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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the significance of influencer marketing on social 
media for young women between the ages of  18-25 years old, and whether it has any impact 
on young women's buying intentions. To meet the purpose, two research questions have been 
investigated and this empirical study has been based on a qualitative research through a survey 
and semi-structured interviews in the form of two focus groups. Influencer marketing is 
considered an effective marketing tool which indicates that companies use influencers to reach 
out to a bigger number of consumers and spread the information about the company's products 
and services. 
The result of the study shows that the influencers openness and credibility affect young 
women's perception of influencer marketing and also their buying intentions. Influencer 
marketing is considered more credible than traditional advertising, which also contributes to 
consumers increasing buying intentions in the pursuit of solidarity, belonging or just for 
inspiration. The way that young women are affected in their buying intentions of influencer 
marketing on social media are both varied and individual. Consumers process the information 
from influencer marketing in different ways, which leads to a varied impact on young women's 
buying intentions. 
 
This study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse influencer marketing på sociala 
medier har på unga kvinnor i åldern 18-25 år, samt om det har någon inverkan på unga kvinnors 
köpintentioner. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor undersökts och denna empiriska 
studie har baserats på en kvalitativ undersökning genom en enkätstudie och två fokusgrupper. 
Influencer marketing anses vara ett effektivt marknadsföringsverktyg som innebär att företag 
använder sig av influencers för att nå ut till fler konsumenter och sprida företagets produkter 
och tjänster.  
Resultatet av studien visar på att influencers öppenhet och trovärdighet påverkar unga kvinnors 
uppfattning av influencer marketing samt på deras köpintentioner. Influencer marketing anses 
vara mer trovärdigt än traditionell reklam, vilket även bidrar till att konsumenterna 
köpintentioner ökar i en eftersträvan efter gemenskap, tillhörighet eller enbart inspiration. Hur 
unga kvinnor påverkas i deras köpintentioner av influencer marketing på sociala medier är både 
varierande och individuellt. Konsumenter tar till sig informationen från influencer marketing 
på olika sätt, vilket leder till en varierad påverkan på unga kvinnors köpintentioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Influencer marketing, influencer, sociala medier, trovärdighet, köpintention.   
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt introduceras läsaren för studiens valda ämne samt dess bakgrund och vad som 
framkommit genom tidigare forskning. Därefter presenteras studiens problemdiskussion som 
leder till formuleringen av syftet och forskningsfrågorna.  
 

1.1. Bakgrund 
 

Redan som barn påverkas vi på olika sätt av kändisar och deras livsstil, kläder, attityder etc. I 
tidig ålder dras människor in i meningsskapande processer kring huruvida materiella ting som 
varumärkta kläder, skor och accessoarer kan ha exkluderande eller inkluderande funktioner 
bland kompisarna (Gianneschi 2012).  
Sociala medier är en självklar del i våra liv och därför använder sig fler företag idag av olika 
typer av sociala medier för att på ett lönsamt och effektivt sätt nå ut med sin marknadsföring 
till rätt målgrupp. En studie från 2016 visade att svenskarna tillbringade drygt en femtedel av 
sin vakna tid på nätet (Internetstiftelsen 2016). Konsumenterna använder sig av sociala medier 
som ett verktyg i sin köpprocess och därav har marknadsföringen via sociala medier fått en stor 
och viktig roll för marknadsförare idag (Gupta 2016). Med tillväxten av internet har sociala 
medier blivit ett viktigt kommunikationsverktyg och konsumenterna kan tillhöra eller beundra 
olika onlinegrupper. Dessa grupper kan även påverka konsumentens köpintentioner och 
köpbeslut (Husain, Chufran & Chaubey 2016).  
 
Enligt Gupta (2016) spelar marknadsföring i sociala medier en viktig roll för att lyckas övertyga 
konsumenterna till köpbeslut. Många företag använder sig därav av olika sociala medie-
plattformar för att nå ut till konsumenterna och på detta sätt även påverka deras köpintentioner. 
Det är specifikt de yngre generationerna som är de flitigaste användarna av sociala medier. 
Detta beror på att de vuxit upp med internet som en naturlig och självklar del i deras liv 
(Rasheed 2012). Ett tillvägagångssätt för att nå ut till sin målgrupp och att öka köpintentionen 
hos konsumenterna som blivit populärt på senare år är att använda sig av influencer marketing 
för att marknadsföra produkter och tjänster (Engvall 2014). Enligt Freberg, Graham, 
McGaughey & Freberg (2011) kallar man denna typen av marknadsföring där företag använder 
sig av influencers för att forma konsumentens uppfattningar via sociala medier, för influencer 
marketing. Influencers är personer som har ett stort inflytande på andra människor och kan 
innefatta både nationella och globala kändisar men även mindre kända personer som andra 
människor ser upp till och vill efterlikna (Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre 2011). 
Influencer är till skillnad från vanliga kändisar mer tillgängliga, trovärdiga och lättare att 
förhålla sig till eftersom de är mer personliga. Genom elektronisk word-of-mouth (eWOM) kan 
dessa opinionsledare ha ett stort inflytande på andra individer (De Veirman, Cauberghe & 
Hudders 2017). Influencers är enligt Bokunewicz & Shulman (2017) en framväxande trend 
inom marknadsföring då dessa personer agerar för att inspirera andra människor via sina kanaler 
på sociala medier. Genom att företagens produkter istället marknadsförs som 
rekommendationer av influencers uppfattas budskapet som mer trovärdigt och pålitligt, än vid 
traditionell reklam som exempelvis tv, radio, annonser (Parment 2008). 
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Konsumenters köpintentioner innefattar inte bara skäl till varför människor köper olika 
produkter och tjänster, utan även den bakomliggande processen av att köpa. De förespråkar att 
konsumenterna drivs av olika influenser såsom känslor, personlighet, åsikter, livsstil etc 
(Kumar 2015). Enligt tidigare forskning framgår det tydligt att det finns olika faktorer som 
påverkar konsumentens köpbeslut när det gäller köp av olika produkter och tjänster. Tidigare 
studier som gjorts visar att socialt inflytande har en påverkan för mänskliga handlingar och 
beslutsfattande, speciellt när det rör sig om konsumenters köpbeslut (Hammerl, Dorner, Foscht, 
Brandstätter 2016). De så kallade referensgrupperna, vilka utgör grupper av personer som olika 
individer vill efterlikna, bidrar till att forma attityder och beteenden hos konsumenterna. Dessa 
grupper kan exempelvis bestå av kända personer och influencers som har makt att kunna 
påverka stora grupper av individer (Ekström, Ottosson & Parment 2017).  

1.2  Problemdiskussion 
 
Marknadsföring har under de senaste åren förändrats gentemot konsumenten eftersom den har 
blivit mer utmanande på grund av mängden tillgängliga tjänster och produkter har vuxit 
samtidigt som marknadsföringsstrategier har ökat. På grund av den fortsatta ökningen av media 
och informationsbelastning leder detta till att konsumenten blir mindre intresserad av företagens 
marknadsföring som sker via traditionell reklam såsom tv, radio och annonser (Singh, Veron-
Jackson & Cullinane, 2008). Eftersom allt fler konsumenter använder sig av sociala medier och 
även förlitar sig på dessa vid köpbeslut, har influencer marketing via sociala medier blivit 
väldigt viktigt för företag. Företag kan öka medvetenheten om sina produkter och sitt 
varumärke genom att vara kreativa i sin interaktion med kunder på sociala medier (Husain, 
Gufran & Chaubey 2016).  
 
Influencer marketing genomförs av många stora varumärken, i onlinevärlden kan dessa 
influencers exempelvis vara bloggare med en stor följarskara på sociala medier. Dessa personer 
är prisade av marknadsförare för sin förmåga att kunna sprida ordet om olika produkter och 
tjänster ut till konsumenterna (Jackson & Ahuja 2016). Detta har resulterat i att företag 
fokuserar alltmer på att engagera influencers i sin marknadsföring (Abidin, 2016). Mohr (2017) 
förklarar hur influencers trovärdighet hos sina följare ger dem makt att kunna påverka deras 
åsikter och handlingar, vilket även leder till att dem har en stor inverkan på dessa personers 
köpintentioner. Konsumenterna ser inte någon anledning i att influencers har för avsikt att 
vilseleda dem, vilket gör att de uppfattas som trovärdiga eWOM källor och inte som betald 
marknadsföring (Abidin 2016). Den ökade populariteten i att använda influencers marketing 
har lett till en normalisering av fenomenet bland företag (Mohr 2017).  
 
Utifrån den befintliga forskningen är det många som har granskat konsumenters köpbeslut och 
processen kring denna. Det finns även ett tydligt samband på att användningen av celebrity 
endorsers samt sociala medier har en positiv inverkan på konsumenternas köpbeslut och leder 
till en ökad medvetenhet om företags varumärke och produkter. Det är en stor utmaning för 
företag att identifiera och välja rätt influencers som kan ha en stark inverkan på rätt målgrupp. 
Det som vi tycker saknas i den befintliga forskningen är hur och varför just  celebrity endorsers 
i form av influencers påverkar konsumenternas köpintentioner via sociala medier. Då 
influencers är någonting relativt nytt och som har exploderat de senaste åren, finns det 
begränsningar inom ämnet kring hur influencer marketing påverkar konsumenter och deras 
köpintentioner, speciellt hos unga kvinnor. Därav kommer denna studie att gå djupare in och 
undersöka hur unga kvinnor uppfattar influencer marketing. Det är baserat på denna diskussion 
som studiens syfte och frågeställningar är formulerat.  
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1.3   Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse influencer marketing på sociala medier har 
på unga kvinnor i åldern 18-25 år, samt om det har någon inverkan på unga kvinnors 
köpintentioner.  
 

1.4  Forskningsfrågor 
 
1.   Hur uppfattar unga kvinnor influencer marketing på sociala medier? 
2. Har influencer marketing via sociala medier någon betydelse vid unga kvinnors     
köpintention?  
 

2. Teori och fördjupning av ämnet 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som gjorts och vad denna 
resulterat i. En kort sammanfattning kommer att avsluta kapitlet och utgöra vår teoretiska 
sammanfattning.  
 

2.1 Influencers 
 
Influencers är ett förhållandevis nytt uttryck och definieras av individer med ett stort socialt 
inflytande och följarantal på sociala medie plattformar (Uzunoglu & Kip 2014). Företeelsen i 
sig är däremot inte någonting nytt utan har i tidigare sammanhang benämnts som exempelvis  
celebrity endorsement, brand ambassador och opinion leader. Dessa begrepp beskriver 
individer med ett stort medialt inflytande på andra människor (Kumar & Vijaya 2015).  
Uzunoglu & Kip (2014) anser att det länge har varit bekräftat att en del människor har en större 
förmåga att påverka andra individers åsikter och handlingar. Detta stöds även av 
tvåstegshypotesen, som redan på tidigt 1940-tal utformades av Lazarfeld och Katz. Denna 
hypotes har både använts i PR och kommunikation och är baserad på samma princip som 
används inom influencer marketing. Att människor är mer villiga att lyssna ett fåtal individer 
som anses mer personliga och därav även ses som mer trovärdiga än andra inom ett visst område 
(Lazarsfeld & Katz, 1955). Medias påverkan avgörs inte endast av en persons preferenser och 
mediernas budskap (se figur 1), utan det finns även en tredje part som påverkar konsumenterna 
i deras beslut. Denna tredje part utgörs av individer som tolkar och tar emot medias information 
för att sedan föra denna vidare till andra människor. I Lazarsfeld och Katz hypotes kan 
exempelvis influencers ses som den tredje part som tolkar och för vidare mediainformation till 
andra människor (Uzunoglu & Kip 2014). 
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Figur 1: Tvåstegshypotesen  av Katz och Lazarsfeld (1955).  
 
Grupper som utgörs av personer vilka andra individer önskar efterlikna kallas enligt Ekström, 
Ottosson & Parment (2017) för referensgrupper. De personer som utgör dessa referensgrupper 
kan exempelvis vara kända personer och olika typer av influencers som har makt att kunna 
påverka stora grupper med individer. More och Lingam (2017) beskriver hur influencers har en 
särskild förmåga att motivera, inspirera och påverka andra människor i deras åsikter och 
handlingar. Influencers kan genom sin auktoritet och sin starka relation till sina följare ha 
möjlighet till att påverka andra personers attityder och beteenden.  
Dessa inflytelserika personer kan i många fall utgöras av olika kända personer, men kan även i 
stort sätt vara vem som helst med en förmåga att kunna påverka andra människor (More & 
Lingam, 2017). Referensgruppers åsikter är även viktiga för konsumenterna när de går igenom 
sin köpbeslutsprocess då konsumenterna sällan endast gör beslut baserat på sin egen 
bedömning, utan påverkas även starkt av de åsikter och beteendemönster som de 
referensgrupper innehar. Referensgruppers värderingar kan ha en betydande inverkan på 
konsumenters köpbeteende (Zhao, Deng & Zhou 2017). Attraktiva människor såsom 
exempelvis influencers kan vara effektiva att använda inom marknadsföring, eftersom de 
sänder ut en vision av att de oftast har de bättre och någon att se upp till. Genom att köpa 
likadana tjänster och produkter som influencers använder tror konsumenten sig bli lika, vacker, 
framgångsrik, och lycklig som denna person (Solomon 2001).   
 

2.2 Influencer marketing 
 
Influencer marketing är en indirekt form av marknadsföring där företag använder sig av en 
tredje part som förmedlar ett budskap om det specifika företagets produkter och varumärke 
(More & Lingman 2017). Influencers är i detta fall den tredje part som med hjälp av sina sociala 
kanaler sprider budskapet vidare till sina följare.  
Influencer marketing är inget nytt koncept utan det har tidigare varit mycket vanligt att 
företagen i stor utsträckning samarbetat med olika kända personligheter, så kallade celebrity 
endorser för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Tiden har förändrats och det är 
svårare för människor att lita på kändisar som marknadsför olika produkter. Företagen har 
istället börja samarbeta med influencers, som har många trogna följare på sina sociala medier 
(Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu 2015).  
För att göra influencer marketing så framgångsrik som möjligt måste företagen samarbeta med 
relevanta influencers som passar för företagets utvalda målgrupp. Exempelvis är det inte 
optimalt att använda sig av en influencer som gör många samarbeten med sminkprodukter om 
företaget exempelvis säljer bilprodukter. Det är viktigt att influencers nisch är anpassat till 
företaget. Influencer marketing är en populär marknadsföringsstrategi och utgör 75 % av dagens 
varumärkesmarknadsföring (Veirman, Cauberghe & Hudders 2017).  



 

 5 

Influencers kan till stor del påverka konsumtionen hos olika individer genom det förtroende 
och den tillit konsumenterna skapar till dem. De betonar också att ambassadörer, det vill säga 
influencers för ett specifikt varumärke, till stor del kan påverka konsumenternas köpbeslut. 
(Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu 2015).  

2.2.1 eWOM 
 
Word-of-mouth (WOM) har under många år ansetts ha stort inflytande på vad folk tror, känner 
och gör (Yan, Wu, Wang, Wu, Chen och Wei, 2016). EWOM (electronic word-of-mouth), å 
andra sidan, är de kommentarer om en produkt eller tjänst som tillhandahålls av potentiella eller 
tidigare konsumenter via olika elektroniska nätverk för alla att se. EWOM har ett direkt 
inflytande på konsumenternas förtroende och köpbeteende menar Yan, Wu, Wang, Wu, Chen 
och Wei (2016). Detta kan exempelvis innefatta olika typer av bloggar, online-recensioner och 
publicerade inlägg på sociala medier.  
Influencer påverkar konsumenter genom eWOM och de har större empati, relevans och 
trovärdighet för konsumenterna till skillnad från all annan digital marknadsföring (Gruen, 
Osmonbekov & Czaplewski, 2006; Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu, 2015). Veirman, 
Cauberghe & Hudders (2017) menar att marknadsföring genom influencers sannolikt tolkas 
som mycket trovärdig eWOM. Enligt Erkan och Evans (2016) har eWOM sedan länge ansetts 
vara ett effektivt verktyg för influencer marketing då konsumenter ofta letar sig till vad tidigare 
konsumenter tycker om en viss produkt eller tjänst innan de själva köper den. EWOM har ett 
direkt inflytande på konsumenters köpintentioner och informationens kvalitet och trovärdighet 
avgör i vilken utsträckning det påverkar konsumenters köpintentioner (Erkan & Evans 2016).  

2.3 Köpintention 
 
Enligt Chen, Hsu och Lin (2010) handlar köpintention om hur villig en konsument är att köpa 
en viss produkt eller tjänst. Köpintentionen leder konsumenten mot köpbeslutet. När 
konsumenten har en positiv inställning till en produkt ökar chansen till ett faktiskt köp. Ibland 
har även tidigare erfarenheter stor inverkan på konsumenternas köpintentioner (Bashir, Lodhi 
& Mahmood 2017). Konsumenternas köpintention är dock inte statisk utan kan ständigt ändras 
genom påverkan från olika faktorer (Lim, Cheah & Wong 2017). 
En av de faktorer som har en stor påverkan på konsumenters köpintentioner och köpbeteende 
är den sociala faktorn. De sociala innefattar exempelvis familj, vänner, sociala roller, 
referensgrupper och status av olika slag (Sarker, Bose, Palit & Haque, 2013). Alla samhällen 
har en social struktur som definieras av olika grupper som tillsammans formar ett system av 
sociala hierarkier (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Människor som tillhör en specifik 
social grupp tenderar att ha mycket liknande åsikter, livsstilar och köpmönster (Sarker, Bose, 
Palit & Haque, 2013). Referensgrupper bidrar till att forma olika individers attityder och 
beteenden. Oftast är det mindre grupper av individer som påverkar stora grupper av 
konsumenter. Många studier under de senaste decennierna har visat relevansen av socialt 
inflytande och referensgruppers påverkan för mänsklig handling och beslutsfattande, särskilt 
inom ramen för konsumentbeteendet (Hammerl, Dorner, Foscht, Brandstätter 2016). 
Konsumenterna gör sällan endast beslut baserat på sin egen bedömning utan påverkas även 
starkt av de åsikter och beteendemönster som de referensgrupper innehar, vilka konsumenten 
identifierar sig med (Zhao, Deng & Zhou 2017). 
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Konsumenterna påverkas av sitt sociala umgänge och väljer oftast märken och produkter utefter 
vad de tror kommer bidra till identifikation med referensgrupper samt förverkliga 
förväntningarna på sig själv. Konsumenterna hoppas på detta sätt efterlikna personer inom 
referensgruppen och därmed få rätt image, bli respekterad samt beundrad (Solomon, 2001). 
Den förmåga en person har att kunna påverka någon annans beslut vare sig denne är medveten 
om det eller ej, innebär enligt Schulz (2015) social makt. Då en person beundrar en annan 
individ eller grupp, kommer personen att kopiera från referensgruppens beteende, såsom 
exempelvis vid val av kläder. 
 
Med den snabba utvecklingen av sociala medier har konsumenter idag större möjligheter att 
läsa på om olika produkter samt utvärdera dessa innan ett köpbeslut genomförs. Andra 
konsumenters recensioner på internet kan även ha en stor påverkan på köpintentionen hos en 
konsument (Shang, Wu & Sie 2017). Att använda sig av betalda samarbeten för att främja e-
WOM på sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen bland företag. Dessa samarbeten 
kan exempelvis gå ut på att en influencer sprider information och positiv feedback om en 
produkt/varumärke till sina följare, vilket främjar en ökad köpintention hos potentiella 
konsumenter (Brown & Hayes 2008). En betydande faktor som påverkar konsumenters 
köpintention kan vara i vilken utsträckning den utvalda influencern stämmer överens med 
produkten och företaget som hen marknadsför. Ofta rör det sig om hur väl den utvalda 
influencern kan associeras med produkten/ varumärket (Lim, Cheah & Wong 2017).  
     
Horton och Wohl (1956) introducerade “parasocial interaction” och “parasocial relationship” 
(PSI/PSR) som är ett fenomen baserat på förhållandet mellan medieanvändare och media 
profiler (Yuksel & Labrecque 2016). Relationen som följaren får till en influencer påminner på 
många sätt om en vänskapsrelation. Ju högre PSI, relationen mellan en influencer och en följare 
har, desto större är även sannolikheten att konsumenten agerar efter influencerns 
rekomendationer (Colliander & Dahlén 2011). PSR påverkar förtroendet till influencern 
positivt, vilket även bidrar till en generell positiv attityd gentemot varumärket och därmed ökar 
konsumentens köpintention (Yuan, Kim & Oh 2016).  

2.4 Trovärdighet  
 
Enligt Brown & Hayes 2008 har influencers en trogen följarskara som ofta delar samma typ av 
livsstil och intressen, vilket gör att följarna både intresserar och engagerar sig för vad som 
influencern delar på sociala medier. Om influencerns följare kan känna igen sig i dennes sätt 
att vara och leva, uppfattas automatiskt det som kommuniceras som ett trovärdigt budskap. 
Detta bidrar i sin tur till att influencers får en stor påverkande kraft på konsumentens 
köpintention (Brown & Hayes 2008; Chu & Kamal 2008). Trovärdigheten i ett samarbete är 
följarens förtroende och acceptans av influencer marketing (Abdulmajid-Sallam och Wahid, 
2012). Enligt Ohanian (1991) är en tillförlitlig influencer mer övertygande, vare sig hen är 
expert eller inte. Trovärdigheten definieras också som den grad av förtroende som konsumenten 
lägger på influencers avsikt att förmedla information som de anser giltiga (Ohanian, 1991). 
 
Det är viktigt att influencer marketing känns trovärdigt och inte lyser igenom som falsk för att 
det skall ge en önskad effekt (Langner, Hennigs & Wiedmann 2013). Forskning har även visat 
att influencers ärlighet ger en positiv effekt av deras samarbeten. Influencern måste stå för 
produkten och kommunicera sina egna ärliga åsikter, trots att inlägget är sponsrat (Hwang och 
Jeong, 2016).  
 



 

 7 

Det är viktigt att följarna kan identifiera sig med influencern eftersom de har en benägenhet att 
jämföra sig själva med andra. Det är då lättare att integrera och skapa en relation med de som 
har liknande tankar och åsikter som dem själva. Empati är något som en influencers måste ha 
för att kunna relatera till andra och kommunicera på ett framgångsrikt sätt (Chu och Kamal, 
2008). 

2.5  Teoretisk sammanfattning  
 
Tidigare forskning visar på att det sedan länge varit på det sätt att en del människor har en viss 
förmåga att påverka andra personers åsikter och handlingar (Uzunoglu & Kip, 2014). Detta är 
även någonting som stöds av tvåstegshypotesen, vilken syftar till att människor är mer benägna 
att lyssna på ett fåtal individer som anses mer personliga och därav även mer trovärdiga än 
andra (Lazarsfeld & Katz, 1955). Enligt Uzunoglu & Kip (2014) kan exempelvis influencers 
ses som den part som tolkar och för vidare information till andra människor. Influencers har en 
speciell förmåga att motivera, inspirera och påverka människor i deras handlingar och åsikter.  
Om man ser till den starka relation influencers har till sina följare och den makt som de har, 
finns det en stor chans till att påverka andra individers attityder och beteenden (More & Lingam, 
2017). De grupper som utgörs av personer, vilka andra människor önskar efterlikna, som 
exempelvis influencers och celebrity endorsers, kallas för referensgrupper (Ekström, Ottosson 
& Parment, 2017). Enligt Zhao, Deng & Zhou (2017) är referensgruppens åsikter mycket 
betydande för konsumenterna innan ett eventuellt köpbeslut.  
 
Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu (2015) beskriver influencer marketing som ett numera vanligt 
sätt för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på. Konceptet av att använda kända 
personer i marknadsföring är inget nytt, men då konsumenter har fått svårare att lita på kändisars 
marknadsföring, vänder sig företag nu istället till influencers, vilka anses mycket trovärdiga 
och pålitliga av sina följare på sociala medier. Influencers kan i stor utsträckning påverka 
konsumtionen hos andra människor genom det förtroende och den tillit konsumenterna skapar 
till dem (Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu 2015). Till skillnad från all annan digital 
marknadsföring har influencers via eWOM (electronic word-of-mouth) en större påverkan på 
konsumenterna (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 2006; Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu, 
2015). Marknadsföring via influencers och eWOM är mer trovärdig än traditionell reklam 
(Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). 
 
Enligt Chen, Hsu och Lin (2010) är det köpintentionen som leder konsumenten mot köpbeslutet. 
Chen, Hsu och Lin (2010) beskriver hur köpintentionen hos konsumenten ständigt ändras 
genom påverkan från olika faktorer. Den sociala faktorn, vilken innefattar exempelvis familj, 
vänner och referensgrupper, har en stor och betydande påverkan på konsumenternas 
köpintentioner och även deras köpbeslut (Sarker, Bose, Palit & Haque, 2013). Även andra 
konsumenters recensioner av en produkt eller tjänst kan ha stor påverkan på köpintentionen hos 
en person (Shang, Wu & Sie 2017).  
 
Den relation som utvecklas mellan en följare och en influencer påminner om en 
vänskapsrelation. Desto högre PSI (parasocial interaction), alltså relationen mellan en 
influencers och en följare, ju större sannolikhet är det att konsumenten vill efterlikna 
influencern och följer dennes rekommendationer (Colliander & Dahlén 2011).  
PSR “parasocial relationship” innefattar förtroendet till en influencer, vilket i sin tur bidrar till 
en positiv attityd till varumärket och på så sätt ökar konsumentens köpintention (Yuan, Kim & 
Oh 2016).  
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Influencers trogna följarskara delar ofta samma typ av intressen och livsstil som influencern 
själv, vilket gör följarna både intresserade och engagerade i vad influencers delar på sina sociala 
medier (Brown & Hayes, 2008).  

3. Metod 
  
I följande avsnitt klargörs studiens metod och tillvägagångssätt på en djupare nivå. Den 
kvalitativa forskning som studien bygger på förklaras i form av en pilotstudie, samt studiens 
mer djupgående empiri i form av fokusgrupper. Metodavsnittet berör även de urval som gjorts, 
studiens trovärdighet samt etiska överväganden. 

3.1  Design 
  
Enligt Bryman & Bell (2017) utgör design en struktur som styr en viss metod och delvis 
analyserar den data eller information som framkommit. Den forskningsdesign som vi har valt 
att använda i denna studie är en tvärsnittsdesign. Vi valde att använda oss av denna typ av 
forskningsdesign då vår information i huvudsak samlats in med hjälp av en kvalitativ 
enkätstudie samt två olika fokusgrupper vid bestämda tidpunkter. Detta för att kunna få fram 
data som berör olika variabler, vilka sedan har analyserats i syfte om att hitta olika 
sambandsmönster. Utifrån vårt syfte ansåg vi att denna forskningsdesign lämpar sig bäst för att 
på ett tidseffektivt sätt samla in den data som behövs för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställning. 

3.2  Val av metod 
  
En kvalitativ metod enligt Bryman & Bell (2017) betyder att forskaren vill ta reda på 
deltagarnas uppfattningar om något specifikt ämne. Författarna har valt att utgå ifrån en 
kvalitativ metod i studien för att kunna samla in så relevant information som möjligt 
genomfördes en pilotstudie i form av en enkätstudie samt två olika fokusgrupper.  
Den kvalitativa inriktningen gör så att respondenterna får möjlighet att kunna svara fritt utifrån 
deras egna erfarenheter och åsikter, vilket förhoppningsvis bidrar till ett fördjupat resultat. 
Enligt Bryman & Bell (2017) utgörs oftast kvalitativa undersökningar av 
intervjuundersökningar, fallstudier och deltagande observationer.  
 
3.2.1  Urval  
 
Enligt Bryman och Bell (2017) är ett icke sannolikhetsurval ett urval som fåtts fram på andra 
sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik. Detta innebär att vissa individer i populationen har 
större chans att komma med i urvalet än vad andra har. I denna studie har författarna använt ett 
bekvämlighetsurval som är en typ av icke sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2017). Ett 
bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av de personer som i stunden finns 
tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell 2017). De personer som författarna använde sig av i 
enkätstudien var kvinnor i åldrarna mellan 19-30 år. Efter att ha analyserat resultatet av 
enkätstudien valdes därefter att ytterligare begränsa målgruppen för genomförandet av 
fokusgrupperna till kvinnor i åldern 18-25 år, som är bosatta i Göteborg och använder sig av 
sociala medier dagligen. Detta då vi kunde urskilja ett större engagemang och även en större 
påverkan av influencers bland de yngre respondenterna i enkätstudien.  
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De femtio kvinnor som medverkat i enkätstudien blev kontaktade via Facebook. Anledningen 
till att enkäten distribuerades genom Facebook är att majoriteten av personerna i författarnas 
nätverk befinner sig inom den valda målgruppen och även är aktiva på denna plattform. 
Studiens respondenter har tagits fram genom ett bekvämlighetsurval, detta eftersom det var ett 
effektivt sätt att få fram de deltagare och respondenter som önskades till genomförandet av 
enkätstudien och fokusgrupperna. Målgruppen för studien valdes utifrån att tidigare forskning 
visat på att det är den yngre generationen som vuxit upp med framfarten av internet och är även 
de flitigaste användarna av sociala medier. Eftersom influencers slog igenom i och med att 
sociala medier blev populärt, ansågs detta som en naturlig målgrupp för studien (Rasheed 
2012). 

3.2.2 Pilotstudie  
 
Författarna valde att genomföra en pilotstudie i form av en enkätundersökning för att kunna se 
vilka frågor som var intressanta att gå djupare in på vid senare tillfälle i fokusgrupperna. Enligt 
Bryman och Bell (2017) är det önskvärt att genomföra en pilotundersökning innan det att man 
sätter igång med den huvudsakliga enkät- eller intervjuundersökningen. På detta sätt kan vi 
säkerställa att surveyfrågorna fungerar som man tänkt sig samt att undersökningen i sin helhet 
blir bra. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012) menar att göra en pilotstudie är en 
viktigt del av processen eftersom forskaren kan mäta eventuella utfall och finna potentiell 
problematik i utförandet av den verkliga studien. Med hjälp av pilotstudien har författarna 
kunnat utesluta frågor som för respondenten varit svåra att förstå och bidragit till felaktig 
information i resultatet.  
En kvalitativ enkätstudie bestående av 10 stycken frågor (se bilaga 2) genomfördes och 
skickades ut via webbplatsen Facebook till 71 personer, varav 50 respondenter svarade. 
Enkäten skickades ut till ett större antal personer inom den valda målgruppen, för att kunna få 
en indikation kring deras åsikter och erfarenheter till ämnet. 
Att använda sig av öppna frågor möjliggör öppna svar och mer frihet för respondenterna att 
kunna uttrycka sig om deras faktiska åsikter (Bryman & Bell 2017). Därför genomfördes en 
kvalitativ enkätstudie utformad med öppna frågor, så att respondenterna fritt får utforma sina 
svar utan begränsningar. En nackdel med att använda sig av öppna frågor kan dock enligt 
Bryman & Bell (2017) vara att detta ger upphov till skevheter då olika personer tolkar svaren 
på olika sätt. På så vis skapas mätfel i enkätundersökningen, vilket är ett problem som berör 
bearbetningen av informationen.  
 
Enligt Bryman & Bell (2017) är en enkätstudie i de flesta fall en uppsättning av påståenden 
eller frågor som respondenterna på egen hand ska reagera på, besvara och återlämna till 
forskaren. För att minska risken för att respondenten ska tröttna är det bra att ha korta frågor 
samt inte för många. Med denna teori som utgångspunkt valde författarna att endast använda 
sig av tio stycken enkätfrågor i studien så att inte respondenterna skulle hinna tröttna. Frågorna 
utformades på de sätt att de skulle vara lätta att förstå, då det inte finns någon intervjuare som 
kan förklara dem för respondenten. Frågorna strukturerades på det sätt att dem skulle ge en 
indikation till respondenternas användande och påverkan av influencers i samband med sociala 
medier. För att kunna redovisa pilotstudiens resultat analyseras respondenternas svar, för att 
därefter specificeras och delas in i olika kategorier. Författarna märkte dock under analysen av 
resultatet att frågorna som användes i enkätstudien varit väldigt ledande, vilket innebar att 
respondenten styrdes mot att svara enhetligt utifrån författarnas egna åsikter och uppfattningar. 
Utefter detta valdes därav att utesluta och omformulera frågorna till den huvudsakliga 
undersökningen i form av fokusgrupper. 
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3.2.3 Fokusgrupper 
 
Författarna valde att genomföra två olika fokusgrupper då det ansåg som tillräckligt för att 
sedan kunna analysera resultatet. Varje fokusgrupp bestod av 5 personer i åldrarna mellan 18-
25 år som använde sig dagligen av sociala medier. Målet med fokusgrupperna var att få fram 
tillräckligt med material för att kunna generalisera det som samlats in och inte att få ett så kallat 
mättat resultat. Ett mättat resultat är enligt Bryman och Bell (2017) då forskaren kommer till 
insikt att hen kan föregripa vad som händer och sägs i gruppen, kan slutsatsen dras att forskaren 
förmodligen inte behöver några fler grupper. När man har nått denna punkt är det således ingen 
anledning för forskaren att fortsätta, utan kan därmed avbryta datainsamlingen. Fokusgrupper 
kan vara till fördel när moderatorn vill få fram åsikter från fler personer i en specifik fråga. I en 
fokusgrupp finns, till skillnad från vanliga intervjuer, möjlighet för respondenterna att även 
reflektera över andra deltagares svar och åsikter i frågorna som ställs. Detta kan leda till att 
deltagare instämmer eller motargumenterar sådant som de kanske inte själva tidigare tänkt på 
(Bryman & Bell 2017). Syftet med dessa två fokusgrupper var främst för att tyda deltagarnas 
erfarenheter och åsikter om influencers och influencer marketing på sociala medier. 
Intervjuerna var ett redskap för att ta reda på varför unga kvinnor i åldrarna 18-25 år påverkas 
i sina köpintentioner av influencers på sociala medier.  
 
En presentation av fokusgrupperna och dess deltagare: 
 
Fokusgrupp 1 bestod av:    Fokusgrupp 2 bestod av: 
Deltagare 1: Kvinna 25 år    Deltagare 1: Kvinna 24 år   
Deltagare 2: Kvinna 18 år    Deltagare 2: Kvinna 19 år 
Deltagare 3: Kvinna 22 år    Deltagare 3: Kvinna 20 år 
Deltagare 4: Kvinna 25 år    Deltagare 4: Kvinna 21 år 
Deltagare 5: Kvinna 18 år    Deltagare 5: Kvinna 19 år 
 
Båda fokusgrupperna ägde rum i en lugn och avslappnad hemmiljö för att deltagarna skulle 
känna sig trygga och fokuserade på intervjun. För att visa tacksamhet för deltagarnas 
medverkan bjöds det även på fika. Innan deltagarna deltog i intervjun fick de skriva på ett 
samtyckesavtal (Se Bilaga 1). Den första fokusgruppen ägde rum tisdagen den 6:e november 
och den andra fokusgruppen tisdagen den 13:e november. Samtalet flöt på bra genom båda 
fokusgrupperna deltagarna delade med sig av ingående svar. Fokusgrupperna genomfördes med 
hjälp av semi-strukturerade intervjufrågor, (Se bilaga 3). Vid båda tillfällena ställdes samma 
frågor som utgångspunkt, men följdfrågorna varierade beroende på deltagarnas svar. På detta 
sätt kunde djupare och mer utvecklade svar framkomma utifrån det som togs upp. I den andra 
fokusgruppen hade författarna i åtanke att ställa andra och fler följdfrågor, då författarna insett 
att detta i viss mån saknades efter utvärderingen från den första fokusgruppen. 
      
Båda intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas. Enligt Bryman och Bell (2017) 
finns det fördelar med transkribering såsom att det underlättar en noggrann analys av vad 
människor har sagt, forskaren kan bemöta anklagelser om att analysen har påverkats av 
forskarens värderingar eller fördomar samt att insamlad information kan användas flera gånger 
i andra syften. Det möjliggör även att forskaren kan friska upp sitt minne genom att gå tillbaka 
och se vad som sagts. Då intervjuerna spelades in kunde fokus istället läggas på frågorna som 
ställdes, deltagarnas svar och att skapa diskussion genom följdfrågor.  
Fokusgrupperna kommer att beskrivas som A och B där fokusgrupp 1 definieras som A och 
fokusgrupp 2 definieras som B. Intervjun var anonym och därav kommer deltagarna att  
benämnas med siffror i empiridelen.  
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Deltagarna i den första fokusgruppen benämns då som A 1-5 och deltagarna i den andra 
fokusgruppen benämns som B 1-5. Moderatorn betecknas i empiridelen som M.  

3.2.4  Analytiskt tillvägagångssätt 
 
Resultatet presenteras med hjälp av en tematisk analys vilket enligt Bryman & Bell (2017) är 
det vanligaste sättet att analysera ev kvalitativ dataanalys. Författarna upptäckte att deltagarna 
i fokusgrupperna använde sig av återkommande uttryck och åsikter. Utifrån detta utformades 
olika teman för analysen av den empiriska datan. Repetitioner och upprepningar av samma ord 
kan vara tecken på teman, vilket även kan ha stor relevans för analysen (Bryman & Bell 2017). 
Författarna har även undersökt samband för hur deltagarna växlat mellan olika ämnen samt hur 
dessa övergångar sett ut. Det fanns både lik- och olikheter kring deltagarnas uppfattningar om 
olika teman, vilket även har varit intressant att titta närmare på ur ett analytiskt syfte.  

3.3  Trovärdighet 
  
Bryman och Bell (2017) tar i sin bok om forskningsmetoder upp huruvida det är lämpligt att 
använda validitet och reliabilitet för en utvärdering av kvalitativ forskning. Därför har 
författarna använt sig utav de fyra delkriterierna, med trovärdigheten i kvalitativ forskning som 
utgångspunkt. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
För att säkerställa tillförlitligheten i studien har det lagts vikt vid urvalsprocessen där 
respondenter valts ut inom den aktuella målgruppen. Respondenterna är utvalda och anpassade 
utefter studiens syfte och frågeställningar, vilket skapar en högre validitet i den kvalitativa data 
som samlats in. Tillförlitligheten höjs även då studien har en hög struktureringsgrad, eftersom 
respondenterna fått svara på samma frågor i identisk ordningsföljd. Enligt Bryman och Bell 
(2017) bör en fokusgrupp bestå av minst fyra personer. Då det generellt sätt är svårt att få tag i 
folk som kan/vill ställa upp på att vara med i fokusgrupper hade författarna som mål att försöka 
få sex personer att ställa upp i varje fokusgrupp, med anledning till att ha två personer i marginal 
ifall någon inte skulle dyka upp. Respondenterna i denna studie gjordes även anonyma, för att 
de skulle våga yttra sig så ärligt som möjligt och på detta sätt bidra till en ökad tillförlitlighet. 
Intervjuerna i form av fokusgrupperna har även transkriberats, så att det skall kunna vara lätt 
att läsa vad som sagts samt sålla bort sådant som inte passat in under studiens teman. På detta 
sätt ökas även tillförlitligheten i för studien ytterligare.  
 
Bryman & Bell (2017) beskriver överförbarhet som en parallell till extern validitet, det vill säga 
om resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. Överförbarheten och relevansen av den 
insamlade datan för externt nyttjande, kommer detta att skapa en större förståelse för huruvida 
unga kvinnor bosatta i Göteborg mellan åldrarna 18-25 års köpintentioner påverkas av 
influencers via sociala medier. Studiens kommer även att vara relativt lätt att reproducera av 
andra forskare, då studiens undersökningar bestått av frågor som struktureras upp på ett sätt 
som gör dem enkla att ställa igen för att få någorlunda liknande svar. Pålitlighet utefter vad 
Bryman & Bell (2017) förklarar, liknar denna reliabilitet, alltså om man får liknande resultat 
även vid andra tillfällen. Pålitligheten av studien har stärkts genom att lägga mycket tid och 
planering på att utforma våra enkät-och intervjufrågor att vara så relevanta som möjligt i 
sammanhanget och att svarsfrekvensen skall vara hög. För att öka pålitligheten kommer även 
handledare att granska och bedöma arbetet.  
Gällande konfirmeringen av kvalitativa datainsamlingsmetoder innefattar dessa oftast ett mer 
personligt förhållande som etableras med undersökningspersonerna, därav kommer det vara 
svårt att vara helt objektiv från sina egna värderingar och åsikter, vilket kan leda till att dessa 
påverka resultatet av studien (Bryman & Bell 2017).  
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3.4  Etiska överväganden 
  
Etik handlar om regler och riktlinjer för forskning och vilka ställningstagande forskaren ska 
ställa sig för att undersökningen ska bli tillförlitlig (Vetenskapsrådet, 2011). I vetenskapsrådet 
nämner de även vad begreppet forskningsetik innebär och de beskriver att det handlar om 
värdegrundsfrågor om hur forskaren ska behandla individerna som deltar i intervjun. Eftersom 
författarna är studenter som forskar måste de ta sitt etiska ansvar och därmed ta hänsyn till olika 
typer av regler och föreskrifter. Detta ansvaret är det som lägger grunden för all forskningsetik 
för att arbetet ska vara av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Det är även viktigt för att 
skydda den enskilda individen och dess identitet. De etiska forskningskraven brukar delas in i 
fyra olika huvudkategorier (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan kommer vi att beskriva vad dessa 
krav innebär och hur vi står i relationer till de i vår studie: 
  
· Informationskravet - Innebär i korta drag att de medverkande som berörs i studien ska få 
information om studiens syfte och användning. De medverkande ska även bli underrättade om 
att deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan. 
· Samtyckeskravet – Samtycke ska lämnas från deltagarna i studien. Det får inte påträffas 
någon form av påverkan eller påtryckning på deltagarna, vidare är det inte lämpligt att det finns 
ett beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. 
·  Konfidentialitetskravet – Personliga uppgifter ska anonymiseras i så stor utsträckning som 
möjligt, och personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 
· Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter får inte användas till något utöver 
forskningsändamålet. 
  
Utifrån studien syfte har författarna valt att vara noggranna med de etiska övervägandena, då 
de inte vill föra undersökningspersonerna bakom ljuset eller ge dem falska förespeglingar 
(Bryman & Bell 2017). Studien ska vara professionellt utförd och andra ska kunna ta del av 
studiens resultat. När det gäller informationskravet var det viktigt att skriva till alla 
respondenter innan enkäten skickades ut för att delge respondenterna med väsentlig information 
angående studien. Vid fokusgrupperna delgavs denna information på plats innan intervjuerna 
startade. Respondenterna/ deltagarna informerades om studiens syfte och vad enkäten och 
intervjuerna skulle användas till. De meddelades även om att dem i studien förblev anonyma 
och att det var frivilligt att delta. Som nämnt ovan innefattar samtyckeskravet att det inte bör 
föreligga något beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. Detta uppfylldes tyvärr inte 
fullt ut. Då flertalet respondenter behövdes för att kunna samla in den empiriska datan och tiden 
var begränsad, vände sig författarna till personer i deras umgängeskrets. Då målgruppen för 
studien innefattar unga kvinnor som använder sig av sociala medier, infaller det naturligt att 
vänner och bekanta kontaktades som använder sociala medier dagligen. I studien tillgodoses 
konfidentialitetskravet genom att respondenterna har anonymiserats. Utöver detta finns även en 
medvetenhet om hur dessa beskrivits i studien, eftersom studien är tillgänglig att läsa för alla. 
Nyttjandekravet uppmärksammas genom att studiens empiriska material inte används till något 
utöver forsknings ändamålet. Även forskningens negativa konsekvenser vägs mot de 
vetenskapliga resultatet. 
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3.5  Metodreflektion 
  
Att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder innebär flera negativa aspekter som bör 
uppmärksammas när man gör analysen. Kvantitativa forskare brukar ibland kritisera kvalitativa 
undersökningar då de uppfattas som allt för impressionistiska och subjektiva. Kvalitativa 
resultat i allt för stor utsträckning bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattning om vad 
som är viktigt och betydelsefullt. Dessutom bygger de även på de personliga förhållanden som 
etableras med undersökningspersonerna (Bryman & Bell 2017). 
Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 
framställts. Eftersom kvalitativa forskare genomför deltagande observationer och gör 
ostrukturerade intervjuer med ett fåtal personer i en specifik miljö, menar kritikerna att det är 
omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman & Bell 2017). Kvalitativa 
metoder kännetecknas främst av närhet mellan undersökaren och undersökningsobjektet, som 
på så vis bidrar till att skapa mer gynnsamma förutsättningar för att sätta sig in i den undersöktes 
situation. En undersökare får på detta sätt djupare förståelse för de fenomen som man har för 
avsikt att studera (Holme & Solvang 1991). Författarna hade kunnat använda sig av kvantitativa 
datainsamlingsmetoder i stället, men de valde att använda sig av kvalitativ datainsamling då de 
inte ville att respondenterna skulle styras in i förutbestämda svarsmöjligheter på samma sätt 
som vid en kvantitativ undersökning. Detta bidrar även till att minimera risken av att 
respondentens svar begränsas av författarnas egen världsuppfattning om unga kvinnors 
påverkan i deras köpintentioner av influencer marketing på sociala medier. 
Kvantitativ forskning bygger mer på siffror, samband och mätningar, medan en kvalitativ studie 
fokuserar på ord, text och handlingar (Bryman & Bell 2017).   
Enligt Bryman & Bell (2017) är tematisk analys en delvis kritisk analysmetod eftersom den inte 
har ett tillvägagångssätt som är fastställt. På grund av detta kan ett inte ett definierat resultat 
garanteras. En tematisk analys begär därav ett kritiskt tänkande av forskaren, vilket författarna 
tagit till sig genom att bland annat behålla respondenternas språk i tematiseringen av analysen, 
samt försökt att avstå från att söka efter resultat som matchar de egna förväntningarna.   
 

4 Empiri 
  
Syftet med detta kapitel är att presentera insamlad empirisk data som samlats in genom en 
pilotstudie i form av en enkätstudie, samt två stycken fokusgrupper.   

4.1  Kvalitativ enkätstudie 
  
För att samla in den empiriska datan till denna studie har författarna valt att göra en pilotstudie 
i form av en kvalitativ enkätstudie samt två stycken fokusgrupper med semi-strukturerade 
intervjuer. Enkätstudie bestod av 10 stycken öppna frågor och besvarades av 50 respondenter i 
åldrarna 19-30 år. Vid varje fråga fanns en textruta där respondenten fick skriva sitt svar utefter 
sina egna tankar och känslor. Författarna har i empiridelen valt att belysa några av de frågor 
som de ansåg mest intressanta, för att sedan gå djupare in på i fokusgrupperna. Frågorna i 
enkätstudien utformades för att få en inblick i respondenternas tankar och åsikter kring 
influencers och sociala medier. Detta för att sedan kunna få en djupare förståelse för hur 
målgruppens köpintentioner påverkas av influencers och influencer marketing via sociala 
medier med hjälp av fokusgrupper.  
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Resultatet av enkätstudien formade även de intervjufrågor som sedan ställdes till deltagarna i 
fokusgrupperna. Vidare redovisas resultatet av enkätstudien där fokus ligger på de frågor som 
var mest intressanta ur ett analytiskt syfte.  

4.1.1 Resultat av enkätstudie 
 
Respondenterna fick som en inledande fråga svara på hur många timmar de generellt spenderar 
på sociala medier en vanlig dag. Majoriteten svarade att de spenderade ungefär 2-4 timmar om 
dagen på olika sociala medier. När det kom till vilka olika sociala medier som respondenterna 
använder sig av mest samt vilka som påverkar dem mest, fanns det en specifik social 
medieplattform som dominerade bland de angivna svaren. Instagram var den plattform som 
flest svarade att de använder sig av och även den plattform som påverkade dem mest.  
 
Majoriteten av respondenterna var överens om att kända profiler och influencers påverkade 
dem i deras köpintentioner. Resterande angav att de inte påverkas speciellt mycket eller inte 
alls av influencers vid köp. Respondenterna anser att de får mycket inspiration från influencers 
på deras olika kanaler på sociala medier genom att de exempelvis lägger ut mycket bilder och 
videos på olika klädesplagg och produkter. En av respondenterna svarade att bloggare och 
influencers som man ser upp till även är de som påverkar en mest. 
  
“Ja, man ser bilder och videos som de lägger upp och blir inspirerad eller tycker ett visst plagg 
är fint och vill köpa det”. 

(Respondent 26) 
  
Flera av respondenterna tror att influencers påverkan via sociala medier är märkbar på grund 
av att de vill bli inspirerade vad gäller mode, kläder, träning, inredning m.m. Några av 
respondenterna menar på att influencers ofta är personer som andra ser upp till och vill 
efterlikna. Influencers sätter ett ideal för hur människor ska se ut och hur dem ska vara. Det är 
detta som gör att konsumenter köper produkterna som influencers gör reklam för eller har på 
sig. Flera respondenter svarade även att influencers via sociala medier påverkar delvis för att 
många personer idag ständigt är uppkopplade dygnet runt och att det alltid finns tillgängligt. 
   
“Sociala medier är en så stor del av ens vardag, man kollar på bilder av hur andra klär sig 
och sminkar sig eller tränar och inspireras själv av det”. 

(Respondent 24) 
  
Många av respondenterna ansåg influencers vara mer trovärdiga och pålitliga än traditionell 
reklam såsom tv, radio, annonser etc. Detta trodde flera respondenter berodde på att de skapar 
en annan relation till influencers som är mer personlig och att dem ses mer som “vanliga 
människor” som kan relateras till. Traditionell reklam är mer tillgjord medan 
rekommendationer från en “verklig” person känns mer trovärdigt enligt vad respondenterna 
svarat. Influencers skapar en relation till sina följare på sociala medier och då blir budskapet 
mer personligt och trovärdigt.  
 
“För att det är en verklig person som ger rekommendationerna. På tv, radio osv kan reklamen 
ses mer tillgjord. Det influencers gör blir mer "trovärdigt". 

(Respondent 35) 
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“För man är inte ”tvingad” att följa influencers utan man väljer själv vilka man följer till 
skillnad mot reklam som man ”måste” se på.” 

(Respondent 39) 
 
När respondenterna slutligen fick frågan om dem ansåg att det fanns några negativa aspekter 
med att företag marknadsför sig med hjälp av influencers via sociala medier, var åsikterna 
blandade. Respondenterna antyder till att det kan vara psykiskt påfrestande för unga kvinnor att 
ständigt få talat om för sig hur man skall se ut och hur man ska bete sig. Då kändisarna på 
Instagram många gånger utgör någon form av ideal, ser ungdomar upp till dessa personer och 
vill efterlikna dem. Flera av respondenterna syftade även till det faktum att influencers får betalt 
av företagen för att marknadsföra deras produkter. Detta kan bidra till falsk marknadsföring av 
produkter som rekommenderas av influencers, men som egentligen inte alls är bra.  
 
“Ja, då influencers har blivit väldigt stort och alla vill efterlikna dessa ställer det krav på 
exempelvis flickor att leva upp till detta och att man skall vara och se ut på ett visst sätt. Jag 
tror att det kan vara väldigt psykiskt påfrestande.” 

(Respondent 26) 
 

4.2 Fokusgrupper 
 
I följande text presenteras resultatet av de två fokusgrupper som genomfördes under studien. 
Insamlat material från fokusgrupperna presenteras med hjälp av olika teman som även användes 
i den utformade intervjuguiden. Dessa teman har tagits fram med utgångspunkt från studiens 
syfte och frågeställningar, men även utefter de resultat som framkom genom pilotstudien i form 
av en kvalitativ enkätstudie. Utefter enkätstudien tydliggjordes att de kvinnor som var i åldrarna 
mellan 25-30 år var de som angav att de påverkades minst i deras köpintentioner av influencers 
via sociala medier. Med detta som utgångspunkt ändrades målgruppen inför fokusgrupperna 
och begränsades till unga kvinnor i åldrarna 18-25 år och bosatta i Göteborg.  

4.2.1 Influencers 
 
Många av de som deltog i fokusgrupperna angav att de uppskattningsvis spenderade mellan 2-
4 timmar på sociala medier dagligen. Det framkom även i den första fokusgruppen att 
deltagarna själva trodde att de säkerligen spenderade mer tid på sociala medier än vad dem 
faktiskt tänker på.  
 
“[...] hur mycket tid jag lägger varierar men inte så jättemycket. Om jag tittar på någon 
youtubevideo går det ju mer tid men kanske två timmar om dagen. Man använder det säkert 
mer än vad man tror?”.  

 (A3, 6 november 2018) 
 
Definitionen av en influencer var väldigt enhetlig bland deltagarna i de två fokusgrupperna. En 
influencer beskrivs som olika typer av bloggare, youtubers och liknande som influerar och 
påverkar andra människor. I båda fokusgrupperna kom det även på tal att en influencer idag är 
ett finare samlingsnamn på dessa personer som livnärar sig på att inspirera andra via deras 
sociala kanaler. Samtliga personer som deltog under fokusgrupperna medgav att de själva följde 
ett antal influencers på sina sociala medier. De influencers som de olika deltagarna angav att 
de följde, var den typen av influencer som även präglade deras egna intressen och livsstil.  
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Anledningen till varför deltagarna följde de olika influencers som de uppgav, var exempelvis 
på grund av att deltagarna ville få inspiration, motivation samt att influencern var någon som 
de såg upp till och ville efterlikna. I fokusgrupp B lyftes det även fram att en av anledningarna 
till att de följde vissa influencers var för att de ger goda råd och tips som de själva kan anamma.   
 
“Jag känner så med Paula Uribe, hon känns väldigt äkta plus att jag tycker hon är en skitbra 
mamma och jag vill vara exakt en sån mamma när jag får barn”.  

(B1, 13 november 2018) 
 

I båda fokusgrupperna var det deltagare som även hade avföljt många influencers på grund av 
den ständiga stressen över allt man “måste” ha och uppnå i livet. I fokusgrupp A var det 
specifikt två personer som ansåg att influencers har en stor makt genom sina sociala medier och 
detta påverkar unga kvinnor i stor utsträckning. Influencers kan påverka sina följare i allt, kost, 
mode, politik, förhållande, jobb, träning, resor etc. Deltagarna i fokusgrupperna var alla överens 
om detta och att det är en ständig hets på sociala medier och att många får ångest, trots detta 
väljer många att fortsätta och följa influencers.  
 
“Jag har valt att avfölja många influencer på grund av den stress de åstadkommer. Stress 
angående karriär, pengar, kläder, mat, kroppsideal. Livsideal helt enkelt. Många dagar känns 
det som att man inte är tillräckligt eftersom de är ett medialt mål för unga”.  
 

(A4, 13 november 2018) 

4.2.2 Köpintention 
 
Flera av deltagarna i de båda fokusgrupperna ansåg först att de inte påverkas speciellt mycket i 
sina köpintentioner av influencers, men när diskussionen gick in djupare på ämnet insåg dessa 
personer att dem påverkades i sina köpintentioner mer än vad dem trott. Detta kunde exempelvis 
vara att dem var inne och läste en blogg och där fick syn på någonting som passade perfekt in 
på det dem faktiskt letat efter. Andra exempel som kom upp i fokusgrupp B var att deltagarna 
fann det enklare att köpa någonting de tyckte var snyggt som de hittade då en influencer 
marknadsför produkten, än att behöva leta bland tusentals produkter på olika online sidor eller 
butiker.  
 
M- Men då påverkas du ju av influencern som la upp jackan? 
A2- Nej men alltså… 
A4- Jo men det gör du ju?! 
A2- Nej men det är mer såhär att man rullar i flödet och så ser man den snygga jackan och jag 
behövde ändå köpa en ny jacka, så tänker jag att den var ju fin. Inte så att jag tänker att jag 
måste köpa den jackan för att just den influencern har den jackan.  
A4- Nej, men du hittar jackan på grund av att du är ute och kollar i flödet. 
A2- Ja så är det ju...Men jag skulle ju aldrig vilja ha något för att en annan person har den för 
att man tycker en annan person är cool?! 
A4- Ja men hade du inte kollar på internet hade du aldrig upptäckt jackan och köpt den. Det 
är mycket lättare att hitta en jacka om man sitter och kollar flödet än att gå på stan.  
 

(Fokusgrupp A, 6 november 2018)  
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I och med diskussionen kring att deltagarna påverkas mer än vad dem trodde, kom även det 
undermedvetna upp på tal. Vid ett köpbeslut finns det oftast bakomliggande orsaker till varför 
en person valt att köpa just den specifika produkten. Detta tror deltagarna har mycket att göra 
med vad som är inom modet just nu samt att dem påverkas av någon som de faktiskt ser upp 
till och vill efterlikna. Majoriteten av deltagarna instämde om att dem genom att vara inne och 
kolla på influencers kanaler, fått inspiration och därefter letat efter liknande plagg i butiker eller 
online.  
 
“Du får ju oftast din inspiration någonstans ifrån. Du tycker ju inte bara någonting är snyggt 
bara sådär kanske, utan mycket är att man blir påverkad undermedvetet för att man ser 
någonting som man tycker är snyggt. Typ på influencers bloggar eller instagram.”  
 

(B3, 13 november 2018) 
 
Deltagarna i fokusgrupperna som påverkades mest av influencers i sina köpintentioner visade 
sig vara de yngre deltagarna, detta trodde deltagarna var för att de yngre är mer påtagliga för 
denna typ av markandsföring och letar i större utsträckning efter inspiration och tillhörighet och 
därav ser upp mer till influencers. Deltagarna trodde att de yngre påverkades mer av influencers 
så sociala medier så som Instagram och Snapchat inte blev modernt fören på lite senare år. De 
äldre deltagarna var då äldre, mognare och mindre lättpåverkade. De yngre var fortfarande i ett 
mer påverkningsbart stadie i livet och ser upp mer till referensgrupper som de vill efterlikna. 
 
Alla deltagarna i fokusgrupperna erkände att de någon gång köpt någonting som en influencer 
marknadsfört. De hade även hänt flera av deltagarna att dem sett någonting som en influencer 
marknadsfört som de tänkt att köpa, men avstått ifrån då priset varit för högt. I fokusgrupp A 
nämnde en deltagare att hon inte bara påverkas av influencers i sina köpintention utan hon 
påverkas också av framgångsrika personer inom hennes bransch. Inspirationen får hon via 
podcasts, bloggar samt ljudböcker. Detta ger henne inspiration och tips till hur hon kan nå sina 
mål på arbetet och nå framgång i sin karriär. Influencers påverkar oss även i vår vardag såsom 
yrkesval och karriär.  
 
“Jag får mycket inspiration, ser jag en framgångsrik person, så tänker jag såhär; vad kan jag 
göra för att komma längre i min karriär. Jag vill lära mig mer om yrket som jag arbetar inom 
och det påverkar mig väl jättemycket för att här är ju framgångsrika personer inom min 
bransch som berättar tips på hur jag kan ta mig vidare i min karriär. Det är ganska mycket 
jobbrelaterat men det är det i mitt privatliv som jag valt att fokusera på”.  
 

(A1, 6 november 2018) 
 
Flera deltagare ansåg att influencers samarbeten blir mer trovärdiga när dem exempelvis visar 
före- och efterbilder från att de använder en specifik produkt, eller att dem visar upp hur olika 
klädesplagg ser ut när influencers har dem på sig. Deltagarna kan då skapa sig en bättre 
uppfattning av produkten som influencern gör reklam för som kanske inte kommer fram genom 
att enbart läsa om produkten på dess hemsida. Detta leder i sin tur även till att köpintentionen 
kring en produkt ökar efter att man ser hur någon annan testat produkten innan. Dock fanns det 
deltagare i både fokusgrupperna som ansåg att följarna måste ta ett eget ansvar. Bara för att 
influencers rekommenderar en tjänst eller produkt behöver det inte betyda att produkten som 
marknadsförs är lika bra som influencers får följarna att tro.  
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4.2.3 Trovärdighet 
 
I fokusgrupperna ansåg även deltagarna att vissa influencers är mer trovärdiga än andra. Båda 
fokusgrupperna var eniga om att desto större en influencers är desto mer trovärdiga samarbeten 
gör dem. Detta bland annat eftersom de får fler tillfrågningar och kan på så sätt välja vilka 
samarbeten som passar bäst ihop med deras varumärke.  
 
M- Men om man ser till trovärdigheten på influencers och alla betalda samarbeten som de har 
på sina kanaler, hur ser ni på trovärdigheten i dem?  
B3- Det är säkert mycket bullshit för att de vill tjäna pengar.  
B1- Jag tror inte det är så mycket bullshit faktiskt.  
B2- Det beror väl också mycket på vem det är? Om det är någon som inte är så känd så tänker 
jag att de tar nästan vilka samarbeten som helst på grund av att de behöver pengarna och säger 
att den här produkten är jättebra fast de inte tycker det. Men är det däremot en stor influencers 
som redan har ett kändisskap och inte riktigt behöver pengarna då tror jag faktiskt att de 
rekommenderat något som de faktiskt tycker är bra. Just för att dem inte vill göra reklam för 
skit för då connectas ju det med deras personliga varumärke och då blir det negativt för dem.  
 

(Fokusgrupp B, 13 november 2018)  
 
I fokusgrupperna fanns det även några personer som tyckte att trovärdigheten var bristande av 
populära influencers med större följarskara. Eftersom influencers ofta har liknande samarbeten 
och rekommenderar samma produkter från samma företag, får detta deltagarna att ifrågasätta 
om samarbetet endast går ut på att tjäna pengar. I båda fokusgrupperna var de även enade om 
att följarna själva måste ta eget ansvar för om de väljer att köpa en produkt som en influencer 
marknadsfört. Influencers rekommenderar produkter, men detta betyder inte att influencers 
recensioner stämmer och att produkten är lika bra som influencers får den att framstå. 
 
“Alla influencers har samma sponsorer. Så jag anser inte att trovärdigheten är särskilt stor. 
Utan mer en inkomstkälla som är viral bland dem”.  
 

(A3, 6 november 2018) 
 
Majoriteten i båda fokusgrupperna ansåg även deltagarna att de influencers som kändes mer 
äkta och som “vanliga människor” var de som ansågs mest trovärdiga. De influencers som 
deltagarna ansåg vara mer “fake” och som framstod som problemfria med helt perfekta liv, 
kände deltagarna även inte heller var trovärdiga i deras samarbeten. De influencers som 
deltagarna ansåg som mer äkta, var även dem som deltagarna tog till sig av mest av när de 
tipsade om olika produkter och tjänster i sina kanaler. Dessa influencers ansågs som mer 
trovärdiga. Deltatargana ansåg även att reklam via influencer var mer trovärdig och mer 
accepterad reklam än traditionell reklam. Detta då reklam via influencer känns mer äkta och 
personlig då en privatperson rekommenderar produkten och inte ett företag. Reklam via TV, 
radio och annonser tar deltagarna inte till sig särskilt mycket av eftersom detta känns mer 
påtvingat och falskt. Deltagarna väljer själv vilka influencers de ska följa och det blir ett aktivt 
val då dem är medvetna om att influencers gör olika samarbeten på sina sociala medier.  
 
“De influencers som delar med sig av hela sitt liv och inte bara den perfekta delen är de 
influencers som jag tycker är mest trovärdiga”.   
 

(B4, 6 november 2018) 
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5. Analys och diskussion 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras det resultat som framkommit från den empiriska 
datainsamlingen, tillsammans med dent teori som använts. Analysen genomförs med en 
tematisk analysmetod, där det resultat som framkommit delats in i olika teman utefter de 
mönster som kunnat identifierats. 
 
Genom vår pilotstudie och våra fokusgrupper har vi fått en förståelse för hur deltagarna 
uppfattar influencers och influencer marketing på sociala medier. Deltagarna har även gett oss 
en större förståelse för om- och hur de påverkas i deras köpintentioner av det som influencers 
lägger ut på sociala medier samt trovärdigheten kring de samarbeten och reklaminlägg som 
influencers gör. Genom denna studie har författarna fått ta del av mycket intressant information 
från respondenter och deltagare, varav en del har visat på tendenser till samband med teori från 
tidigare forskning.  
 

5.1 Influencers  
 
Respondenterna i fokusgrupperna följde den typen av influencers som de själva delade intressen 
med och på något sätt såg upp till och även i vissa fall önskade efterlikna. Detta bekräftar 
tidigare teori där Brown & Hayes (2008) menar på att influencers ofta har en följarskara som 
delar samma typ av livsstil och intressen som influencers. Detta gör även att följarna intresserar 
sig för vad influencers delar på sina sociala medier. Av samma anledning kunde även 
respondenterna och deltagarna i fokusgrupperna påverkas till att köpa samma eller liknande 
produkter som de gjort reklam för. I fokusgrupperna var det främst av den anledning av att dem 
fick inspiration från influencern eller påverkades undermedvetet, men anledningen till att 
deltagarna följde influencers från första början var för att dem delade samma typ av intressen 
och livsstil. Det var även ett fåtal respondenter i både enkätstudien och fokusgrupperna som 
valt att avfölja influencers eftersom det är ständig stress och ångest på sociala medier. 
Om man ser till tidigare forskning kan ett samband ses med det som diskuterades i 
fokusgrupperna. Enligt Zhao, Deng & Zhou (2017) kan referensgruppers värderingar och 
åsikter ha en betydande inverkan på konsumenters köpbeteende. Personer som anses attraktiva 
i andras ögon så som influencers, tror sig konsumenten kunna efterlikna genom att köpa 
likadana tjänster och produkter (Solomon 2001).  
Colliander & Dahlén (2011) menar att desto högre (PSI) “parasocial interaction” följaren har 
med influencers desto större chans är det att följaren lyssnar på influencers rekommendationer. 
I fokusgrupperna ansåg deltagarna att de influencers som dem tycker om, lyssnar dem även på 
i en större utsträckning. Att definiera relationen mellan deltagarna i fokusgrupperna och de 
influencers dem följer är i denna studie inte möjligt. Det som framkommer i fokusgrupperna är 
däremot att deltagarna tenderar att ta till sig och påverkas mer av de influencers som de tycker 
om samt delar åsikter och intressen med.  
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5.2 Köpintention 
 
I både enkätstudien och fokusgrupperna ansåg deltagarna att de får mycket inspiration från 
influencers på sociala medier genom att de lägger ut mycket bilder och videos på olika 
klädesplagg och produkter. Deltagarna får inspiration, motivation och tips från influencers som 
de följer, vilket även påverkar deltagarnas köpintentioner. Delade intressen och livsstil bidrar 
till igenkänning.  
Om följaren kan känna igen sig i influencers sätt att vara, uppfattas även budskapet som sänds 
ut automatiskt som trovärdigt. Detta i sin tur bidrar till att influencers får en stor påverkan på 
konsumenternas köpintentioner (Brown & Hayes 2008; Chu & Kamal 2008). Majoriteten av 
deltagarna i fokusgrupperna instämde även att genom och vara inne och kolla på influencers 
kanaler, fått inspiration och därefter letat efter liknande plagg i butiker eller online. Tidigare 
forskning beskriver hur kända personer och influencers kan påverka stora grupper av individer 
i deras konsumtion och köpprocess (Ekström, Ottosson & Parments 2017). Konsumenterna gör 
sällan beslut enbart baserat på sin egen bedömning, utan påverkas även starkt av de åsikter och 
beteendemönster som de referensgrupper innehar (Zhao, Deng & Zhou 2017). Deltagarna i 
fokusgrupperna menar på att inspiration alltid kommer någonstans ifrån, deras val av 
exempelvis kläder baseras ofta på vad som är modernt just nu samt hur personer dem önskar 
efterlikna klär sig. Enligt Schulz (2015) har referensgrupper stor social makt, vilket även 
innebär att det är stor sannolikhet att följaren kopierar influencers olika beteenden som 
exempelvis klädval, vare sig följaren är medveten om det eller ej. Deltagarna i fokusgrupperna 
ansåg specifikt att deras köpintentioner ökar och betalda samarbeten blir mer trovärdiga då 
influencers även visar när dem själva provar/använder sig av produkten som de marknadsför. 
Detta då deltagarna skapar sig en bättre bild av produkten när influencers använder och berättar 
om sina personliga erfarenhet, än om de bara hade läst om dem på exempelvis en hemsida från 
en återförsäljare. Tidigare teori visar även på att köpintentionen påverkas av hur väl en 
influencer stämmer överens och kan associeras med produkten/varumärket som denne gör 
reklam för (Lim, Cheah & Wong 2017).   
 
Tidigare forskning Sarker, Bose, Palit & Haque (2013) påvisar att den sociala faktorn har en 
stor påverkan på konsumenters köpintentioner. Exempelvis familj, vänner, sociala roller, 
referensgrupper och status. I enkätstudien framkom att de flesta respondenterna påverkas i sina 
köpintentioner av influencers men även av vänner och familj. Detta bekräftar tidigare forskning 
där Solomon (2001) förklarar hur konsumenter påverkas av sitt sociala umgänge och utefter 
detta väljer att köpa produkter och märken utefter vad dem tror kommer bidra till identifikation 
med referensgrupperna. Konsumenterna hoppas på detta sätt få rätt image, bli respekterad och 
omtyckt (Solomon, 2001). I fokusgrupperna kom det dock fram att de flesta av deltagarna inte 
påverkades av den sociala statusen från referensgrupperna, utan de köpte produkten enbart 
eftersom de fått inspiration och tyckte om produkten. De yngre deltagarna i fokusgrupperna 
påverkades av influencers i en större utsträckning och kunde även köpa produkter just för att 
en influencers hade marknadsfört den på sina sociala medier.  
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5.3 Trovärdighet   
 
Deltagarna i fokusgrupperna ansåg att influencers som känns mer äkta och personliga litar 
deltagarna mer på än traditionell reklam. Detta menar även tidigare forskning More & Lingman 
(2017) att man idag litar mer på influencers genom deras auktoritet och sin starka relation till 
sina följare kan påverka deras beteenden och attityder. Att följarna kan identifiera sig med 
influencers är viktigt då de kan lättare integrera och skapa en relation med dem eftersom de har 
liknande åsikter som dem själva (Chu och Kamal, 2008). Detta kan vara en anledning till varför 
influencers marketing är en populär marknadsföringsmetod. 
 
Att företag använder sig av betalda samarbeten för att främja e-WOM på sociala medier är 
enligt Brown & Hayes (2008) vanligt förekommande. Dessa samarbeten kan exempelvis gå ut 
på att en influencer sprider information och positiv feedback om en produkt/varumärke till sina 
följare, vilket i sin tur främjar en ökad köpintention hos potentiella konsumenter (Brown & 
Hayes 2008).  
Deltagarna var överens om influencers med en stor följarskara har mer trovärdiga samarbeten. 
Detta då de större influencers inte är lika desperata efter att tjäna pengar och därav inte heller 
tar vilka samarbeten som helst, utan väljer med omsorg de samarbeten som passar ihop med 
deras egna image och varumärke. Om vi ser till deltagarnas åsikter och tankar kring detta, är 
det alltså någonting som går åt båda håll. Företagen behöver med omsorg välja rätt influencer 
för att marknadsföra deras produkt, samtidigt som influencers även behöver välja rätt produkter 
att marknadsföra för att behålla sin image och trovärdighet hos sina följare. Genom sitt 
förtroende och den tillit som skapas till olika influencers, lyssnar följarna och tar till sig av vad 
dessa personer förmedlar (Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu 2015). Genom fokusgrupperna 
framgick informationen att deltagarna tar till sig av vad influencers lägger ut och postar på sina 
sociala medier. Påverkan kan vara i olika stor utsträckning, men en form av påverkan på 
deltagarnas vardag finns. Detta bekräftar vad Uzunoglu & Kip (2014) säger att en del människor 
har en större möjlighet till att påverka andra individers åsikter och handlingar. Detta stöds av 
tvåstegshypotesen (Lazarsfeld & Katz 1955) där influencers i detta falls är en tredje part mellan 
företag och konsument, som kan omvandla och förmedla budskapen till konsumenten. Detta 
kan vara en anledning till varför det används mycket i influencer marketing.  
 
Enligt tidigare forskning (Ohanian 1991) är en tillförlitlig influencer mer övertygande, vare sig 
hen är expert inom området eller inte. Trovärdigheten kan även definieras som graden av 
förtroende som konsumenten lägger på influencers avsikt att förmedla information som de anser 
riktiga (Ohanian, 1991). Även fast många av deltagarna ansåg de större influencers som mer 
trovärdiga i deras samarbeten och den information som de förmedlade, fanns det även dem som 
tyckte tvärt om. Det fanns deltagare i både fokusgrupperna som ansåg att följarna måste ta ett 
eget ansvar i detta. Bara för att influencers rekommenderar en tjänst eller produkt betyder detta 
inte nödvändigtvis att personen är expert inom ämnet, eller att produkten som marknadsförs är 
lika bra som influencers får den att framstå. 
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6. Slutsats 
  
I denna del redovisas det resultatet som studien lett fram till. Detta görs genom att återgå till 
syftet av studien och besvara de forskningsfrågor som tagits fram.  
 
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse influencer marketing på sociala medier har på 
unga kvinnor i åldern 18-25 år, samt om det har någon inverkan på dessa unga kvinnors 
köpintentioner. För att kunna svara på studiens syfte ställde vi två olika forskningsfrågor. 
Genom att analysera och undersöka de svar som vi fått fram genom vår enkätstudie samt 
fokusgrupper har vi kunnat urskilja olika mönster och teman.    
  
Forskningsfråga 1: Hur uppfattar unga kvinnor influencer marketing på sociala medier?  
 
I denna studie har vi genom den insamling av material som gjorts, kommit fram till att 
deltagarna i fokusgrupperna samt även respondenterna i pilotstudien uppfattade influencer 
marketing som mer trovärdig än traditionell reklam. De influencers som visar en mer personlig 
sida av sig själv och som inte enbart visar upp ett perfekt yttre, är sådana personer som unga 
kvinnor lyssnar på och påverkas av i större utsträckning. 
I studien har författarna även kommit fram till att unga kvinnor anser influencer marketing via 
populära influencers med en stor följarskara som mer trovärdiga. Trovärdigheten i de 
samarbeten stora influencers gör var dock även bristande, då vissa deltagare ansåg att alla stora 
influencers gör reklam för samma saker, vilket då inte ses som genuina samarbeten.  
Författarna kom fram till att deltagarna i fokusgrupperna ser positivt till influencer marketing 
då influencers visar upp och beskriver produkterna på ett annat sätt i jämförelse med exempelvis 
hemsidor. Unga kvinnor ansåg influencer marketing som mer pålitlig och trovärdig än 
traditionell reklam. I studien kom det även fram att dessa unga kvinnor anser att en negativ 
aspekt av influencer marketing, är den stress och ångest som kan uppstå bland unga kvinnor på 
sociala medier.  
 
Forskningsfråga 2: Har influencer marketing via sociala medier någon påverkan på unga 
kvinnors köpintentioner?  
  
Författarna kom i studien fram till att deltagarna i fokusgrupperna påverkas av influencer 
marketing mer än vad dem först trott. Unga kvinnor påverkas och inspireras av personer som 
de själva ser upp till och vill efterlikna. De hämtar inspiration och letar sedan efter likadana 
eller liknande produkter som de sett att influencers gjort reklam för på deras sociala medier.  
Om unga kvinnor kan identifiera sig med en influencers kan de uppfatta deras budskap som 
mer personligt och trovärdigt, vilket bidra till ökade köpintentioner hos deltagarna. 
I studien kom författarna även fram till att det främst var de yngre deltagarna som påverkades 
av influencer marketing på sociala medier, troligtvis på grund av att de yngre kvinnorna är mer 
påtagliga för denna typen av marknadsföring då de i större utsträckning ser upp till de 
referensgrupper dem önskar efterlikna.  
Hur unga kvinnor påverkas av influencer marketing i deras köpintentioner kan vara väldigt 
varierande och individuellt. Författarna tror att varje individ tar till sig information från 
influencers på olika sätt, vilket leder till en varierande påverkan på unga kvinnors 
köpintentioner.  
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6.1  Förslag till vidare forskning 
  
I denna studie dras salutsatser utifrån deltagarnas egna åsikter och tankar, att den yngre delen 
av den valda målgruppen påverkas i större utsträckning av influencer marketing än de äldre 
deltagarna. Ett förslag till vidare forskning kan därav vara att undersöka denna hypotesen 
vidare. En kvalitativ studie där olika fokusgrupper ställs mot varandra för att se om en yngre 
målgrupp påverkas i större utsträckning än det åldersspann som utgjordes i denna studie.  
Ett annat förslag till vidare forskning är att jämföra med den manliga aspekten. Det kan vara 
intressant att forska kring vad unga män i samma åldersgrupp hade svarat på studiens frågor 
och se vilka likheter respektive skillnader som kommit fram. Till vidare forskningen skulle 
resultatet av denna studie eventuellt kunna användas för att forma hypoteser till vidare 
forskning.  
 
Författarna rekommenderar även att fokusera på en viss typ av produkt eller bransch inom 
influencer marketing, exempelvis skönhetsprodukter, reseindustrin eller modebranschen. Detta 
då deltagarnas svar eventuellt kan tänkas variera beroende på vad för typ av produkt det är som 
influencers marknadsför. En mer nischad studie kan även resultera i mer specifika svar kring 
det valda ämnet. 
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8. Bilagor 

8.1 Samtyckesavtal 
 
Formulär angående ditt samtycke till medverkan 
Influencers på sociala medier  
 
Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen kommer att bli intervjuad och att 
detta spelas in.  
 
Jag är medveten om att mina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor och i andra publikationer 
från projektet, men att personlig information såsom namn ej kommer finnas med.  
 
Jag är medveten om att jag när som helst kan lämna undersökningen och att jag inte behöver 
förklara mina skäl till det.  
 
Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Evelina Andreasson och Jannike Nordqvist.  
 
Jag samtycker till att delta i undersökningen.  
Ort och datum 
Underskrift (deltagare) ____________________________  
Underskrift (forskare) ____________________________  
Underskrift (forskare) ____________________________ 
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8.2 Enkätundersökning 
  
Hej! 
  
Vi heter Evelina Andreasson och Jannike Nordqvist och skriver just nu vår kandidatuppsats på 
Högskolan i Borås. Syftet med studien är att undersöka hur unga kvinnor mellan 19-30 år 
påverkas av influencers via sociala medier. Vi hade uppskattat om du ville ta dig tid till att svara 
på de tio frågor som denna enkäten består av. Enkäten är anonym, du behöver inte skriva ditt 
namn och det är frivilligt att delta. 
  
Fråga 1: Ungefär hur många timmar per dag spenderar du på olika sociala medier? 
 
Fråga 2: Vilka sociala medier använder du dig mest av? 
  
Fråga 3: Vilka personer i din omgivning anser du påverka dig mest i dina köpbeslut? 
 
Fråga 4: Anser du att du påverkas av olika kända personer och influencers till att köpa vissa 
produkter eller tjänster? 
  
Fråga 5: Varför tror du att människor idag påverkas i så stor utsträckning av influencers på 
sociala medier? 
 
Fråga 6: Varför tror du att människor tar till sig mer av influencers rekommendationer och 
samarbeten med olika varumärken och anser detta mer påtagligt än traditionell reklam såsom 
radio, tv, annonser m.m? 
  
Fråga 7: Innan du skall köpa en specifik produkt/tjänst, hur går du tillväga för att samla in 
information kring produkten samt hur väljer du mellan olika alternativ? 
 
Fråga 8: Påverkas du i dina köpbeslut av andra människors åsikter, recensioner och upplevelser 
av produkter/tjänster? 
  
Fråga 9: Anser du att dina köpintentioner och vad du handlar påverkas av vart du befinner dig 
i livet och vad du har för huvudsaklig sysselsättning? Om ja, på vilket sätt? 
 
Fråga 10: Anser du, ur ett konsumentperspektiv att det finns några negativa aspekter med att 
företag marknadsför sig med hjälp av influencers via sociala medier? 
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8.3 Intervjuguide 
  
Information:  
      
Innan intervjun påbörjas informerar vi om upplägg och metod, samt informerar om att 
vi tar hänsyn till olika forskningsetiska principer och vad de innebär. 
Kort presentation av oss som moderatorer och vilken skola vi kommer från. 
Presentera studiens bakgrund och syfte.  
Förklara varför deltagarna valts ut och vad materialet ska användas till. 
Informera om att deltagarna kommer att avidentifieras i studien. 
Informera om att vi inte är ute efter riktiga eller felaktiga åsikter. 
Informera om att de ska samtala med varandra och inte vända sig till moderatorn. 
Begära godkännande från deltagarna om inspelning av intervjun.    
    
Öppningsfrågor/allmänt 
       
Inledningsvis ska deltagarna göra en kort presentation av sig själva. Namn, ålder, utbildning 
och sysselsättning? 
    
Introduktionsfrågor 
      
Ni kan börja med att berätta vilka sociala medier ni använder? 
Hur mycket tid skulle ni uppskattningsvis säga att ni lägger på sociala medier varje dag? 
           
Nyckelfrågor  
 
Influencers       
- Vad är en influencer för er och vad tänker ni på när ni hör ordet influencer?  
-  Följer ni några offentliga personer/influencers i sociala medier? Vilka då?  
- Påverkas ni av influencers på sociala medier i ert vardagsliv?  
  På vilket sätt?  
  Varför/ varför inte? 
 
Trovärdighet  
- Hur ser ni på trovärdigheten i betalda samarbeten på influencers olika kanaler?  
- Värderar ni innehåll som influencers lägger ut annorlunda om det framkommer att det är ett        
betalt samarbete? 
- Vilka aspekter anser ni gör ett betalt samarbete mer/ mindre trovärdigt?  
Varför?/ varför inte? 
- Hur ser ni på reklam via influencers gentemot traditionell reklam via tv, radio, annonser m.m.? 
      
Köpintention 
- Påverkas ni av olika influencers i era köpintentioner? 
Varför/ varför inte?  
- Har ni någon gång köpt något som en influencer har marknadsfört på sociala medier? 
Varför/ varför inte? 
- Ökar förtroendet till influencers om ni upplever att ni har en relation eller delar personlighet   
och livsstil med en influencer?  
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Avslutande frågor  
- Har du några frågor?    
- Fråga deltagarna om det är det någonting som de vill tillägga? Någonting som ni anser    viktigt 
som vi missat att ta upp?  
- Är det någonting som du vill dra tillbaka från intervjun?  
- Berätta vart deltagarna kan få ta del av vår kandidatuppsatsen när den är färdig.  
 
Tacka deltagarna för medverkan! 
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