar. Dock har 
vi i och med att vi använt en kvalitativ studie dragit egna slutsatser och tolkat respondenternas 
svar. Vi har exempelvis beskrivit när respondenter sagt emot sig själva eller uttryckt känslor 
utan att använda ord. Våra egna tolkningar tillsammans med respondenternas egna svar 
skapar en djupare förståelse för det fenomen vi undersöker. Det skapar således en rättvis bild 
av de medverkandes uppfattningar.  
 
Nästa kriterium är ontologisk autencitet och ställer frågan huruvida studien hjälper 
respondenterna att förbättra sin medvetenhet kring deras egen sociala miljö och situation 
(Bryman & Bell, 2017, s. 383). Respondenterna har fått besvara frågor gällande deras 
användande och uppmärksamhet kring reklam, både generellt, via personlig avsändare och 
på Instagram. Vi anser att detta kan skapa en fortsatt reflektion hos respondenterna, om hur 
de möter reklam samt deras användande av Instagram. Kriteriet pedagogisk autenticitet 
handlar om att hjälpa respondenterna som deltar i studien till en bättre förståelse för hur andra 
personer i samma miljö upplever den (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Vi uppfyller detta 
genom att vi har intervjuat tio olika individer. Vi har sedan presenterat ungdomars olika 
uppfattningar kring fenomenet influencer marketing på Instagram, där vi visar på hur 
uppfattningarna och tolkningarna skiljer sig. Nästa kriterium är katalytisk autenticitet vilket 
ifrågasätter respondenternas möjlighet till att förändra sin egen situation. Vi anser att vi, 
genom frågorna vi ställt, har gjort respondenterna uppmärksammade på hur de möter samt 
mottager reklam på sociala medier. Detta i sin tur tror vi kommer leda till att respondenterna 
reflekterar kring reklamens påverkan och är kritiska mot inläggen som de exponeras för på 
sociala medier. Denna medvetenhet vi har skapat för respondenterna tyder på att vi uppfyller 
även nästa kriterium, taktisk autenticitet, vilket Bryman & Bell (2017, s. 383) beskriver som 
att deltagarna “fått en bättre möjlighet att vidta de åtgärder som krävs”. Avslutningsvis anser 
vi därmed att studien vi har gjort uppfyller äkthetskriteriet.  
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8.2!Samhälleliga!implikationer!och!etiska!aspekter! 
Nya framsteg inom forskning kan få samhälleliga följder, som i sin tur leder till moraliska 
ställningstaganden (Johansson, 2011, s. 247). Vi kommer därför föra en diskussion om vilka 
följder vår studie kan ha i dagens samhälle. I vår studie har vi kunnat bidra till forskningen 
genom att vi har identifierat faktorer som påverkar ungdomars uppfattning om influencer 
marketing. Vi tror dock att en annan väsentlig aspekt vi bidrar med genom vår studie är den 
roll som sociala medier och influencers har i ungdomars liv. Vidare kommer företag att 
använda SMM för att introducera sina tjänster och produkter mot ungdomar i större grad 
framöver. Resultatet från studien tyder på att ungdomar har svårt att urskilja vad som är 
influencer marketing. Resultatet från vår studie tyder även på att influencers påverkar 
ungdomar och att de söker rekommendationer och inspiration från dessa. Detta leder till att 
företag kan komma att utnyttja ungdomar, vilket vi belysa den etiska aspekten i. Företag kan 
med hjälp av marknadsföring på sociala medier och med hjälp av influencers uppmuntra 
ungdomar, som är mer mottagliga för marknadsföring, till att konsumera mer. Vidare går det 
att ifrågasätta den etiska aspen i detta.  

Ungdomar inspireras av influencers och ser dem som förebilder. Människor har alltid 
påverkats av andra individer och speciellt kända personer. Dock har sociala mediers framfart 
gjort det enklare för människor att följa kända personer och få en inblick i deras liv. Flera av 
dessa kända personer är influencers och lever ett liv som är långt ifrån ungdomars. Dessa 
influencers lever ofta i lyx, reser och köper mycket nya kläder, vilket visas upp på deras 
Instagram och i andra sociala medier. Dessutom använder de dyra kameror och redigerar sina 
bilder för att kunna lägga upp så snygga bilder som möjligt på Instagram. Vidare kan detta 
påverka ungdomar, skapa utseendefixering och en strävan efter en sådan typ av livsstil. 
Influencers visar ofta bara upp en viss del av sitt liv som kan skapa orealistiska förväntning 
på ungdomar, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Vi vill således ifrågasätta den etiska 
aspekten i detta.   
  
Sammantaget anser vi båda att detta har påverkat oss som unga tjejer. Vi har blivit inspirerade 
till att köpa något som en influencers har visat upp och den perfekta ytan som influencers 
visar upp har fått oss att må dåligt. Marknadsföring är något som på grund av rådande 
konkurrens alltid kommer finnas och som företag måste använda, således anser vi inte att det 
bör regleras med hårdare lagar. Eftersom att människor alltid kommer att påverkas av andra 
människor anser vi istället att skolan och samhället har en viktig roll gällande båda dessa 
etiska aspekter. Skolan och samhället bör ta ansvar genom att bland annat informera och lära 
ungdomar att vara kritiska till den information de möter på sociala medier. Vi anser att detta 
är något som saknas i dagens skolor och i samhället. Vidare anser vi att den källkritik som 
lärs ut i skolan inte är tillräckligt uppdaterad efter digitaliseringen som skett. Genom 
utbildning kan ungdomar få en djupare förståelse för reklam på Instagram, hur deras 
användande av olika sociala medier kan skapa ett konsumtionsbehov och skev 
verklighetsuppfattning.  
 
!  
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Appendix&1.&Intervjuguide& 
 
Respondent:  
Datum och tid:�� 
Plats: �� 
Mailadress: 
 
 

Bakgrundsfakta  

Hur gammal är du? 

Vad studerar du för något?  

Vad har du för intressen?  

 
 

Tema 1 - Attityder mot reklam 
Huvudfråga Underfråga  Teoretisk koppling  Analys  

Vad har du för generell 
åsikt om reklam på tv, 
radio, i tidningar och på 
internet?  

 (Kotler et al., 2012) 
(Ström & Vendel, 
2015)  
(Dahlén et al., 2017) 
(Brown & Hayes, 
2008) 

Frågan avser att 
skapa en 
uppfattning kring 
hur 
respondenterna 
ser på 
marknadsföring  

 I vilken grad anser du 
att reklamen är störig 
vs informativ?   

  

Hur möter du reklam i din 
vardag?  

 (Brown & Hayes, 
2008)  
(Levin, 2017)  
(Ström & Vendel, 
2015) 

Frågan avser att 
förstå hur 
respondenterna 
uppfattar att dem 
möter 
marknadsföring i 
sin vardag  
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Tema 2 - Instagram 
Huvudfråga  Underfråga  Teoretisk 

koppling  
Analys 

Hur använder du 
sociala medier i ditt 
vardagliga liv?  

 (Tuten & 
Solomon, 2017) 
(Prensky, 2001) 
(Lee et al., 2015) 
(Babin & Harris, 
2017) 

Frågan avser att förstå hur 
mycket respondenterna 
använder applikationen 
Instagram samt hur 
användandet ser ut 

 Hur ser ditt 
Instagram-
användande ut?  

  

Tänk att du sitter och 
scrollar på Instagram - 
Vad möter du för typ 
av reklam?  

 (Tuten & 
Solomon, 2017) 
(Chen, 2017) 

Frågan avser att undersöka 
respondenternas 
medvetenhet om 
marknadsföring som sker 
på Instagram 

 Hur kan du 
urskilja vad som är 
reklam och inte?  

  

 
 

Tema 3 - Influencer marketing 
Huvudfråga  Underfråga Teoretisk 

koppling  
Analys  

Vilka personer följer du på 
Instagram förutom vänner och 
familj?   

 (De Vierman et 
al., 2017)  

Frågan avser att få 
en förståelse för 
vilka influencers 
dem möter på sociala 
medier och varför 
dessa är invalda i 
deras sociala nätverk 

 Hur kommer det 
sig att du följer 
dessa?  

  

 Brukar du avfölja 
folk? Varför?   

  

Kan du berätta och diskutera om 
ett samarbete mellan ett företag 
och någon du följer på 
Instagram?  

 (Brown & 
Hayes, 2008) 
(Sammis et al., 
2016) 
(Vinerean, 
2017)  
(Levin, 2017)  

Frågan avser att få 
respondenterna att 
reflektera över vilka 
samarbeten dem 
möter på Instagram 
samt vilka åsikter 
dem har kring det 

 Vad tycker du 
om dessa? Vad 
väcker det för 
känslor hos dig?  
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 Kan du berätta 
om något tillfälle 
där du reagerat 
på ett samarbete? 

  

Berätta gärna vad du tänker på 
när vi säger influencers på 
Instagram 

 (Brown & 
Hayes, 2008) 
(Sammis et al., 
2016) 
(Vinerean, 
2017)  
(Levin, 2017)  

Frågan avser att 
skapa en förståelse 
för hur 
respondenterna 
reflekterar över 
begreppet 
influencers  

 Hur beskriver du 
en influencer?  

   

Hur kommer det sig att du gilla 
eller kommenterar på en persons 
Instagram?  

 (De Vierman et 
al., 2017)  
(Levin, 2017)  

Frågan avser att 
undersöka om och 
hur respondenterna 
engagerar sig på 
Instagram  

 Båda när du är 
nöjd och 
missnöjd?  

  

 
 

Tema 4 - Komponenter inom influencer marketing 
Huvudfråga  Underfråga Teoretisk koppling  Analys  
Berätta om 
personer du ser 
upp till mer än 
andra, tex när du 
ska söka 
rekommendationer 
eller behöver hjälp 
med något? 
Varför?  

 
 

(Katz & Lazarsfeld, 
1955) 
(Solomon et al., 2016) 
(Kotler et al., 2012)  
(De Vierman et al., 
2017)  
(Brown & Hayes, 
2008)   
(Vinerean, 2017)  
(Babin & Harris, 2017) 
(Dahlén et al., 2017) 
(Edson Escales & 
Bettman, 2003) 

Frågan avser att undersöka 
vilka möjliga opinionsledare, 
influencers eller 
referensgrupper respondenterna 
kan tänkas påverkas av och 
hur   

 Berätta om 
personer du 
ser upp till 
på Instagram 
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Huvudfråga  Underfråga  Teoretisk koppling  Analys  
Berätta om när du har 
blivit rekommenderad en 
produkt eller företag av en 
influencer?  

 (Kotler et al., 2012)  
(Sammis et al., 2016) 
(Babin & Harris, 
2017) 
(Levin, 2017)  

Frågan avser att 
undersöka hur 
respondenterna värderar 
influencers trovärdighet, 
eWOM  

 Hur tänkte du 
kring detta? 
Trovärdighet? 

  

Vad gör att du pratar 
vidare om någon produkt 
eller företag som en 
influencer har skrivit om 
på Instagram? 

 (Levin, 2017)  
 

Frågan avser att 
undersöka huruvida 
respondenterna värderar 
influencers trovärdighet 
och hur de uppfattar 
samarbetet  

 Hur funkar 
det angående 
om du är nöjd 
eller 
missnöjd?  

(Babin & Harris, 
2017) 
(Brown & Hayes, 
2008)  

 

 
 

Huvudfråga  Underfråga Teoretisk koppling  Analys 
Hur upplever du 
din relation med 
influencers som 
du följer? 

 (Abidin, 2015) 
(Lin Yuan et al., 
2016) 
(Labrecque, 2014) 
(Horton & Wohl, 
1950) 
(Lin Yuan et al., 
2016) 

Frågan avser att undersöka hur 
nära relation respondenten anser 
sig ha med en influencer samt 
hur det påverkar dennes syn på 
influencer marketing 

 Litar du på 
influencers som 
du följer? 

  

 Hur tror du din 
relation med 
influencers 
påverkar hur du 
ser på 
samarbetet? 
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Tema 5 - Bildelicitering; Lucas Simonsson, Zara Larsson, Therese Lindgren, Linn Ahlborg  

Dessa frågor och bildelicitering är för att undersöka ungdomars medvetenhet och tankar kring 
populära influencers och deras samarbeten, samt ska det fungera som en kompletterande del till 
våra tidigare teman.  

*Visar profil  *Visar samarbete influencer haft  

Hur ser din relation ut med denna 
personen?  

Vad tänker du på? Hur påverkar det dig?  

Vet du något samarbete som 
personen har?  

Hur tycker du att influencers passar ihop med företag de 
samarbetar med? 

 Blir du intresserad av företaget eller har klickat dig vidare 
någon gång?  

Slutfråga:�Är det något annat om marknadsföring via influencers på Instagram som du vill 
berätta om eller tillägga?  
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Appendix&2.&Bildelicitering& 
  
1. Zara Larsson 
Zara Larsson är en svensk sångerska som har fått stor genomslagskraft senaste åren. Hon är 
även känd för att ha starka åsikter kopplat till feminism. Hennes främsta inkomstkälla/arbete 
är musiken men hon gör även en del samarbeten på Instagram. Hon är på plats nio i Sverige 
över mäktigast på Instagram, mätt i flest följare globalt (Medieakademin, 2017). 
 

 
Bild 1 - Zara Larsson Instagramprofil 2018-03-17  
Bild 2 - Zara Larsson i samarbete med Calvin Klein  
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2. Lucas Simonsson 
Lucas Simonsson är en humorprofil och har stor genomslagskraft på diverse olika sociala 
medier med både roliga bilder och videos. Han tillhör Youtube trion JLC och har på senaste 
tid haft mycket samarbeten på Instagram. Han är på plats tio i Sverige över mäktigast på 
Instagram, mätt i mest räckvidd och engagemang i Sverige (Medieakademin, 2017). 
  

 
Bild 3 - Lucas Simonssons Instagramprofil 2018-03-17  
Bild 4 - Lucas Simonsson i samarbete med Triumph glass  
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3. Therese Lindgren 
Therese Lindgren är en av Sveriges största profiler på Youtube. Hon blev från början känd 
för sina videobloggar men är nu även stor på Instagram, där hon även lägger upp samarbeten 
med olika företag. Hon har en egen hudvårdserie som säljs på apoteket och en egen 
smyckekollektion för Glitter, vilket visas upp på hennes Instagram. Hon är på två i Sverige 
över mäktigast på Instagram, mätt i mest räckvidd och engagemang i Sverige 
(Medieakademin, 2017).  
 

 
Bild 5 - Therese Lindgrens Instagramprofil 2018-03-17  
Bild 6 - Therese Lindgren i samarbete med Glitter 
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4. Linn Ahlborg 
Linn Ahlborg är en av Sveriges största profiler på Youtube. Hon är även känd för hennes 
blogg och har ett Instagramkonto med stor genomslagskraft. Hon har samarbeten med både 
NA-KD och Rebecca Stella där hon gjort klädkollektioner, vidare har hon även andra 
samarbeten på Instagram. Hon är på sex i Sverige över mäktigast på Instagram, mätt i mest 
räckvidd och engagemang i Sverige (Medieakademin, 2017).  
 

 
Bild 7 - Linn Ahlborgs Instagramprofil 2018-03-17  
Bild 8 - Linn Ahlborg i samarbete med NA-KD 
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5. Zlatan Ibrahimovic 
Zlatan Ibrahimovic är en svensk fotbollsspelare och störst i Sverige på Instagram. Han är 
känd världen över och har en hel del samarbeten på Instagram, med både företag han är ägare 
i och inte. Han är exempelvis delägare i Padel Zenter. Han är på plats ett i Sverige över 
mäktigast på Instagram, mätt i flest följare globalt (Medieakademin, 2017).  
��

 
Bild 9 - Zlatan Ibrahimovic Instagramprofil 2018-03-17  
Bild 10 - Zlatan Ibrahimovic i samarbete med Samsung 
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