
 

Influencers och recensioner från 

ett trovärdighets-perspektiv 

– En kvalitativ studie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018: VT2018KF22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Examensarbete – Kandidat 

Företagsekonomi 

 

Johannes Gården Hurtig 

Mathias Hurtig 

 

 



1 

Svensk titel: Influencers och recensioner från ett trovärdighets-perspektiv 

 

Engelsk titel: Influencers and reviews from a trustworthiness-perspective  

 

Utgivningsår: 2018. 

 

Författare: Johannes Gården Hurtig och Mathias Hurtig. 

 

Handledare: Jeanette Carlsson Hauff 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till vår handledare Jeanette Carlsson Hauff som 

har varit stöttande och hjälpsam under uppsatsens gång. Vi vill även tacka de respondenter 

som ställt upp och gjort denna undersökning möjlig. Utöver detta vill vi också säga tack till 

den grupp som opponerade mot oss som bestod av Fanny Birgersson, Emma Randau och  

Jonas Ragnvaldsson vilket gav oss relevant och bra feedback.  

 

Abstract 
 

Marketing today doesn’t look like it has done before, the digitization has resulted in a big 

change and lots of new opportunities for companies and individuals to advertise. Word-of-

mouth has changed from something being said about a product or service in a conversation 

between two or more people to also be available online. There are a lot of different types of 

online word-of-mouth (eWOM), and we’re going to target influencers and online reviews. 

The study will look into the trust for influencers and online reviews perceived by the 

consumers and also examine how or if the amount of trust will alter depending on if the 

consumer approaches a high- or low involvement purchase. The study will be of a qualitative 

method where interviews will be held with six respondents. The questions will be cohere to 

the purpose of the study and the research questions. The result from this study shows that the 

consumer trust for influencers isn’t as significant as the trust for online reviews, despite that 

several of the consumers points out that there is factors that can change the amount of trust 

for both influencers and online reviews. For example an influencer with a lot of followers can 

appear to be more trustworthy than one with less, and a not that well known website with 

online reviews can appear less trustworthy. The respondents have agreed that influencers 

work better as inspiration for products and services, although they all thought that reviews are 

the deciding factor to making a purchase. 

 

 

Keywords: Word-of-mouth, online word-of-mouth, influencer, online reviews, digitized 

marketing, trustworthiness, e-trust.  
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Sammanfattning 
 

 

Marknadsföring idag ser inte ut som den har gjort tidigare, digitaliseringen har medfört en 

stor förändring och många nya möjligheter för företag och privatpersoner att marknadsföra 

sig. Word-of-mouth har gått från att vara mellan två eller flera personer i en konversation där 

exempelvis en produkt eller tjänst diskuterats. Detta har också förändrats och flera olika typer 

av online word-of-mouth (eWOM) har tillkommit, denna studie kommer behandla två typer 

av eWOM som finns, mer exakt influencers och recensioner online. Undersökningen kommer 

gå in på det förtroende som konsumenter har för just influencers och recensioner online och 

även undersöka om detta förändras om konsumenten står inför ett hög- eller 

lågengagemangsköp. Forskningsfrågor ställs även för att få reda på vilka faktorer som spelar 

in för att förtroendet för influencers och recensioner skall påverkas och om förtroendet 

förändras om konsumenten ställs inför ett köp av en produkt istället för en tjänst.  

Undersökningen sker genom en kvalitativ metod där intervjuer hålls med sex respondenter 

och frågor anknutna till syftet och forskningsfrågorna ställs till dem. Resultatet från dessa 

intervjuer visar att förtroendet för influencers inte är lika starkt som det förtroende 

konsumenterna har för recensioner online, däremot förklarar respondenterna att det finns 

faktorer som kan både öka och minska förtroendet både för recensioner och influencers. Det 

kan exempelvis vara så att en influencer mer många följare kan kännas mer trovärdig och att 

en okänd hemsida med recensioner kan tappa trovärdighet. Respondenterna har varit överens 

om att influencers fungerar bättre som inspiration till produkter och tjänster, däremot är det 

recensioner som får dem att ta beslutet när det gäller ett köp.  

 

 

Nyckelord: Word-of-mouth, online word-of-mouth, influencer, recensioner online, 

digitaliserad marknadsföring, trovärdighet, e-trust.  
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1. Inledning 
 

 
Inledningen börjar med en kort beskrivning av bakgrunden, om hur marknadsföring ser ut 

idag och hur den har sett ut tidigare och även en introduktion till viktiga begrepp som 

används i studien. Detta är följt av en forskningsöversikt som behandlar recensioner online, 

influencers och förtroende för onlineköp av resor. Efter detta kommer en problemdiskussion, 

syftet med undersökningen och forskningsfrågor. Avslutningsvis är en rubrik om 

avgränsningar som gjorts på undersökningen och ett avsnitt om dispositionen på arbetet. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Marknadsföring ser inte ut idag som för några år sedan. Teknologin går framåt och med det 

förändras både sättet och möjligheterna för företag att marknadsföra sig. Det som tidigare 

setts som traditionell media, marknadsföring i exempelvis tidningar har minskat ju mer 

digitaliserad världen blivit. Användningen av internet i Sverige ökar ständigt, läsningen av 

nyhetssajter i åldrarna 16-85 har ökat från 54% från år 2010 till 81% år 2017 (SCB, 2017). 

Med den nya möjligheten att marknadsföra sig inom de digitala medierna har det uppkommit 

diverse fenomen som inte setts tidigare. Co-production är ett av dessa, att konsumenterna har 

möjlighet att vara med och producera marknadsföring tillsammans med företagen genom 

exempelvis forum eller sociala medier. Detta kan i sin tur påverka företagen positivt eller 

negativt beroende på vad kunderna har fått för upplevelser (Bacile, Ye & Swilley, 2014). 

Word-of-mouth handlar om att konsumenter diskuterar produkter, tjänster eller varumärken 

med varandra. Detta blir mer omfattande på de digitala plattformarna då tid- och rum 

aspekterna försvinner, det spelar med andra ord inte lika stor roll var och när konsumenterna 

pratar om exempelvis en produkt. Detta kan i sin tur underlätta konsumentens beslutsfattande 

i köpprocessen (Chen, Fray & Want, 2011). Tillsammans med digitaliseringen blir det lättare 

för företag att få ut information internationellt till både konsumenter och andra företag 

(Bianchi & Mathews, 2016), information sprider sig på flera olika sätt, men det den här 

studien skall fokusera på är det som kallas för online word-of-mouth (eWOM).  
 

Digitaliseringen har med sin framfart förändrat möjligheten och tillgängligheten för 

konsumenter att skriva och läsa recensioner om produkter och tjänster. Författaren Filieri 

(2015) förklarar i sin artikel att online recensioner har blivit en allt mer använd källa till 

information för att lära sig om kvaliteten på produkter. Recensioner har blivit så etablerade 

att det finns varumärken som själva har egna forum, ett exempel på detta är Kia som ger sina 

konsumenter möjligheten att diskutera deras egna upplevelser och erfarenheter vad gäller 

bilarnas kvalitet.  
 

I en artikel för Svenska dagbladet skriver Victor Johansson (2017) om en marknadschef på 

BMW som föreslog att istället för att lägga marknadsföringsbudgeten för en nylansering på 

det som anses vara traditionell annonsering, stora banners, dyra filmproduktioner, etc, skulle 

de lägga största delen på influencern Brian Sacawa. Johansson beskriver den initiella 

responsen som total tystnad, det kom inte ett ord från de resterande deltagarna. Lanseringen 

gick ut på att Sacawa skulle få en bil som han skulle köra mellan ett antal städer, detta 

visades sedan upp genom inlägg på Instagram, Sacawas blogg och filmer på Youtube. 
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Marknadschefen fick till slut gehör för sin idé och lanseringen blev en succé, mot alla odds 

(Svenska dagbladet 2017). Detta är ett exempel på en typ av eWOM som har vuxit fram i takt 

med digitaliseringen.  

 

Denna studie skall belysa det område inom digital marknadsföring som heter eWOM, 

närmare bestämt recensioner och influencers. Målet med undersökningen är att få en djup 

förståelse för vilken av dessa typer eWOM som konsumenten har störst förtroende för samt 

se om detta skiljer sig beroende på om konsumenten står inför ett hög- eller 

lågengagemangsköp. Genom semistrukturerade intervjuer kommer resultatet för 

undersökningen bidra till forskning kring word-of-mouth och ge ett svar på vårt syfte.  

 

1.2 Forskningsöversikt 

 

1.2.2 Recensioner online 

 

Författarna Racherla, Mandviwalla & Connolly (2012) har utfört en studie där de undersöker 

hur personers förtroende för onlinerecensioner påverkas av olika faktorer. Forskarna 

bestämde sig för att använda sig av recensioner som handlar om tjänster inom turism och 

gästfrihet. Dessa recensioner var uteslutande negativa vilket enligt en tidigare studie av Ba & 

Pavlou (2002) visade sig ha större trovärdighet om de lästes i samband med en stor mängd 

positiva recensioner. Ba & Pavlou (2002) argumenterar även för att det sällan är företag som 

skriver negativa recensioner om sig själva vilket minskar skepticism vad gäller vem som har 

skrivit recensionen. Detta skall enligt författarna underlätta för läsarna att huvudsakligen 

fokusera på kvalitén av recensionen. Dessa recensioner handlar om tjänster inom turism och 

gästfrihet. Anledningen till att forskarna valde denna typ av recensioner var för att en sådan 

recension är viktigare att den är sanningsenlig istället för en recension om en produkt som 

konsumenten kan lämna tillbaka om hen inte är nöjd. Forskarna utförde en experimentell 

studie på 283 studenter där de fick läsa recensioner. Resultaten visade att om recensenten 

hade bra argument så bidrog detta till ökat förtroende för recensionerna hos läsarna. Det 

visade sig även att i de fall som recensenten och den person som läste recensionen var 

likasinnade så innebar detta att recensionen i sig blev mer trovärdig.  

 

Det finns situationer där det visar sig att onlinerecensioner inte behöver vara trovärdiga, BBC 

(2015) skriver att Amazon har valt att stämma fyra företag som producerar bra recensioner 

om produkter på deras hemsida. Företag kan betala för att få bra recensioner om sina 

produkter som i sin tur kan bidra till mer försäljning. Amazon argumenterar för att stämma 

dessa företag då de både minskar trovärdigheten för de recensioner som är skrivna av äkta 

personer och att de skadar Amazons varumärke.  

 

1.2.3 Influencers  

 

Inför många av de köp vi genomför söker vi efter information från externa källor och inte 

sällan får vi rekommendationer från vänner och familj, experter inom området eller 

influencers på sociala medier (Forbes 2017). Idén om influencers bygger på att de har ett stort 

nätverk av följare på sociala medier och som många på sätt och vis tänker på som sin vän. 

Skillnaden mellan en kändis med många följare och en influencer är att istället för att se på 

personen som en vän så ser många upp till kändisar och blir påverkade på ett annat sätt. 

Kändisars nätverk består ofta av fans till skillnaden från influencerns som själva har byggt 
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upp sitt varumärke genom sina sociala kanaler. Johansson (2017) skriver att Forbes kommit 

med rapporter om att företag idag spenderar 255 miljoner dollar per månad på influencers 

(Svenska dagbladet 2017). 

 

Mediakix (2016) skriver i en artikel att en utförd enkät gjord på över 600 företag världen över 

visar att 84% av de tillfrågade marknadsförarna planerar att jobba med någon typ av influener 

det kommande året, samtidigt som 81% svarade att de redan använder sig av detta. Det 

vanligaste har varit att man som företag använt sig av de största profilerna på sociala medier, 

för att på så sätt få en maximal spridning, även om detta fortfarande är det vanligaste så har 

det blivit allt vanligare med så kallade ”mikro influencers”. En mikro influencer är en 

influencer som inte har lika många följare som de största, men trots det skriver Mediakix 

(2016) att dessa kan bidra till högre engagemang hos följarna och vidare även högre 

avkastning.  

 

Victoria Malmberg (2017) skriver om att en viktig faktor för influencer marknadsföringens 

framgångar har berott på trovärdigheten, att konsumenter skapar en relation till influencern 

och att konsumenterna under en längre tid lär sig vad influencern själv tycker om och vilka 

varumärken och produkter denne själv använder. Vidare skriver Malmberg (2017) att denna 

typ av marknadsföring riskerar att tappa sin trovärdighet på grund av att influencers flöden 

består av allt fler #samarbete och samtidigt fler samarbeten där varumärken eller produkter 

som influencern annonserar ut inte alltid passar in med de värderingar och tankar som 

personen vanligtvis har uttryckt. Samone Wheeler (2018) skriver att 95% av alla som skall 

resa läser recensioner om resmålet innan de bestämmer sig, vidare beskriver Wheeler (2018) 

att influencers utgör en väldigt lättåtkomlig källa till information om diverse resmål. Rese-

influencers är några av de typer av influencers som har allra högst avkastning på spenderad 

dollar och denna trend skriver Wheeler (2018) visar inga tecken på att lugna ner sig. Istället 

för att söka runt på resebolags hemsidor efter information är det många som använder sig av 

sociala medier för att läsa vad influencers skriver om ett resmål, då många av dessa trots allt 

reser extremt mycket.  

  

1.2.4 Förtroende för onlineköp av resor 

 

Författarna Ponte, Trujillo & Escobar-Rodriguez (2015) har undersökt vilka effekter som 

påverkar förtroendet för hemsidor som säljer resor. Internetanvändandet har ökat världen över 

och med detta har det också underlättat för konsumenter att leta efter information innan de 

bestämmer sig för att gå vidare med ett köp. Detta passar bra till abstrakta tjänster som 

exempelvis resor då det inte går att sätta värden på hur bra en resa är då detta uppfattas olika 

av olika personer. Trots att fler människor har tillgång till internet är det fortfarande många 

som väljer att inte göra sina köp online då de anser att säkerheten inte är tillräckligt bra för att 

de skall våga lämna ut sina personliga uppgifter. Just förtroende är ett komplext begrepp då 

det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör exempelvis en hemsida trovärdigt, 

författarna beskriver förtroende som det som lämnar konsumenten sårbar inför ett köp i god 

tro när de har den information om säljaren som finns att tillgå.  

 

Undersökningens resultat fick författarna genom en enkätundersökning med 451 

respondenter, enkäten spreds genom e-mail på det universitet där forskarna studerade. 

Undersökningens resultat visade på att det fanns tre faktorer som till störst del spelade in, 

säljarens rykte, investering av resurser som krävs för konsumenten och 

tredjepartsförsäkringar. Vad gäller investering av resurser handlar detta om tid, arbete och 

pengar som konsumenten måste lägga ner för att kunna slutföra sitt köp. 
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Tredjeparsförsäkringar är företag som är specialiserade inom säkra köp online, detta fungerar 

som en autentisering för att visa att det är personen som äger kortet som gör köpet. Det visade 

sig även att konsumenter som hade bättre förståelse på hur det fungerar med 

tredjepartsförsäkringar online hade större förtroende för dem än de som hade sämre 

förståelse.                                                          

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Forskare har tidigare tagit upp hur digitaliseringen har förändrat annonsering, det har blivit 

lättare för företag att nå ut till många konsumenter på ett kostnadseffektivt sätt (Ertemel, 

Ammoura 2016). Två vanliga typer av interaktion mellan företag och konsumenter är 

recensioner och influencers. Det finns omfattande forskning kring dessa typer av online 

word-of-mouth (eWOM) men det finns gap som är värda att undersöka.  

 

Tidigare forskning kring recensioner och influencers har lagt stort fokus på hur var och en för 

sig påverkar eller uppfattas av konsumenterna. Duan, Gu & Whinston (2008) har bedrivit 

forskning kring hur konsumenters köpintentioner påverkas av kvantitet av recensioner mer än 

vad recensenten har skrivit. Användningen av influencers som ett annonseringsverktyg har 

blivit kritiserat på grund av att konsumenterna kan ha svårt för att förstå vem som är 

avsändaren. Detta kan i förlängningen påverka förtroendet för annonseringen (Evans, Phua, 

Lim, & Jun. 2017). En annan faktor som påverkar konsumenternas förtroende för olika typer 

av annonsering är det faktum att det kan vara svårt att urskilja vad som är betald annonsering 

och vad som är en persons objektiva uppfattning om en produkt eller ett företag (Thornhill, 

Xie och Lee 2017). Forskning angående hur konsumenter ser på köp av resor online har 

kommit fram till att det finns hinder som minskar förtroendet för onlineköp av resor. Ponte, 

Trujillo & Escobar-Rodriguez (2015) förklarar i sin artikel att det finns tre huvudfaktorer som 

spelar in, hur mycket resurser som krävs för att få fram information, säljarens rykte och om 

hemsidan använder sig av tredjepartsförsäkringar eller inte. Hur benägna konsumenter är att 

leta upp information inför ett köp beror enligt forskarna Petty och Cacioppo (1986) på om de 

står inför ett låg- eller högengagemangsköp.  

 

Med underlag från ovanstående källor där forskarna har haft fokus på eWOM var för sig 

finns det möjlighet för vidare kompletterande forskning med ett större perspektiv. Vår 

undersökning skall därför ta reda på hur konsumentens förtroende står sig om man jämför 

recensioner online med influencers. Undersökningen kommer även behandla ett perspektiv 

där konsumenten står inför ett hög- eller lågengagemangsköp.  

 

1.4 Syfte 

 

Vi skall undersöka vad konsumenter har för förtroende för online-recensioner kontra 

influencers och om detta förändras beroende på om konsumenten står inför ett hög- eller 

lågengagemangsköp.  
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1.5 Forskningsfrågor 

 

- Vad är det för faktorer som spelar in för att konsumenten skall få förtroende för eWOM? 

- Spelar trovärdigheten lika stor roll när det handlar om produkter istället för tjänster? 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Digitaliseringen har förändrat marknadsföring på många olika sätt, vår undersökning kommer 

därmed bli för omfattande om man skall ta med allt som digitaliseringen har tagit med sig.  

Word of mouth är ett begrepp som funnits i samband med marknadsföring länge, tidigare 

innebar detta att vänner eller bekanta berättar om en tjänst eller produkt som de har varit 

nöjda eller mindre nöjda med. Nu finns word of mouth även på de digitala plattformarna 

vilket medför en större spridning och mer möjligheter för personer att säga vad de tycker. Tid 

och rum-faktorerna försvinner vilket underlättar mycket för konsumenterna att interagera 

både med varandra och företaget. Samtidigt som det blir lättare för konsumenter att recensera 

så försvinner en del av det personliga med word of mouth i digitalt media vilket kan förändra 

hur mycket det påverkar beslutet för konsumenten. Det blir även vanligare för företag att 

köpa positiv word of mouth genom exempelvis influencers vilket kan anses färga deras 

åsikter om produkterna de testar.  

 

I undersökningen har det gjorts diverse avgränsningar för att studien inte skall bli för 

omfattande till hänsyn av tiden som funnits för att utföra denna. Den första avgränsningen 

som gjorts är att undersökningen endast tar upp hur förtroendet förändras för just tjänster, 

närmare bestämt köp av resor och hotell istället för alla köp. Urvalet för den kvalitativa 

undersökningen har skett genom att fråga respondenter som står nära forskarna såsom familj 

och vänner, geografiskt har undersökningen avgränsats till runt omkring forskarnas 

bostadsort. Undersökningen är en kvalitativ undersökning vilket innebär att till skillnad från 

en kvantitativ undersökning så försvinner möjligheten för att generalisera resultatet för en 

större population, däremot hjälper detta forskare i framtiden för att kunna fortsätta forskning 

inom samma ämne.   

 

1.7 Disposition  

 

Undersökningens disposition utgörs i av sex kapitel. 

 

Kapitel ett är studiens introduktion, här förklaras bakgrunden till varför studien görs, 

problemdiskussionen introduceras tillsammans med syftet och forskningsfrågor.  

 

Kapitel två handlar om vad för metod som används i undersökningen, dess validitet och 

reliabilitet och hur information såsom litteratur och artiklar har hittats.  
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Kapitel tre förklarar den teoretiska referensram där undersökningen tagit avstamp i. Detta 

kapitel visar vad forskningen grundar sig i och vilka teorier som använts för att kunna utföra 

studien.  

 

Kapitel fyra visar det resultat som uppkommit när sex respondenter intervjuats, dessa 

intervjuer har följt samma utformning både gällande frågor och intervjumiljö.  

 

Kapitel fem är diskussionen där resultatet diskuteras och kopplas samman med teori som 

tagits upp i inledningen och den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel sex är slutsatsen där en sammanfattning av de resultat undersökningen kommit fram 

till, här besvaras syftet mer specifikt och det finns även rekommendationer till vidare 

forskning.  

2. Metod 
 

 
I metodkapitlet förklaras vilka metoder som använts för att undersökningen skall kunna 

utföras. Dessa metoder analyseras sedan för att ligga till grund för resultatet för 

undersökningen. Den sista delen av detta kapitel analyseras metoden av undersökningens 

validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

 

För att kunna undersöka syftet med vår studie krävs det att vi samlar in primärdata kring hur 

personer påverkas av online word of mouth. För att samla in relevant data kommer vi att 

genomföra individuella, semistrukturerade intervjuer, där vi kommer intervjua en person åt 

gången men med målet att hålla intervjuerna så lika som möjligt. Intervjuerna kommer vara 

uppbyggda på samma sätt med ett förutbestämt manus med frågor. Det är dock omöjligt men 

inte heller önskat att intervjuerna blir helt lika, de kommer följa samma manus men olika 

personer kommer välja olika vägar. Genom dessa intervjuer vill vi få så konkreta svar som 

möjligt på studiens forskningsfrågor (Bryman och Bell 2017, s.451-461). När det kommer till 

plats för intervjuerna kommer dessa utföras på neutrala och lugna platser. Vi vill att 

respondenterna skall känna sig trygga men samtidigt inte vara någonstans där de kan bli 

distraherade av exempelvis telefoner, etc. (Bryman och Bell 2017, s 458). Ett exempel på en 

sådan plats skulle kunna vara vid ett köksbord hemma hos någon av moderatorerna. 

Intervjuerna kommer spelas in för att sedan transkriberas, därför är det även viktigt att det 

inte finns några störande ljud som försämrar kvaliteten på både ljudinspelningen och 

intervjun i helhet.  

2.3 Urval  

När intervjuerna skall genomföras har vi haft som mål att använda oss av ett ändamålsstyrt 

urval där vi vill hitta respondenter som är relevanta för frågeställningen, ett så kallt teoretiskt 

urval. Dock kan urvalet komma att bli en mix av ett ändamålsstyrt och ett bekvämlighetsurval 

då tiden för genomförandet kommer vara knapp. Detta är ett icke-sannolikhetsurval vilket 
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innebär att vi, till skillnad från om vi hade använt oss av ett sannolikhetsurval, kommer 

använda oss av respondenter som representerar olika klasser, sociala grupper, ursprung, etc. 

När man använder sig av ett icke-sannolikhetsurval kan man inte dra några statistiska 

slutsatser som går att applicera på populationen, utan det slutgiltiga målet med vår kvalitativa 

undersökning är att uppnå teoretisk mättnad. Detta innebär att vi kommer utföra så många 

intervjuer att det till slut inte kommer upp några nya relevanta data om just denna kategori 

(Bryman och Bell 2017, s. 405-409). Antalet intervjuer kommer inte gå att bestämma på 

förhand, utan de kommer fortlöpa tills teoretisk mättnad är uppnådd. Den faktor som blir 

viktig i undersökningen är att den tillfrågade har utsatts för olika typer av word-of-mouth 

(WOM), därför kommer respondenterna bli tillfrågade angående detta innan de intervjuas. 

Det blir även intressant för undersökningen att se hur olika generationer uppfattar olika typer 

av WOM.  
 

Tabell 1 visar hur långa intervjuerna var med respondenterna 

 

 
 

2.4 Metodreflektion 

 

Vi skall genomföra en kvalitativ studie då vi värdesätter att kunna ställa mer ingående frågor, 

vilket blir svårt om man genomför en kvantitativ studie. Dock skall vi ha i åtanke att det finns 

vissa svagheter med den kvalitativa studien, ett av dessa är att en sådan här studie blir för 

subjektiv jämfört med en kvantitativ. På grund av att vår kvalitativa studie skall styras av en 

moderator finns det risk att den relation som finns till respondenten eller den kontakt 

moderator och respondent får kommer påverka svaret. På samma sätt kan resultatet och 

analysen komma att påverkas av moderatorns tolkningar och uppfattningar av respondentens 

svar. En kvantitativ studie baseras istället mer på siffror och analysen blir mer objektiv då 

resultaten blir mer konkreta och inte behöver analyseras av moderatorn (Bryman och Bell 

2017, s.393).  

 

Något annat som kan komma att kritiseras med valet av studie är att kvalitativa studier är 

svåra att repetera, då yttre omständigheter som plats, tid, humör, etc, kan påverka 

respondenternas svar. Med tanke på att undersökningen skall vara semistrukturerad påverkar 

också detta replikerbarheten då intervjuarens val av exempelvis följdfrågor kan variera och 
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även hur denne väljer att analysera svaren (Bryman och Bell 2017, s393). Detta tillsammans 

med att urvalet kommer vara förhållandevis litet, jämfört med en kvantitativ undersökning 

bidrar även till att det blir svårt att generalisera resultaten. Målet med en kvantitativ 

undersökning är ofta att kunna dra slutsatser som kan appliceras på populationen medan 

målet med vår studie är att uppnå teoretisk mättnad. “Det är den bindande kraften i det 

teoretiska tänkandet (J.C. Mitchell 1983, s.207) och inte statistiska kriterier som är det 

avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ undersökning diskuteras.” 

(Bryman och Bell 2017, s.394). 

 

Anledningen till att vi skall använda oss av en kvalitativ studie är för att vi vill kunna förstå 

respondenten på ett plan som inte är möjligt om vi istället exempelvis skulle gjort en 

enkätundersökning. Genom att vi kommer använda oss av semistrukturerade intervjuer kan vi 

få en god förståelse för hur respondenten känner inför frågor på ett sätt som en enkätstudie 

inte möjliggör (Bryman och Bell 2017, s405-409). En kvalitativ undersökning karakteriseras 

av att man får rika, fyllig data som framförallt består av ord, där en kvantitativ istället ger 

hårda, reliabla data som till stor del bestå av siffror. Det kommer vara en viktig för analysen 

att vi får rika data så att vi kan dra slutsatser kring respondenternas inställning kring 

frågeställningarna. Skulle vi istället gjort en enkätstudie så hade meningen med 

undersökningen försvunnit, det skulle blivit lättare att generalisera våra resultat för 

populationen men samtidigt så skulle det varit svårt att få de personliga åsikter och tankar vi 

är ute efter. Genom att vi ska använda oss av en kvalitativ undersökning kontra en kvantitativ 

kommer vi få en närhet med respondenterna vi inte hade haft annars, detta kommer hjälpa oss 

att känna av mer än deras svar, det kommer vara möjligt att se världen från respondentens 

ögon vilket kommer ge oss ett ännu större djup och förståelse för svaren (Bryman och Bell 

2017, s.395-396).  

 

2.5 Litteratursökning 

 

Litteraturen som använts i undersökningen har till största del varit vetenskapliga 

forskningsartiklar som hämtats från Högskolan i Borås biblioteksdatabas Primo. Utöver detta 

har artiklar från diverse tidningar använts som alternativa källor. Det har även använts 

statistik från statistiska centralbyrån för att styrka påståenden. Digitaliseringen av 

marknadsföring är ett relativt nytt område inom forskning, detta leder till att den forskning vi 

grundat en stor del av undersökningen skrivits i spannet mellan år 2000-2018. Som 

hjälpmedel för att skriva rapporten av studien har det använts sig av studentlitteratur som 

exempelvis Bryman och Bell (2017).  

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet och validitet är svårdefinierat för kvalitativa forskningar, däremot finns det fyra 

kriterier som kan analyseras vid en kvalitativ undersökning. Dessa fyra kriterier är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman och Bell 2017, s.380). 

Genom att använda oss av respondentvalidering kan vi öka tillförlitligheten, detta sker genom 

att vi redogör våra resultat för respondenterna för att bekräfta att de överensstämmer med 

deras åsikter (Bryman och Bell 2017, s.380-381). För att kunna öka överförbarheten skulle 

man i teorin hålla en liknande intervju med samma personer antingen vid en annan tidpunkt 
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eller i en annan situation, detta kan vara omständigt att åstadkomma och fler faktorer än dessa 

kan spela in vid en annan intervju. Därför är just överförbarheten ett svårt kriterium att 

förbättra. Genom att använda sina kollegor (andra forskare) som “revisorer” för att granska 

hur man gått tillväga i sin undersökning vad gäller procedurer och hur de tillämpats kan man 

öka pålitligheten (Bryman och Bell 2017, s.382). Konfirmering kan påverkas genom att man 

som undersökare och moderator i våra intervjuer försöker hålla våra personliga värderingar 

utanför så gott det går, det är svårt att lämna det helt och hållet vilket kan påverka vårt 

resultat (Bryman och Bell 2017, s.382-383).  

 

2.7 Utformning av intervjuguide 

 

För att vi skall kunna få svar på de frågor vi behöver för att till slut kunna svara på syftet och 

forskningsfrågorna kommer vi att utforma en intervjuguide med frågeställningar som 

kommer användas som just en guide vid våra intervjutillfällen (Bryman och Bell 2017, s.482-

483). Intervjuguidens uppbyggnad kommer se ut på så sätt att den börjar med inledande 

frågor för att försäkra oss om att respondenterna har den grundläggande kunskap som krävs 

inom området för att de kommande frågorna skall kunna bli besvarade på ett bra sätt. Under 

tiden som intervjun fortsätter kommer guidens frågor smalnas av och bli mer av en blandning 

av indirekta och direkta frågor. Dessa frågor kommer ställas för att vi skall få en tydlig bild 

av respondentens svar och försäkra oss om att vi tolkat dem på rätt sätt (Bryman och Bell 

2017, s.482-486). För att utforma frågorna kommer vi att studera teorier och tidigare 

forskning som är relevanta för studien som skall genomföras. Med grund i dessa kommer 

frågorna sedan utformas på ett sådant sätt så att vi får svar som kommer hjälpa att nå studiens 

syfte och svara på forskningsfrågorna (Bryman och Bell 2017, s.483-485). 

2.8 Etiska överväganden 

 

Studiens resultat kommer att grunda sig i ett antal respondenters svar från intervjuer som 

skall genomföras. För att respondenterna inte på något sätt skall kunna förknippas med 

studien kommer vi döpa de olika respondenterna till “Respondent 1”, “Respondent 2”, osv, 

utan kronologisk ordning. (Bryman och Bell 2017, s.154-159). 
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3. Teoretisk referensram 
 

 
Vår teoretiska referensram tar avstamp i den teori som Petty och Cacioppo har kommit fram 

till, elaboration likelihood model. Här förklaras även begrepp som används i undersökningen 

på ett ingående sätt. Uppbyggnaden för den teoretiska referensramen börjar brett med ELM 

för att avsmalnas mot vad som behöver förklaras för att undersökningen skall kunna göras.  

 
 

3.1 Elaboration likelihood model (ELM) 

 

Forskarna Petty och Cacioppo (1986) förklarar i sin litteratur att de har kommit fram till en 

teori som förklarar hur benägna konsumenter är att leta upp information inför ett köp. De 

förklarar att i denna teori som kallas för elaboration likelihood model (ELM) har de kommit 

fram till att det finns två tillvägagångssätt i fasen där personen letar efter information. Det 

visar sig att konsumenter som skall göra ett högengagemangsköp oftast brukar använda sig av 

det som kallas för central route. När engagemanget inte är lika högt brukar konsumenten 

använda sig av den väg som kallas för peripheral route.  

 

Central route: 

I det tillvägagångssättet som heter central route finns konsumenter som är benägna att leta 

efter information och lägga ner både tid och resurser för att kunna ta ett genomtänkt beslut 

inför sitt köp. Detta händer oftast som sagt inför ett högengagemangsköp där konsumenten är 

mån om att produkten eller tjänsten kommer passa hen som bäst. Just i central route spelar 

det stor roll hur väl argumenten för att köpa produkten är förankrade i fakta, ju mer 

information det finns om produkten desto bättre attityd har konsumenten inför köpet av 

produkten. Här föredrar konsumenten en informationsrik reklamkampanj framför en kändis 

som hyllar produkten på ett ytligt sätt.  

 

Peripheral route: 

Här har konsumenten ett annat sätt att gå tillväga, detta är oftast inför ett lågengagemangsköp 

där konsumenten inte tar sig tid att leta efter information i lika stor utsträckning jämfört med 

central route. Oftast så innebär peripheral route att konsumenten använder sig av en strategi 

där de istället tänker över vad som är resonabelt utan att själva tänka igenom det. Detta 

innebär att det finns andra faktorer som kan få konsumenten att bestämma sig för ett köp 

annat än information och välformulerade argument. Attraktiva och effektfulla 

reklamkampanjer, kända profiler och inflytelserika vänner är exempel på vad som kan få en 

konsument som använder sig av peripheral route att ta ett köpbeslut. På denna vägen blir 

konsumenten mer influerad av yttre attribut som exempelvis utseende och popularitet.  

 

 3.2 Word-of-mouth (WOM) 

 

King, Racherla & Busha (2014) förklarar i sin artikel att traditionell word of mouth kort sagt 

innebär att konsumenten letar efter information genom antingen marknadsförings-genererade 

källor, tredjepartscertifieringar eller att man genom konversation med vänner och bekanta 
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fick tips eller rekommendationer. Detta var dominerande innan internet blev mer 

implementerat i vardagen hos privatpersoner. Internet kommer sedan att förändra word of 

mouth till någonting som kallas för electronic word of mouth (eWOM), detta ökar 

möjligheten för konsumenter och företag att använda sig av word of mouth utan att behöva 

tänka på tid och rum aspekten. Författarna Hennig, Gwinner, Walsh & Gremler (2004) 

förklarar eWOM som “any positive or negative statement made by potential, actual, or 

former customers about a product or company, which is made available to a multitude of 

people and institutions via the Internet“.  

 

Skillnaden mellan traditionell word of mouth och online word of mouth är till stor del att den 

traditionella word of mouth ofta sker ansikte mot ansikte mellan två personer som 

konverserar med varandra. Online word of mouth sker däremot online i recensioner eller på 

onlineforum där flera personer med liknande intressen öppet diskuterar vad de tycker och 

tänker om produkter eller tjänster. Dessa personer behöver inte känna varandra alls utan deras 

relation bibehålls endast genom exempelvis ett forum online där dem delar sina åsikter med 

varandra. Detta innebär att konsumenterna som diskuterar på forum blir weak-tie kontakter, 

bekanta som delar åsikter med varandra men inte är nära (King, Racherla & Busha 2014). Det 

finns forskning som undersökt vad det är som driver konsumenter att använda sig av eWOM, 

varför konsumenter spenderar sin tid att gratis recensera produkter eller tjänster man köpt. 

Författarna King, Racherla & Busha (2014) har tagit upp en del av dessa anledningar från 

tidigare forskning och det visar sig att de konsumenter som är mest självupptagna är det 

segmentet som till störst del bidrar med mest eWOM. Några faktorer som tidigare observerats 

från undersökningar angående eWOM är att konsumenten får känslan av exempelvis 

självförbättring, innovativitet och opinionsledarskap.  

 

Någonting som forskarna King, Racherla & Busha (2014) tar upp är ett nytt begrepp som 

kallas för visual eWOM, detta innebär att man både muntligt och visuellt visar upp och 

recenserar en produkt eller tjänst man har köpt eller fått. Detta kan exempelvis vara en 

vloggare (person som arbetar med att göra video-blogs) som får en produkt från ett företag 

för att ha en “unboxing” för sina följare där hen delar sina åsikter och tankar angående 

produkten.  

 

3.3 Owned och earned social media 

 

Thornhill, M, Xie, K och Lee, J, Y. (2017) skriver att olika typer av annonsering av sina 

produkter påverkar konsumenten på olika sätt. Att som företag köpa annonser och visa upp 

sina produkter är ett effektivt sätt om man vill skapa en grundlig kunskap hos konsumenterna 

och för att konsumenterna skall vara medvetna om vilka produkter som finns på marknaden. 

Men samtidigt skriver författarna att denna typ av annonsering kan ha svårt att nå 

konsumenter på ett djupare plan. Vill man istället att konsumenterna skall bygga 

känslomässiga band till produkterna är sociala medier ett bättre alternativ. Thornhill, M, Xie, 

K och Lee, J, Y. (2017) beskriver två olika typer av sociala medier, köpta (OSM) och 

förtjänade sociala medier (ESM). OSM är exponering på sociala medier som företaget själva 

har betalat för vilket innebär att det som sägs om produkterna/företaget är övergripande 

positivt. Detta kan vara genom bland annat influencers som i utbyte mot betalning säger bra 

saker om företaget eller genom sina egna sociala medier. Trots att denna typ av annonsering 

är skapad av företaget påverkar detta konsumenten på ett sånt sätt att denne bygger 

känslomässiga band till företaget, vilket vidare kan påverka konsumentens köpintentioner.  
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ESM är istället för OSM exponering på sociala medier som företaget själva inte har 

genererat, detta kan exempelvis vara inflytelserika personer på sociala medier som skriver 

positiva saker om en produkt, men till skillnad från OSM så får inte personen betalt för att 

skriva om produkten (Thornhill, M, Xie, K och Lee, J, Y. 2017). Denna typ av 

kommunikation menar Thornhill, M, Xie, K och Lee, J, Y. (2017) kan ses som en form av 

eWOM som i utsträckningen kan leda till att konsumenter som står inför ett hög-

engagemangs köp hittar likasinnade personer som de kan diskutera produkten/företaget med. 

Även om ESM kan bidra till att konsumenterna bygger en djupare relation till 

företaget/produkterna så har Thornhill, M, Xie, K och Lee, J, Y. (2017) kommit fram till att 

detta inte nödvändigtvis leder till ökad konsumtion.  

 

3.4 E-trust 

 

Man Kit, Waiman, Mincong (2013) refererar till tidigare forskning som definierar förtroende 

som “ett psykologiskt tillstånd där du tillåter dig själv att vara sårbar baserat på positiva 

förväntningar, någon annans intentioner eller beteende”. Vidare har Man Kit, Waiman, 

Mincong (2013) undersökt vilken av tre olika typer av förtoendegenereande aktivitet som är 

mest effektiv. De olika typerna som undersöktes var institutionellt baserad 

förtroendebyggande aktiviteter i form av tredjeparts certifiering, processbaserad 

förtroendebyggande aktiviteter i form av bra returmöjligheter och den sista typen är också 

processbaserad men går ut på ryktesspridning om varumärket. Undersökningen mynnade ut i 

att de tre testade typerna alla ökade förtroendet för hemsidan på olika sätt, men författarna 

beskriver att det inte är så lätt att förstå sig på hur olika faktorer påverkar förtroendet på olika 

sätt. Det som dock visade sig öka förtroendet mest var certifieringar från tredeparter. 

Forskning som är gjord inom e-trust beskriver hur e-handel mellan företag och konsumenter 

kommer vara svagt i framtiden om inte företagen skapar förtroende från sina kunder. Kim 

och Peterson (2017) skriver att priset inte är den avgörande faktorn när det kommer till ett 

köp online, utan de värdesätter förtroende för säljaren högre. 

 

Kim, D, Ferrin, D & Rao, H (2008) skriver att förtroende blir viktigare när det kommer till e-

handel än fysisk handel, då man som konsument inte utsätts för samma hinder som kan 

uppstå vid handel i en fysisk butik. Man kan handla när man vill på dygnet, det finns inga 

öppettider, du kan vara vart som helst när konsumtionen sker och den monetära transaktionen 

sker ofta innan man har varan i handen. I tidigare studier har forskare använt sig av olika 

typer av “glasögon” för att särskilja förtroende för olika saker, exempel på dessa är 

ekonomiska, sociala, kulturella, etc (Kim, D, Ferrin, D & Rao, H 2008). Forskning visar att 

konsumenter ofta använder sig av hemsidor där andra konsumenter recenserar olika hotell, 

destinationer, restauranger, etc. inför resor för att få en känsla av hur det kommer vara i 

förväg (Filieri, R, Alguezaui, S & McLeay, F 2015). Detta är ofta förekommande vid köp av 

tjänster då dessa inte går att exempelvis testa hemma i 30 dagar innan man måste bestämma 

sig. Den här typen av media kallas för konsumentgenererad media (CGM) och bygger till stor 

del på förtroende från konsumenterna. Filieri, R, Alguezaui, S & McLeay, F (2015) har 

genom sin studie visat att den faktor som påverkar förtroendet för CGM-hemsidor är 

kvaliteten på informationen som publiceras, en anledning till detta är på grund av att det kan 

vara svårt att hitta objektiv information på något annat sätt. Som tidigare nämnt kan det vara 

svårt för en konsument att i förhand skapa sig en bild av den tjänst hen är intresserad av. 

Ytterligare en faktor som enligt författarna bygger förtroende för hemsidorna är tidigare 
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erfarenheter av hemsidan. Har konsumenten använt sig av en viss hemsida och varit nöjd med 

den bidrar detta till ett högre förtroende vid framtida användning. Det har dock blivit 

vanligare att företag på olika sätt manipulerar det som skrivs om deras produkter eller 

tjänster. Detta kan göras genom att exempelvis anställda skriver recensioner eller att man 

betalar någon annan för att skriva bra saker om företaget. Detta beskriver Filieri, R, 

Alguezaui, S & McLeay, F (2015) som en risk för att CGM-hemsidor tappar förtroende hos 

konsumenterna.  

 

3.5 ELM i vår uppsats 

Word of mouth är en viktig källa när det gäller för konsumenten att leta information 

angående produkter och tjänster, till skillnad från massmedial reklam ger detta konsumenten 

mer förtroende då informationen oftast kommer från personer som är insatta. Just eWOM på 

exempelvis forum eller sidor där konsumenterna kan lämna recensioner ger möjligheten till 

att både knyta kontakter med likasinnade konsumenter och kunna hjälpa dessa personer med 

sina beslut genom att skriva om sina egna erfarenheter (Huang, Hsiao & Chen 2012). I denna 

studie skall eWOM genom influencers och recensioner jämföras med varandra i hur 

förtroendet för dem förändras beroende på om det är ett hög- eller lågengagemangsköp och 

detta skall grundas i Petty och Cacioppos (1986) teori angående ELM. Som Huang, Hsiao & 

Chen (2012) förklarar så har WOM redan ett etablerat förtroende i sig hos konsumenterna 

men frågan som ställs i denna undersökningen är om konsumenten letar efter information på 

olika sätt beroende på hur engagerade de är i köpet.  

4. Resultat 
 

 
Resultatkapitlet hanterar de intervjuer som hållits med de sex respondenterna, detta är en 

sammanfattning av den information som kommit fram som är relevant till undersökningens 

frågeställningar.   

 
 

4.1 Respondent 1  

 

4.1.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 1 är 21 år och studerar i nuläget textil produktutveckling på högskolan i Borås. 

Hen är uppvuxen i Malmö men bor i Borås i samband med studierna. Hen är van vid att resa 

mycket och har en hel del erfarenhet från detta.  

 

4.1.2 Informationssökning  

 

Respondent 1 förklarar i vår intervju att hen till största del använder sig av internet när hon 

skall söka efter information inför en resa, hen har inga preferenser vad gäller hemsidor utan 

brukar använda sig av Google som en start. Utöver Google säger hen att just vänner, alltså 

traditionell word of mouth är en viktig informationskälla. Det har även hänt att hen har hittat 
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information i tidningsartiklar. När hen använder Google brukar hon oftast komma in på sidor 

som exempelvis bloggar och influencers hemsidor, detta är för att få en inblick i deras 

personliga erfarenheter och vad de har tyckt om de resor de varit på. När det gäller 

tidningsartiklar brukar det vara just magasin som är förstahandsvalet, att hen stöter på artiklar 

som handlar om intressanta platser. 

  

4.1.3 Förtroende för influencers 

 

I nuläget följer hen diverse influencers, till största del är det för att hen inspireras av deras 

klädstil. Den typen av influencers som hen främst följer har en exklusiv livsstil där de har 

möjligheten att resa mycket inom jobbet och några av dem är på nya ställen varje vecka. Just 

förtroendet för influencers beror på olika faktorer, det kan hänga på att influencern brukar 

lägga upp klädtips och har väldigt bra koll på just kläder men kanske inte känns lika trovärdig 

när hen rekommenderar en resa som är sponsrad. Sedan kan det vara en influencer som reser 

mycket men där hon märker att influencern gör det för att hen inspireras av det och inte bara 

för att de blir sponsrade av företag. Även om denna influencern lägger ut någon annons här 

eller där så blir det mer trovärdigt för att deras åsikter känns mer genuina jämfört med någon 

som hela tiden lägger ut annonser. Respondenten känner att hen hellre hade lyssnat på den 

andra typen av influencer framför den som känns som att hen ger ett bra omdöme på grund av 

sponsringen. Respondenten förklarar att de influencers som använder väldigt mycket reklam 

känns mindre trovärdiga än de som använder sig av mindre reklam.  

 

       ”jag är sponsrad, här är en resa, åk dit” (Respondent 1, 2018).  

 

Respondenten påpekar att det kan vara mer intressant att en influencer till skillnad från stora 

rating-sidor som tripadvisor tar upp ställen som kan vara lite mer ovanliga, exempelvis öar. 

Respondenten anser att sådana tips från en influencer kan göra den mer trovärdig. Det som 

får respondenten att välja en influencer framför recensioner hänger på om influencern reser 

för att det finns ett genuint intresse för det och inte bara för att de tjänar pengar på reklamen 

de gör på resorna. En annan viktig faktor hos just influencers är hur väl de har byggt upp ett 

förtroende för respondenten, om respondenten känner ett förtroende för en speciell influencer 

blir det lättare att hen lyssnar på den.  

 

4.1.4 Förtroende för recensioner 

 

Om respondenten jämför en influencer med recensioner online så blir det lätt att välkända 

hemsidor som tripadvisor får större förtroende än vad influencers har. En faktor som spelar in 

är att hemsidorna ger möjligheten att se vad flera personer har fått för upplevelse av resan, att 

det inte bara baseras på en personlig åsikt utan man kan se mönster i vad majoriteten av 

personerna tycker.  

 

”så här många människor kan tänka sig att resa och så här många tycker att det är bra” 

(Respondent 1, 2018).  

 

Respondenten förklarar att det finns faktorer som spelar in i hur trovärdig en hemsida med 

recensioner anses vara, dels är igenkänningsfaktorn på namnet viktigt och möjligheten för att 

kunna jämföra olika hemsidor med recensioner med varandra.  

 

“men samtidigt så vill jag jämföra med andra sidor för att kolla att det här stället verkligen 

är bra.” (Respondent 1, 2018). 
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När respondenten skall ta ett beslut om att köpa en resa så använder den sig oftast av både 

recensioner och influencers på ett kompletterande sätt. Det blir till stor del att influencers ger 

inspiration till olika resmål men det är oftast när hon har läst på i recensioner som köpbeslutet 

tas. 

 

4.1.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

Respondenten resonerar att inför ett lågengagemangsköp som exempelvis en resa inom 

arbetet så är det viktigt att hemsidan skall vara seriös och informationsrik, hon gav Momondo 

som exempel på en sådan sida. 

 

“Jag hade letat efter någonting mer seriöst och då hade jag exempelvis gått in på momondo 

och där behövs inte lika mycket inspiration från en influencer” (Respondent 1, 2018). 

 

Skillnaden från ett högengagemangsköp var att det inte känns som att det krävs lika mycket 

inspiration till ett coolt eller trevligt ställe. Vid en jobbresa var det viktigare att se vad 

helheten tycker istället för vad en ensam influencer tycker, det blir lättare att ta ett beslut då. 

  

4.1.6 Vara kontra resa 

 

Om valet mellan recension och influencer skulle göras på ett produktrelaterat köp istället för 

en resa så är respondenten mer skeptisk till just influencers. Här får respondenten känslan av 

att det blir väldigt mycket fokus på att tjäna pengar för influencers genom reklamen, 

recensionerna väger tyngre då detta oftast är genuina och seriösa kommentarer från personer 

som har köpt produkten. 

  

4.2 Respondent 2 

 

4.2.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 2 är 22 år gammal och studerar till PGA-pro samtidigt som hen jobbar som 

golftränare på Bredareds golfklubb. Respondenten är uppväxt utanför Borås i närheten av 

Bredared där hen idag jobbar, medan hen studerar deltid i Stockholm. Som golftränare jobbar 

respondenten nästan hela tiden emot kunder i form av lektioner men åker även på en flera 

golfresor där hen är med som reseledare. 

 

4.2.2 Informationssökning 

 

I intervjun med respondenten berättar hen att hen nästan alltid använder sig av internet för att 

söka information om ett nytt resmål, det första hen tänkte på var hemsidor likt exempelvis 

Tripadvisor. Även när det kommer till andra tjänster, som exempelvis restaurangbesök tycker 

respondenten om att använda sig av liknande hemsidor som Tripadsvisor. När respondenten 

skall åka på jobbresa där hen är med som reseledare vänder hen sig dock allt som oftast mot 

ett resebolag som får komma med förslag på resor som skulle passa gruppen bra. 

 

4.2.3 Förtroende för influencers 
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Respondent 2 beskriver en influencer som en person som får betalt för att skriva bra saker om 

exempelvis ett resmål på sina sociala medier. När vi ställde frågan till respondent 2 kring hur 

hen tänker när hen ser att en influencer rekommenderar ett resmål eller en restaurang svarade 

hen snabbt: 

 

“Då tänker jag att den jäveln har fått betalt. Det är nog min spontana tanke, men sen är jag 

nog samtidigt ganska lättövertalad.” (Respondent 2, 2018). 

 

Detta visar tydligt på att respondenten inte har särskilt högt förtroende för denna typ av 

marknadsföring. Respondenten beskriver dock senare under intervjun att det faktum att en 

influencer får betalt inte spelar så stor roll, då hen tror att influencers själva också tycker om 

platsen hen skriver om. Vidare svarade respondenten att hen i många fall har sett influencers 

som lägger upp material på sina sociala medier från olika restauranger och att detta får 

respondenten att bli intresserad för att sedan söka efter mer information om tjänsten. 

Respondent 2 berättar även att hen tycker om när influencers lägger upp välproducerat och 

snyggt material på sina sociala medier, som visar upp tjänsten som hen rekommenderar, 

respondenten beskriver även att detta kan få hen att bli mer intresserad av att undersöka 

vidare om tjänsten.  

 

4.2.4 Förtroende för recensioner online 

 

När respondent 2 blev tillfrågad om hur hen går tillväga för att söka information inför en resa 

svarade hen direkt Tripadvisor eller en liknande hemsida. Anledningen till varför det är så 

beskriver respondenten som: 

 

“då känns det som att man får ett ärligare svar av en privatperson som har lagt sina egna 

pengar på en resa istället för typ en influencer som får betalt om det nu är så att den får 

betalt.” (Respondent 2, 2018).  

 

Vidare ställdes frågan om respondenten främst väljer att använda sig av recensioner online 

eller influencers vid informationssökning svarade hen snabbt att recensioner är  

När respondenten blev tillfrågad om hen främst väljer att använda sig av recensioner online 

eller influencers när det kommer till informationssökning svarade hen snabbt att recensioner 

kommer först. Som citatet ovanför beskriver tycker respondenten att det faktum att 

recensioner på exempelvis Tripadvisor är skrivna av privatpersoner som har lagt sina egna 

pengar på tjänsten bidrar till högre förtroende, hen berättar dock att hen tycker att influencers 

är en bra källa när det kommer till att skapa sig en bild av ett resmål eller en restaurang.  

 

4.2.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

När respondenten ställdes inför frågan hur hen hade gått tillväga när det kommer till 

informationssökning inför ett hög- kontra lågengagemangsköp svarade hen att hen hade lagt 

ner mycket mer tid på informationssökning inför ett högengagemangsköp. Respondenten sa 

även att inför ett köp med högt engagemang skulle hen använda sig av flera kanaler kontra 

lågengagemangsköp då hen inte kände samma behov av att söka information i olika kanaler. 

Hen berättade att anledningen till det minskade behovet av information inför 

lågengagemangsköp var att hen själv inte skulle få samma ekonomiska bakslag från ett 

långengagemangsköp. När respondenten fick frågan om hur hen hade gått tillväga för att söka 

information inför ett restaurangbesök med lågt engagemang svarade hen: 
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“Då hade jag resonerat mer snabbt och enkelt, om vi nu ska se det till ett restaurangbesök.” 

(Respondent 2, 2018). 

 

Respondenten beskriver sättet hen väljer att gå tillväga under informationssökningen väldigt 

likt för både låg- och högengagemangsköp, skillnaden blir istället tiden hen lägger på det. 

Tillvägagångssättet som respondenten beskriver går ut på att hen använder sig av influencers 

samt andra liknande kanaler för att få en övergripande bild av vad som finns för att sedan gå 

vidare med informationssökningen med hjälp av hemsidor liknande Tripadvisor (online 

recensioner).  

 

4.2.6 Köp av vara kontra resa 

 

Respondenten beskrev även att behovet av information innan ett köp av en produkt minskade 

jämfört med en tjänst, bidragande faktorer till detta är bland annat att man ofta får diverse 

garantier såsom 30 dagars öppet köp. 

 

“Om jag tänker snabbt så tror jag att jag skulle göra mindre research på en produkt som jag 

vet om att jag kan returnera om jag inte är nöjd” (Respondent 2, 2018). 

 

 Så när du köper en produkt kan du utvärdera denna innan du behöver bestämma dig medan 

du väldigt sällan kan göra någonting åt en tjänst du är missnöjd med.  

 

4.3 Respondent 3 

 

4.3.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 3 är 32 år gammal och uppväxt utanför Borås. Idag bor respondenten i 

Köpenhamn och jobbar som frilansande grafisk designer. Hen har studerat grafisk design i 

Randers samt på Köpenhamns designskola. Hen frilansar med bas i Köpenhamn men reser 

mycket i jobbet för att träffa uppdragsgivare, kunder, etc.  

 

4.3.2 Informationssökning 

 

När respondenten fick förfrågan om hur hen går tillväga när hen söker information inför ett 

tjänsteköp svarade hen att hen använder sig av internet. Dock tillägger hen att det är ganska 

sällan att hen reser till ett nytt ställe utan att åka dit för att hälsa på någon. Detta bidrar till att 

respondenten många gånger lyssnar till vad vänner och bekanta säger om olika resor, 

restauranger, etc. Respondenten säger också att hen sällan använder sig av influencers eller 

hemsidor som samlar anonyma personers recensioner. När respondenten söker information 

om exempelvis restauranger eller resmål gör hen hellre detta genom det hen kallar ”stor 

media” såsom publikationer, välkända tidningar, etc. Anledningen till detta är att hen hellre 

lyssnar på professionella personer som uttrycker sig om det hen är intresserad av, istället för 

att lyssna på anonyma källors beskrivningar av deras upplevelser.  

 

4.3.3 Förtroende för influencers 

 

När respondenten fick frågan om hen någonsin använder sig av influencers för att söka 

information svarade hen nej, respondenten beskrev att hen ibland upptäcker resmål eller 
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produkter genom influencers, men hen känner sig aldrig manad att köpa någonting på grund 

av vad en influencer säger om det. Detta är på grund av att respondenten hellre lyssnar på 

någon som är “professionell”. 

 

“bara för att en person är bra på att skriva musik betyder inte det att personen kan något om 

resor eller restauranger.” (Respondent 3, 2018). 

 

Respondenten sa att hen inte förstår varför hen skall lyssna på en person som ofta inte har 

någon kunskap inom området där hen promotar utan vänder sig hellre till personer som 

faktiskt jobbar med att recensera tjänster och produkter.  

 

4.3.4 Förtroende för recensioner online 

 

När respondent 3 tillfrågades om hur hen ställer sig till recensioner online använder sig 

respondenten detta flitigt, 

 

“Det handlar också om att man vet vad man snackar om, att man är proffsig.”  

(Respondent 3, 2018). 

 

Dock påpekade hen att hen sällan använder sig hemsidor som samlar privatpersoners 

recensioner utan hen vänder sig oftast till stora välkända medier så som New York Times, 

Wallpaper Travel Guide, etc. En anledning till att respondenten inte tycker om att använda 

sig av exempelvis Tripadvisor är för att hen tror att många företag ber sina anställda och 

bekanta att ge bra recensioner. 

 

“Tripadvisor tror jag bara är scam typ, att restaurangägarens kompisar blir tillsagda av 

ägaren att skriva en schysst recension” (Respondent 3, 2018). 

 

När respondenten ställdes inför frågan vilka faktorer som var viktiga för hen vid 

beslutsfattande var det främst att hen ville läsa recensioner från personer som på något sätt är 

kunniga inom området. Hen berättade även att om hen har bekanta som varit på en plats 

frågar respondenten gärna dem innan hen väljer att åka dit själv, men influencers är ingenting 

som respondenten använder sig av för att söka information.  

 

4.3.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

När respondenten fick frågan om hur hen söker information inför ett hög- kontra 

lågengagemangsköp svarade hen att hen tänker på lågengagemang som någonting hen söker 

upp när hen är på plats, 

 

“jag tror att lågengagemang är att man typ är i en stad och bara kollar på Google maps och 

kollar restaurants near me” (Respondent 3, 2018). 

 

Om hen istället står inför ett högengagemangsköp lägger hen ner mer tid och söker 

information i förväg. Respondenten beskriver det som att vid högt engagemang vill hen lägga 

ner tiden i förväg, inte behöva lägga tid på det när hen är i exempelvis en ny stad.  

 

4.3.6 Köp av vara kontra resa 
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När respondenten fick frågan om hur informationssökningen för hen förändras om hen står 

inför ett köp av en produkt istället för en tjänst svarade hen att hen inte tror att det förändras 

så mycket. Hen beskriver att om hen skulle köpa en tv, som enligt hen kräver relativt högt 

engagemang, skulle hen söka upp de modeller hen är intresserad av hos välkända media för 

att sedan se vad de säger om de olika apparaterna. Detta är ungefär på samma sätt som 

respondenten hellre använder sig av stora media vid tjänsteköp där de som recenserar tjänsten 

eller produkten är proffs inom området.  

 4.4 Respondent 4 

 

4.4.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 4 är 26 år gammal och arbetar som inköpsassistent på företaget Nelly. Hen är 

uppvuxen och bor i Borås och arbetar även där. Respondenten har studerat produktutveckling 

på Textilhögskolan i Borås och tog examen år 2017. Hen har en del erfarenhet kring resor, 

mest semesterresor med familj eller vänner.  

 

4.4.2 Informationssökning 

 

Respondent 4 förklarar i vår intervju att hans vanligaste källa vid informationssökning för en 

resa är först och främst Google, efter det klickar han sig vidare till hemsidor som exempelvis 

Hotels.com.  

 

“Jag börjar med google, jag kollar via hotels.com och den typen av hemsidor och kollar vad 

den har för rating osv. Redan innan har jag en bild av vad det är för ställe jag skall åka till 

och varför.” (Respondent 4, 2018). 

 

 

4.4.3 Förtroende för influencers 

 

Just när det gäller influencers så följer respondenten en del, ingen som direkt har en 

inriktning på resor men likadant som respondent 1 så följer hen fashion-influencers som reser 

till många exotiska platser och tar bilder. Om en influencer hade rekommenderat en resa till 

respondenten tycker hen att en del beror på hur personen har lagt upp det, om det skulle vara 

ett samarbete kan det vara så att platsen är bra men hen ser ändå kritiskt på det då det trots allt 

är en köpt tjänst. Respondenten tycker att en rekommendation från en influencer som sker på 

eget initiativ blir mer trovärdigt än om det syns att det är ett samarbete. Hen tillägger dock att 

influencern trots allt har sitt egna varumärke att tänka på så i slutändan känns en 

rekommendation från en influencer relativt trovärdigt.  

 

“många följare är som ett kvitto på att de gör någonting som är bra” (Respondent 4, 2018) 

 

4.4.4 Förtroende för recensioner 

 

När det handlar om recensioner online så tycker respondenten att det kan vara viktigt att ta de 

recensioner som har gett ett väldigt högt eller ett väldigt lågt betyg med en nypa salt då detta 

kan vara personligt och ibland så kan en specifik händelse påverka hela upplevelsen för 

personen. Respondenten tycker att det faktum att en person som gått in på en hemsida och 

lämnat en recension efter en resa gör just recensioner trovärdiga. 
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“men å andra sidan så är det en person som faktiskt på eget initiativ gått in och tagit sig 

tiden för att ge en recension” (Respondent 4, 2018).  

 

När respondenten väger recensioner mot influencers så kommer hen fram till att det är vissa 

saker som spelar in, om majoriteten av resenärer till ett resmål har gett ett bra betyg på resan 

så väger det tungt ur ett trovärdighetsperspektiv. Däremot kan det väga tyngre om det är en 

influencer som reser mycket och är insatt i just resor som ger en genuin recension på eget 

initiativ. Hen säger också att om influencern istället skulle lägga upp en rekommendation på 

en resa på ett “säljigt” sätt så hade trovärdigheten minskat i samband med detta. Samtidigt 

som hen säger detta påpekar han att recensioner sällan minskar i trovärdighet för att det är 

personer som lagt ner tid för att recensera en resa utan att få betalt för det.  

 

4.4.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

Respondenten förklarar att hen inte hade förändrat sättet som hen söker information på 

oavsett om det är ett låg- eller högengagemangsköp, hen hade i vilket fall använt recensioner 

i första hand. Respondenten föredrar dock inte den ena informationskällan framför den andra 

utan han använder sig oftast av influencers och recensioner i kombination med varandra.  

 

4.4.6 Vara kontra resa 

 

Om respondenten skall köpa en produkt istället för en tjänst som en resa tycker hen att det 

finns flera faktorer som spelar in i hur trovärdigt recensioner och influencers är. Först och 

främst tycker hen att recensioner är trovärdiga och oftast en bra källa till information vid ett 

köp av en produkt. När det gäller influencers är det svårare att säga hur trovärdiga de är då 

det är fler faktorer som spelar in. Respondenten anser att det är viktigt att den produkt och det 

ämne där influencern arbetar inom gärna skall matcha för att det skall bli trovärdigt. 

 

“sen är det också viktigt att det är en influencer som är rätt för den produkten eller tjänsten” 

(Respondent 4, 2018). 

 

Hen tycker även att mindre etablerade influencers kan vara mindre trovärdiga då de ofta kan 

lägga ut reklam mest för att få synas. Hen anser även att det är viktigare att på ett mer 

noggrant sätt leta efter information när hen skall köpa en resa men detta förändrar inte sättet 

som hen söker information på utöver noggrannheten.   

 

4.5 Respondent 5 

 

4.5.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 5 är 72 år gammal och numera pensionerad läkare med dubbla specialiseringar. 

Idag ser respondenten foto som huvudsakliga sysselsättning och anser detta vara en typ av 

jobb. Respondent 5 är född i Norge men har vuxit upp utanför Borås, där hen även har levt 

resten av livet. Respondenten reser minst en resa varje sommar och i samband med pensionen 

har det blivit en hel del resor runt om i världen.  
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4.5.2 Informationssökning 

 

När respondenten fick förfrågan hur hen går tillväga när hen skall söka information inför en 

resa till ett nytt resmål svarade hen att hen använder sig av internet. Mer specifikt anävnder 

hen sig ofta av hemsidan Booking.com, som är en hemsida som samlar recensioner online. 

Om det istället rör sig om resor skiljer hen på kortare eller längre resor, där hen inför de korta 

resorna gärna använder sig av enligt hen “trovärdiga säljare” och inför de längre resorna 

använder hen sig ofta av större resebolag.  

4.5.3 Förtroende för influencers  

 

När respondent 5 fick frågan kring hur hen förhåller sig till influencers som rekommenderar 

en tjänst svarade hen: 

 

“det är aldrig så att jag köper en persons upplysningar om något, jag lyssnar alltid på flera 

och har en bredare bas innan jag tar några beslut” (Respondent 5, 2018).  

 

Respondenten berättar i intervjun att hen inte tycker om att använda sig av en ensam källa när 

hen söker efter information och att hen väldigt sällan lyssnar till vad en ensam person har sagt 

om ett resmål eller en restaurang.  

 

4.5.4 Förtroende för recensioner online 

 

Respondent 5 berättade tidigt under intervjun att hen oftast använder sig av Booking.com när 

hen skall söka efter information inför en resa. Anledningen till detta är för att respondenten 

kan se en stor mängd recensioner om tjänsten hen är intresserad av.  

 

“När jag går ut och tittar på exempelvis booking.com då, om det är 900 som har gett ett 

hotell högsta betyg så tror jag på det” (Respondent 5, 2018) 

 

När det kommer till förtroende för recensioner online istället beskriver respondenten att hen 

inte heller här litar på om det är några få bra recensioner, utan då tycker hen att det blir för 

lätt att manipulera resultaten till det positiva för företaget. Istället vill respondenten att många 

recensenter från flera olika tillfällen och platser skall ha gett bra recensioner för att hen skall 

lita på svaren. 

 

4.5.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

Skillnaden mellan hög- och lågengagemangsköp beskriver respondenten som skillnad i hur 

mycket tid hen väljer att lägga ner. Om hen står inför ett köp där engagemanget inte är direkt 

högt känner hen inte att hen vill lägga ner så mycket tid, men sättet hen söker information är 

fortfarande liknande. Om det istället handlar om ett köp med högt engagemang beskriver 

respondenten att hen är benägen att lägga ner mer tid för att söka information. När 

respondenten idag ser fotografering som sitt yrke säger hen att det inte är någon skillnad på 

engagemanget om det är en resa i jobbet eller privat.  

 

4.5.6 Köp av vara kontra resa 

 

När respondenten ställdes inför frågan om det är skillnad på informationssökningen när det 

kommer till produkt istället för tjänst svarade respondenten att han går tillväga på ungefär 

samma sätt, hen vänder sig till recensioner som är skrivna av personer som kan mycket om 

http://booking.com/
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produkten i fråga, men även här poängterar respondenten att hen inte nöjer sig med ett bra 

testresultat eller en bra recension, utan hen vill se att flera backar resultaten.  

 

“det är samma sak där att jag kollar inte bara på en utan jag kollar flera för att vara säker 

på att det här är faktiskt en bra grej.” (Respondent 5, 2018). 

 

4.6 Respondent 6 

 

4.6.1 Presentation av respondenten 

 

Respondent 6 är 21 år och studerar butikschefsutbildningen på Textilhögskolan i Borås, nu 

när hon studerar i Borås bor hon här men är ursprungligen från Stockholm. Tillsammans med 

studierna arbetar hon deltid på Ica Maxi i Borås. Hon har rest mycket och är van vid att leta 

efter resor online.  

 

4.6.2 Informationssökning 

 

Respondenten berättar i intervjun att hon initialt söker efter information inför en resa på 

hemsidor som exempelvis Tripadvisor, för henne är det en självklarhet att använda sig av 

internet när det gäller att leta efter information.  

 

4.6.3 Förtroende för influencers 

 

I nuläget följer respondenten många modeinfluencers, hon förklarar själv att hon inte följer 

personer som kan liknas med Bianca Ingrosso som är för kommersiell för hennes smak.  

 

“Jag tror jag följer en hel del influencers utan att jag automatiskt tänker att de är renodlade 

influencers även om det kanske är det de är.” (Respondent 6, 2018) 

 

De influencers som respondenten följer i nuläget lägger då och då upp reklam för resor, 

resorts eller hotell men det är inte deras huvudsyssla. Vad gäller trovärdigheten hos en 

influencer så anser respondenten att det känns minst lika trovärdigt som traditionell reklam, 

hon använder influencers som ett sätt att få upp ögonen för en destination eller ett hotell. 

Däremot tycker hon att just influencerns ord kanske inte är hundra procent sanningsenligt då 

de arbetar mycket med samarbeten.  

 

“En influencer med ett stort antal följare vars arbete och hela deras inkomst hänger på just 

deras varumärke så tror jag ju ändå att de inte skulle lägga ut vad som helst, att de är måna 

om att ta vara på sin följarkrets när det är deras levebröd.” (Respondent 6, 2018) 

 

4.6.4 Förtroende för recensioner 

 

Om respondenten skulle jämföra en recension med en influencer så säger hon att det beror till 

stor del på om influencern har ett betalt samarbete med bolaget som gör reklam för resan. 

Hon säger även att det spelar stor roll om hon märker att den personen som skriver en 

recension är ett så kallat “internet-troll” som skriver dåliga recensioner bara för att driva med 

personer. 
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“Jag försöker hålla mig till hemsidor som jag vet att här kanske jag själv har lämnat en 

recension eller här har jag använt mig av recensioner som jag märkt har stämt.” 

(Respondent 6, 2018) 

  

Som en slutsats säger respondenten att hon undermedvetet litar mer på recensioner online än 

vad hon gör på influencers. 

 

“Jag liknar mig själv som konsument mer med en recension än en influencer.”  

(Respondent 6, 2018) 

 

4.6.5 Låg- och högengagemangsköp 

 

När frågan kom om respondentens informationssökning skiljer sig från en jobbresa till en 

semesterresa säger hon att trots att hon inte rest mycket i jobbet så tror hon att det inte skiljer 

sig speciellt mycket vad gäller tillvägagångssättet när hon skall söka information. Hon säger 

att influencers kan vara med och ge inspiration till resor men när hon väl skall lägga pengar 

på det, oavsett om det är företagets pengar eller sina egna så hade hon hellre gått för mer 

konkret information från recensioner.  

 

4.6.6 Köp av vara kontra resa 

 

Om respondenten skulle jämföra ett köp av en produkt istället för en resa säger hon att 

influencers har en större påverkan på beslutsfattandet om köp här.  

 

“Men däremot skulle jag säga att jag blir mer influerad av influencers när det gäller ett 

produktköp istället för ett reseköp. Om jag följer några influencers och alla dem pratar om 

exempelvis en viss hårfön så kommer jag tänka att den är bra och kommer antagligen köpa 

den.” (Respondent 6, 2018) 

 

Trots att influencers har en större påverkan på respondenten så är det fortfarande recensioner 

som är den starkaste faktorn vid ett köpbeslut.  
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5. Diskussion 
 

 
Diskussionen hanterar det resultat som tagits upp i resultatkapitlet, i detta kapitel sker en 

djupare analys av de svar som respondenterna gett där samband analyseras. Här kopplas 

även en del av respondenternas svar till teori som tagits upp tidigare i undersökningen.  

 
 

5.1 Influencers 

I resultatet har det visat sig vara relativt lika tankar kring trovärdigheten till influencers med 

små olikheter. De flesta av respondenterna hade en bild av att det blir svårt att lita på personer 

vars åsikter inte behöver vara objektiva då de får betalt av företagen de samarbetar med. 

Respondenterna har också liknande uppfattningar om att det blir mer trovärdigt om den 

influencer som gör reklam för resor är väl insatt i ämnet, ett citat som stärker detta är när en 

av respondenterna förklarar att “sen är det också viktigt att det är en influencer som är rätt för 

den produkten eller tjänsten” (Respondent 4, 2018). Ännu en faktor som spelar in i 

trovärdigheten hos en influencer är hur etablerad hen är, enligt en av respondenterna så är 

“många följare är som ett kvitto på att de gör någonting som är bra” (Respondent 4, 2018). 

Som det ser ut av informationen vi fått från intervjuerna så pekar mycket på att ju mer det 

känns som att en influencer gör reklam för destinationer för att tjäna pengar desto mindre tror 

respondenterna på det hen lägger ut. Detta stämmer överens med den forskning som 

Thornhill, Xie och Lee (2017) har gjort där de förklarar att OSM kan vara en faktor som 

minskar förtroendet för de inlägg en influencer lägger ut. Om det är tydligt att företaget har 

betalat influencern kan förtroendet minska hos konsumenten, jämfört med om det handlar om 

ESM, då influencern själv väljer att visa upp en vara eller tjänst på eget initiativ (Thornhill, 

Xie och Lee, 2017). Det respondenterna tycker känns genuint är när influencers lägger ut 

information om destinationer för att de helhjärtat tycker att det är ett bra ställe att åka till och 

framförallt då om personen är väl insatt i just resor.  

 

Respondent 5 förklarar att hen inte alls har något förtroende för influencers, hen anser att det 

är viktigare att lyssna på vad flertalet personer säger om en resa än vad en inflytelserik person 

säger. Hen har en stark bild av vad hen tycker är rätt sätt att söka information på och 

influencers är inte alls en informationskälla hen hade lyssnat på. De andra respondenterna 

som intervjuats har haft en mer positiv inställning till influencers generellt sett, istället för att 

avfärda dem så har tolkningar gjorts av vad som kan påverka deras förtroende för influencers. 

När det gäller den information som influencers ger till respondenterna angående resor 

använder de flesta sig av dem på samma sätt, de fungerar bra som inspiration för att hitta 

resmål men det är sällan en influencer som får dem att köpa resan. Respondenterna var enade 

i att det blir lättare att använda sig av personer som exempelvis skriver recensioner då de inte 

får betalt för det. Respondenterna anser att det är mer förtroendeingivande om personen som 

rekommenderar något inte har ett samarbete med företaget som hen rekommenderar. Det 

denna studie kommit fram till genom intervjuerna är att respondenterna har en liknande 

inställning till informationssökning som Wheeler (2018) skriver i sin artikel att influencers 

fungerar som en lättåtkomlig källa för information men det är recensioner som väger större 
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när konsumenten skall ta ett köpbeslut. Trots respondenternas låga förtroende för influencers 

så visar det sig ändå vara en populär marknadsföringsmetod i hela världen. Enligt studien 

som gjorts av Mediakix (2016) visade det sig vara 84% av de tillfrågade företagen som ville 

arbeta med en mikro-influencer till år 2016. 

5.2 Recensioner online 

 

I den studien vi har genomfört visade det sig att majoriteten av de tillfrågade hade högre 

förtroende för recensioner online än för influencers, oberoende av ålder eller sysselsättning. 

Det kom som ovan nämnt fram att många tycker om att använda sig av influencers för att få 

inspiration och för att upptäcka nya tjänster och produkter. När respondenterna fick frågan 

om vad som gör recensioner online trovärdiga fanns det många likheter tillsammans med 

några skillnader. Det som de allra flesta tyckte var viktigt var att det var många recensenter 

som oberoende av varandra gav ett resmål eller en annan tjänst ett högt betyg, en ensam 

recensent blir mindre trovärdig och uppfattningen är även att det är lätt att manipulera. En av 

de tillfrågade respondenterna beskrev en bidragande faktor för trovärdigheten hos recensioner 

online som att “men å andra sidan så är det en person som faktiskt på eget initiativ gått in och 

tagit sig tiden för att ge en recension” (Respondent 4, 2018). Ytterligare respondenter tyckte 

att det faktum att recensenterna själv har betalat för tjänsten de i efterhand recenserar bidrar 

till högre förtroende, respondent 4 svarade “det jag tänker är nog att kommentarer och 

recensioner på nätet eller på en hemsida, tror jag att jag uppfattar som mer ärliga då det är 

privatpersoner, och att dom inte har någon ekonomisk vinning i det” (Respondent 2, 2018) 

när hen fick frågan om varför hen föredrar recensioner online framför influencers. En av 

respondenterna förklarade “Jag försöker hålla mig till hemsidor som jag vet att här kanske jag 

själv har lämnat en recension eller här har jag använt mig av recensioner som jag märkt har 

stämt.” (Respondent 6, 2018). Det respondent 6 tar upp är precis det som Filieri, Alguezaui & 

McLeay (2015) skriver i sin artikel att hemsidor som konsumenter tidigare använt sig av ger 

större förtroende för den i framtiden.  

 

En annan faktor som flera av de tillfrågade respondenterna tog upp som bidragande till högre 

trovärdighet var att recensioner online allt som oftast består av många svar från olika 

personer som har använt sig av tjänsten vid olika tidpunkter. När respondent 5 fick frågan om 

vilken faktor som var viktigast för hen svarade hen “när jag går ut och tittar på exempelvis 

booking.com då, om det är 900 som har gett ett hotell högsta betyg så tror jag på det” 

(Respondent 5, 2018). Det svar som respondent 5 ger går hand i hand med den artikel som 

Ponte, Trujillo & Escobar-Rodriguez (2015) publicerade där deras resultat visade att en hög 

igenkänningsfaktor av namnet på hemsidan kan öka trovärdigheten hos konsumenten vid ett 

onlineköp av resa.  

 

Kvantitet är en faktor som för många av respondenterna väger tungt när det kommer till 

förtroendet för recensioner. Respondent 3 beskrev i intervjun att han istället för att lyssna på 

recensioner skrivna av massor med privatpersoner vänder sig till stora medier i form av kända 

publikationer, såsom exempelvis New York Times, Wallpaper Travel Guide, etc. 

Respondenten beskriver att anledningen till detta är för att hen vill få information från 

professionella personer som har mycket kunskap om det de skriver om istället för 

privatpersoner som egentligen inte vet så mycket om det hen recenserar. Respondent 3 tog 

även upp att risken för manipulerade recensioner när vem som helst kan skriva, risken finns 

att anställda och närstående går in och ger bra recensioner för att det skall ge en bra bild. 



32 

Samma problem tar BBC (2015) upp när de skriver om hur Amazon har stämt flera företag på 

grund av att dessa producerat felaktiga och missvisande recensioner på produkter.  

 

Som en helhet när respondenterna tänker på recensioner online och deras trovärdighet märker 

vi att det till stor del är kvantitet tillsammans med det faktum att konsumenterna inte är 

betalda som är bidragande faktorer till trovärdigheten och att konsumenterna i stort har bra 

förtroende för just recensioner online. Om det görs en jämförelse med den studie Ba & 

Pavlou (2002) utförde syns det att vår undersöknings resultat skiljer sig från deras. Vår 

undersökning kom fram till att det var kvantitet och det faktum att recensenterna inte är 

betalda som är det viktigaste faktorerna. Ba & Pavlou (2002) kom istället fram till att det 

handlade om styrkan hos argumenten på recensionerna och om recensenterna var likasinnade 

som var de viktigaste faktorerna. Skillnaden kan däremot bero på andra faktorer som 

exempelvis utformningen av intervjufrågorna.  

5.3 Skillnad i förtroende vid köp av vara eller tjänst 

 

När det gäller skillnaden på informationssökningen när respondenterna skall köpa en vara 

istället för en tjänst är resultatet mer blandat, tidigare när det gäller resor har resultatet varit 

att respondenterna blir inspirerade av influencers men att de inte skulle göra ett köp med 

endast influencerns rekommendationer som grund. Trots att de flesta som blev intervjuade 

fortfarande står fast vid att recensioner väger tyngst när de skall ta ett beslut vid ett köp av en 

vara med så är det fler som ställer sig positivt till influencers trovärdighet. En respondent 

förklarade att hen kunde använda sig av influencers helt och hållet som informationskälla 

inför ett varuköp, detta var om hen märkte att flera influencers rekommenderade en och 

samma vara så tyckte hen att det var okej. En av respondenterna resonerade att det inte krävs 

lika mycket informationssökning vid köp av en vara då det finns möjlighet att själv bilda sig 

en uppfattning om hur den är och om den inte uppfyller förväntningarna så finns det 

möjlighet att lämna tillbaka den. Detta saknas när det kommer till köp av tjänster då 

konsumenten inte har möjlighet att utvärdera sitt köp förrän efter att tjänsten är utförd, detta 

tar Filieri, R, Alguezaui, S & McLeay, F (2015) upp som en faktor till varför många 

konsumenter tycker att informationssökning blir viktigare inför en tjänst jämfört med en vara. 

En av respondenterna tyckte att det fortfarande kan vara trovärdigt så länge den vara matchar 

det ämne som influencern arbetar inom. Utöver de tre respondenter som tagits upp så tycker 

resterande att det är viktigare att lyssna på recensioner vid ett köp av varor, det syns ett 

samband här då det var dessa personer som hade lägst förtroende för influencers vid köp av 

en tjänst. Det samband som blir ännu starkare om vi ser till produktköp är att de respondenter 

vi intervjuat som är äldre anser att influencers inte är tillräckligt trovärdiga jämfört med 

recensioner online.  

 

5.4 Informationssökning inför hög- kontra lågengagemangsköp 

 

När vi ställde frågan till respondenterna hur sättet de söker information på skiljer sig när de 

står inför ett hög- kontra lågengagemangsköp fick vi liknande svar. I intervjuerna målades två 

scenarion upp, ett med en jobbresa som förklarades vara ett lågengagemangsköp där 

konsumenten endast skulle hitta ett rum att sova i. Det andra scenariot var en semesterresa 

med en partner eller vänner som skulle vara ett högengagemangsköp. Respondenterna ansåg 

att det inte var någon större skillnad i engagemang när det kom till informationssökning. Det 
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skiljde sig inte i hur respondenterna gick tillväga när de sökte information men den stora 

skillnaden var däremot att de lade ner mer tid på informationssökningen vid ett 

högengagemangsköp. Respondent 3 förklarade att hen tänkte på skillnaden mellan hög- och 

lågengagemangsköp som att om hen skall resa till ett nytt resmål skulle hen söka information 

i förväg om det var högt engagemang och om det istället handlar om lågt engagemang hade 

hen sökt information på plats, men då också lagt mindre tid på det. Detta förklarar hen i 

citatet “jag tror att lågengagemang är att man typ är i en stad och bara kollar på Google maps 

och kollar restaurants near me”. Respondenternas svar stämmer väl överens med hur Petty 

och Cacioppo (1986) förklarar i sin teori elaboration likelihood model där de förklarar att 

personer är mindre benägna att söka information vid ett lågengagemangsköp och vice versa.  

 

6. Slutsats 
 

 
I slutsatsen dras slutsatser från diskussionen och våra frågeställningar besvaras med hjälp 

av den data vi fått in från de kvalitativa intervjuerna. Utöver detta finns det 

rekommendationer till vidare forskning inom detta område där vår undersökning kan vara 

med och ligga till grund.  

 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka vad konsumenter har för förtroende för 

influencers och recensioner online och om detta förändras beroende på om de står inför ett 

hög- eller lågengagemangsköp. Detta har vi genom intervjuer fått svar på, trots att vi på 

grund av brist på tid och resurser har haft svårt att uppnå någon form av teoretisk mättnad har 

datan som samlats in besvarat syftet.  

 

De respondenter vi intervjuat har generellt sett en mer kritisk syn på reklam som influencers 

delar med sig av, detta är till stor del på grund av deras samarbeten med de företag de gör 

reklam för. Det visar sig i vår undersökning att det blir svårt för konsumenter att fullt ut 

kunna lita på att influencers har en objektiv åsikt när företagen betalar dem för att prata om 

produkterna. Några av respondenterna har förklarat att det finns faktorer som kan öka 

trovärdigheten för influencers som exempelvis antal följare, område de arbetar inom och hur 

stor andel av posterna som är reklam.  

 

Gällande recensioner online har alla respondenter ett starkare förtroende för dem jämfört med 

influencers. Många resonerar att influencers ger en möjlighet till inspiration för konsumenter 

men att det oftast är recensioner man går till för att få den information man behöver för att 

kunna göra ett köp. De faktorer som gör recensioner trovärdiga enligt respondenterna är att 

det är konsumenter som köpt denna produkt eller tjänst tidigare och lagt ner sin tid för att 

recensera den, detta ger en känsla av genuinitet. Det visade sig inte vara någon skillnad när 

det kommer till hög- eller lågengagemagsköp vad gäller förtroende eller tillvägagångssätt 

utan den största skillnaden visade sig vara i hur mycket tid de lägger ner på att söka 

information.  

 

Undersökningen är avgränsad till tjänster, däremot visar det sig inte vara så stor skillnad i 

trovärdigheten till recensioner och influencers när det gäller köp av produkter. Detta visar att 

just hos de respondenter som intervjuats i denna undersökning så finns det starka åsikter 

angående marknadsföring via influencers och recensioner.  
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6.1 Rekommendationer till vidare forskning 

Undersökningen gjordes med begränsad tid vilket påverkade antalet intervjuer och 

respondenter som kunde medverka. Vidare forskning skulle kunna öka urvalet respondenter 

och även fokusera på att få en mer globaliserad målgrupp. Ett alternativ skulle även kunna 

vara att forskare som bedriver forskning inom detta ämne satsar på att göra en kvantitativ 

studie och använder den information som denna studie gett för att utforma en enkät. Det 

skulle kunna vara intressant att utöka studien till andra sätt som företag använder sig av för 

att marknadsföra sig, exempelvis annonser på YouTube eller Facebook.  
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7. Appendix 
 

7.1 Intervjumall  

 

Vår intervju kommer att utspelas i ett scenario där konsumenten skall köpa en tjänst, närmare 

bestämt en resa och frågorna utgår ifrån detta så länge inget annat sägs.  

 

 

● Vilken är din vanligaste källa till information om du skall resa till en ny plats? (3.1) 

 

● Använder du dig av internet för att söka information inför en resa till en ny plats? 

(3.1) 

 

● Har du koll på vad online word of mouth innebär? Influencers? Onlinerecensioner? 

(Hjälpa den intervjuade att komma in i ämnet, förklara om influencers och 

recensioner online) (3.1) 

 

● Följer du någon influencer just nu? (3.1) 

 

● Hur går tankarna hos dig om du ser en influencer som rekommenderar exempelvis en 

resa eller ett hotell. (Få en känsla av vad man har för förtroende för influencers 

initialt) (Vi försöker styra tankarna mot just trovärdighet) (1.2.2 & 3.4)  

 

● Om du jämför detta med en recension som är skriven av en anonym person på nätet, 

är det någon skillnad i tankarna? I så fall vad? (Samma tänk som förra frågan) (1.2.2 

& 3.4). 

 

● Om du jämför en semesterresa med en jobbresa, är det någon skillnad i hur du söker 

information? (Försöker få respondenten att tänka mer i låg och 

högengagemangstankar, om informationssökningen skiljer sig). (3.1) 

 

● Varför resonerar du som du gör när det kommer till informationssökning, vad gör att 

du föredrar det ena framför det andra? (Frågor om hur trovärdigheten skiljer sig 

mellan informationskällorna) (3.1, 3.4) 

 

● Om ovanstående inte spelar någon roll, hur söker du information inför ett hög - kontra 

lågengagemangsköp? (förklarar lite vad ett hög eller lågengagemangsköp är om 

respondenten inte vet) 

 

● Finns det någonting som får dig att lita mer på en recension eller en influencer jämfört 

med andra informationskällor? Någon speciell faktor som du kommer att tänka på? 

(Utseende på hemsida, antal följare, igenkänningsfaktor på namn) 

 

● Om du ska köpa en produkt istället för en tjänst såsom en resa, kommer detta förändra 

sättet du söker information på? (Förändrar exempelvis möjligheten att returnera 

produkten din syn på hur viktigt informationssökningen är?) 
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