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Abstract 
 
In line with the increased importance of symbolic consumption the notion of Social Media 
Influencers, SMI, has been found. SMI is a concept used to describe independent people who 
both influence and inspire other people on their social media channels by being a role model 
in fashion, beauty, lifestyle, health and interior design. SMI represents today’s opinion 
leaders by using their social media channels to spread advertising and marketing to people 
who perceive the information as sincere and genuine. Today SMI are used in companies 
business strategies to reach out to customers in a individualized and faithful manner. This 
new kind of marketing strategy can be seen as a modern version of Word of Mouth (WOM). 
The purpose by using this kind of marketing is that the information that comes from an SMI 
are often perceived more as recommendations than advertising. SMI’s got a significant role 
on the market today and it’s more important than ever before to show what social group you 
belong to. Especially for young womens, who finds it important to fit in and follow the last 
trends. Instagram is one of the social media platforms which is the most detrimental for 
young people’s mental health. It contributes to an unhealthy self-image and creates high 
demands on people's life. At the same time as SMI is rapidly growing, consumers gets tired 
of being constantly chased by advertising. Therefore people are now questioning SMI as a 
phenomenon. 329 women in Sweden have participated in a web survey about their approach 
to SMI at Instagram. It’s shown that many women find it hard to form a concrete perception 
of their attitude towards the phenomenon and many women varies in their positions. The 
survey shows that older women and women with higher education are critical towards what 
SMI’s are posting on Instagram, while women with lower education and in younger 
generations consider SMI's marketing to be sincere and honest. The survey also shows that 
despite the fact that many women got a negative attitude towards SMI, they’re still keen on 
buying whatever that SMI recommends them to buy.  
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Sammanfattning  
  
I takt med den ökade betydelsen av symbolisk konsumtion har begreppet Social Media 
Influencers, SMI, grundats. SMI är ett samlingsbegrepp för de oberoende personer som 
genom sina sociala medier påverkar och inspirerar sina följare genom att vara en förebild 
inom mode, skönhet, livsstil, hälsa och inredning. SMI representerar dagens opinionsledare 
då de genom sina sociala medier sprider marknadsföring som människor uppfattar som 
uppriktig och genuin. Idag används SMI strategiskt av företag för att nå ut till kunder på ett 
individualiserat och anpassat sätt. Den här nya typen av marknadsföringsstrategi kan ses som 
en modern version av Word of Mouth (WOM). Marknadsföringsstrategin grundas i att 
informationen som kommer från en SMI ofta uppfattas mer som rekommendationer än 
reklam. SMI har en betydande roll på marknaden idag då det är viktigare än någonsin att visa 
upp vilken social grupp man tillhör. Speciellt för unga kvinnor, som finner det viktigt att 
passa in och följa nya trender. Instagram är utsedd till en av de mest skadliga sociala 
medierna för ungdomars mentala hälsa. Detta då det bidrar till en ohälsosam självbild och 
skapar höga krav på människors liv. Samtidigt som SMIs roll på marknaden växer, blir 
konsumenter allt mer reklamtrötta. Därför ifrågasätts SMI som fenomen och 329 kvinnor runt 
om i Sverige har besvarat en webbenkät kring sin inställning till SMI på Instagram. Det är 
tydligt att många kvinnor har svårt att bilda en konkret uppfattning kring sin inställning till 
fenomenet och många varierar sig i sina ställningstaganden. Undersökningen visar att kvinnor 
med högre utbildning och i äldre åldrar är kritiska till budskapen SMI sprider via Instagram, 
medan kvinnor med lägre utbildning och i den yngre generationen anser marknadsföringen 
från SMI som uppriktig och ärlig i en högre grad. Undersökningen visar också att trots att 
många kvinnor har en negativ inställning till SMI säger de sig ändå handla produkter som 
SMI rekommenderar.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Social media influencer(SMI), Mun till mun(WOM), Instagram, 
Marknadsföring, Sociala medier 
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1.0 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Användningen av mobilt internet har etablerats i Sverige och övergången från stationära 
datorer till att ständigt vara uppkopplad till internet har utvecklats fort. I en rapport från 
stiftelsen för internetinfrastruktur redovisas det att andelen svenskar som använder 
smartphones dagligen har ökat med 70% bara mellan 2010 och 2013. Det framkommer även 
att en stor del av den totala internetanvändningen tillbringas på sociala medier (IIS, 2014).  

Enligt en senare studie av IIS, Internetstiftelsen i Sverige, spenderar svenskar drygt en 
femtedel av sin vakna tid på internet. Samma undersökning visar att mer än hälften av 
befolkningen använder sig av sociala nätverk dagligen. De flitigaste användarna är unga 
kvinnor mellan åldrarna 16-25 år (Internetstiftelsen, 2016). Den stora ökningen av 
internetanvändningen och användningen av sociala medier har gjort att företag tvingats 
förändra sina marknadsföringsstrategier i samma riktning. 

Social media influencers, SMI, representerar en ny typ av oberoende personer som 
formar och påverkar andra människor genom användningen av sina sociala nätverk. SMI 
används som ett samlingsnamn för internetprofiler på bloggar, Instagram, Facebook, Twitter 
och Youtube. SMI har tillgång till en stor publik genom sina kanaler och används idag av 
företag i marknadsföringssyfte för att sprida reklam och marknadsföring kring produkter och 
tjänster (Fredberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011 s.90). Konceptet grundar sig i 
tidigare forskning av bland annat Katz & Lazarfeld (1955) som menar på att människor 
påverkas mest av andra människor, vilket gör det enklare att ta till sig ett budskap som 
kommuniceras från en annan människa än från ett företag. Människor inspirerar och 
inspireras av varandra och när det gäller konsumtion är vi beroende av hur personer i vår 
omgivning konsumerar. Känslan av att det är viktigt att handla “rätt” skapar en symbolisk 
konsumtion där en produkt inte längre bara handlas för sitt specifika syfte utan utefter 
mervärdet produkten anses ge (Ekström, Ottosson & Parment, 2017 s.227).  

Enligt Ekström, Ottosson & Parment (2017) är unga konsumenter extra känsliga för 
sociala påtryckningar av människor i sin omgivning och utvecklingen av internet samt sociala 
medier har ökat trycket på symbolisk konsumtion. Idag så har SMI spridit sig till alla de olika 
sociala plattformarna som finns för att på så sätt kunna inspirera människor till att konsumera 
och leva sina liv på olika sätt. Studier visar att hälften av respondenterna i en undersökning 
säger sig vara beroende av rekommendationer från SMI vid ett köpbeslut (Mackhé, 2017). 
Samtidigt som annan forskning visar att konsumenter blir allt mer reklamtrötta på sociala 
medier. Enligt de senaste studierna från IIS väljer varannan gymnasieelev att använda en 
adblocker för att dölja annonser på internet (Internetstiftelsen, 2017). Detta görs för att 
blockera den så kallade traditionella reklamen som pop-ups och reklamfilmer. Men den 
blockerar inte reklam på sociala medier som samarbeten eller sponsrade inlägg. 

Det finns mycket tidigare forskning som undersöker varför, i vilken grad och på vilket 
sätt människor påverkas av SMI. Framförallt med fokus på unga kvinnor, då dessa anses vara 
de som påverkas i högst grad. Forskning har idag konstaterat att människor påverkas av SMI 
på olika sätt. Vissa påverkas mer, andra påverkas mindre. Forskning som undersöker 
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inställningen till SMI som fenomen är dock väldigt begränsad. Har kvinnor en positiv eller 
negativ inställning till SMI på Instagram? Eller vad tycker dem egentligen? 

 
 
1.2 Problemdiskussion 
Yngre personer, i störst utsträckning kvinnor, har ett stort inflytande på varandra på de 
diverse sociala medier som finns i dagens samhälle (Katona, Zubcsek & Sarvary, 2010; 
Internetstiftelsen, 2017). Sju av tio i generationen som är uppväxta med mobiler, datorer och 
internet säger sig handla produkter som marknadsförs av SMI på sociala medier (Pohjolainen, 
2017). Men samtidigt så påstår varannan ungdom att de skulle välja att dölja den reklam som 
förekommer på internet (Internetstiftelsen, 2017) och allt mer forskning pekar på sociala 
mediers problematik för unga människors hälsa.  

Vetskapen om att människan påverkas av personer i sin omgivning samt andra 
människor med inflytande är idag välkänt. Begrepp som “grupptryck” och ordspråk om att 
“följa strömmen” är myntat av effekterna att människan ofta gör just detta. Redan på 50-talet 
forskade Katz & Lazarfeld kring människan och dess påverkan av varandra. Deras forskning 
visar att människor förändras ständigt på grund av vilka människor vi har omkring oss. Katz 
och Lazarfeld menar att det finns så kallade opinionsledare inom alla grupper i samhället. 
Dessa opinionsledare fungerar som en mellanhand mellan massmedierna och allmänheten 
(Katz & Lazarsfeld, 1955 s.32). Vår tids opinionsledare är SMI, social media influencers, 
som arbetar med att sprida företags marknadsföring via sina sociala medier genom att 
övertyga andra människor om att det företaget erbjuder är oemotståndligt. De påverkar andra 
människor genom sitt stora inflytande, trovärdighet och sin image. Det hela baseras på att 
SMI har en grupp människor som ser upp till dem och vill följa deras fotspår. Enligt en ny 
undersökning från Hashoff är Instagram idag den främsta kommunikationskanalen för SMI 
(Hashoff, u.å). Brittisk forskning från 2017 visar att Instagram är det mest skadliga sociala 
mediet för ungas mentala hälsa, med Snapchat tätt därefter. Båda plattformarna är fokuserade 
på bilder och studiernas resultat visar att detta verkar vara en bidragande faktor till en känsla 
av otillräcklighet och ångest hos framförallt unga kvinnor. Bilder av personers vardag 
glorifieras på dessa sociala plattformar och skapar en osund drivkraft till att förändra sitt eget 
liv. Instagram visade sig ha en negativ effekt framförallt på sömnen, synen på sin kropp och 
rädslan av att missa någonting viktigt (Adolfsson, 2017).  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera inställningen som kvinnor i Sverige har till SMI på 
Instagram. Detta genom att undersöka kvinnor i hela Sverige utan generell koppling till 
varandra, med olika demografiska bakgrunder och med olika rutiner kring sitt 
Instagram-användande. 

● Vad är svenska kvinnors inställning till SMI på Instagram? 
● Skiljer sig kvinnors inställning till SMI beroende på ålder och utbildningsnivå? 
● Agerar kvinnorna efter den inställningen till SMI de upplever sig ha? 
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2.0 Tidigare forskning 
 
 
2.1 Konsumentens roll i modern och postmodern tid 
Förr kom all information kring mode huvudsakligen från en enda källa; Paris. Människor från 
hela världen imiterade modet och influerades från ett och samma håll. Idag kan 
modeindustrin inte förändra helheten av ett mode på samma sätt, samtidigt som ingen enskild 
designer på egen hand kan driva igenom någon radikalt avvikande stil. Mode som tidigare var 
överklassens privilegium är idag tillgängligt för alla människor på oberoende vilken sociala 
klass man tillhör (Kawamura, 2011 s. 154-165). Postmodernismen bygger på människans 
sociala sammanhang och dess betydelse av kulturella aspekter, till skillnad från 
modernismens teori om att den vetenskapliga forskningen är av störst betydelse. 
Postmodernismen utgår från att alla människor är olika vilket i sin tur leder till att vad som 
anses vara rätt skiljer sig från en individ till en annan, till skillnad från modernismen som 
anser att det bara finns en sanning. Postmodernismen kritiserar även modernismen för att 
skilja på produktion och konsumtion. Medan modernismen hävdar att produktion är en 
värdeskapande aktivitet och att konsumtion är en värdeförstörande aktivitet, så menar 
postmodernismen istället att produktion och konsumtion integreras med varandra. 
Postmodernismen betonar alltså att konsumenter producerar mening och betydelse av sin 
identitet genom att konsumera (Firat, Dholakia & Venkatesh, 1995). För de postmoderna 
samhällets konsumenter kan “vad som helst” bli mode och den mångfald av livsstilar som 
växt fram ger individer utrymme att skapa en meningsfull självidentitet (Kawamura, 2011 s. 
154-165). Generation Y, som inkluderar människor födda tidigt 1980-tal till tidigt 00-tal, är 
den generationen som är starkast förknippad med postmodernismen. Generation Y anses vara 
toleranta och flexibla, men också mer kritiska och krävande än tidigare generationer (TT, 
2012). I dagens postmoderna samhälle ges en frihet till att skapa en egen individuell stil och 
det anses inte finnas några rätt eller fel gällande mode. Det är en intressant aspekt med tanke 
på att människor i dagens moderna samhälle inspirerar och imiterar varandra mer än någonsin 
tidigare genom olika plattformar på sociala medier. Så hur kommer det sig att SMI har ett så 
stort inflytande i dagens modesamhälle där människor förväntas vara så individualistisk och 
egna? 

Lidewij Edelkoort, en av världens mest inflytelserika och omskrivna trendspanare, har 
förtvivlat förklarat att “modet har dött”. Edelkoort har tappat allt hopp om mode, bland annat 
på grund av att modebranschen enligt henne har tappat kontakten med omvärlden och inte 
längre vet vad den stora massan vill ha (Fairs, 2015). Edelkoort säger att mode tidigare 
handlade om utveckling och påverkade människors sätt att röra sig, flörta samt umgås på. 
Enligt henne gör mode ingenting för oss längre och kläder är tillverkade i så dåligt material 
att det idag förväntas vara kroppen som skapar kläderna istället för tvärtom (P1 Sveriges 
Radio, 2017). Dagens SMI, eller “like-generationen” som Edelkoort kallar den, säger hon ha 
ersatt tidigare intelligent kritik med en girig och ytlig modebevakning (Fairs, 2015). Enligt 
Edelkoort är mode vad som tidigare skapades och influerades med sin grund i Paris (P1 
Sveriges Radio, 2017), vilket tyder på ett modernistiskt perspektiv i att det bara finns ett sätt 
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att inspireras av mode. SMI är istället ett typiskt exempel på följder av det postmodernistiska 
samhället, där alla individer konsumerar olika och inspireras av olika saker i mode. 
 
 
2.2 Instagram 
Instagram lanserades oktober 2010 som ett socialt nätverk för fotodelning. Idag har Instagram 
växt till att vara en av de främsta sociala medierna med sina över 700 miljoner användare 
(Karlsson, 2017). Applikationen tillåter användare att ta bilder, redigera bilder och dela med 
sig av bilder i sitt flöde så väl på Instagram som på sina andra sociala medier. Till bilden kan 
användaren skriva texter, skriva specifika sökord och ange geografisk placering för att göra 
bilden sökbar för andra användare. Varje användare har ett konto där alla bilder sparas i den 
ordning som de publiceras och plattformen förenar vanliga människor, kändisar, press samt 
företag på en och samma plats. Instagram startades ursprungligen av Kevin Systrom och 
Mike Krieger, men köptes av Facebook i April 2012 (Instagram, u.å). Fyra år senare 
lanserade Instagram användningen av algoritmer, precis som Facebook och andra stora 
sociala medier använder. Algoritmer är regler som möjliggör att information visas på ett visst 
sätt för en viss person och finns idag i princip på alla onlinetjänster. Människor missar i 
genomsnitt 70% av det som läggs ut på sociala nätverk, vilket ligger till grund för initiativet 
med algoritmer som optimerar ordningen på foton och videoklipp baserat på innehållet, 
relationen till avsändaren och aktualitet i inlägget (Mackhé, 2016). Vad som anses vara 
optimerad ordning av bilder och videos baseras på tidigare sökhistorik och skiljer sig därför 
från användare till användare. Som användare kommer man därmed inte missa ett foto eller 
video från någon man följer, oavsett vilken tidszon man bor i eller vilken tid man loggar in på 
Instagram.  

IIS undersökning från 2017 visar för första gången att en majoritet av alla 
internetanvändare använder Instagram, som idag är det näst vanligaste sociala nätverket efter 
Facebook. Det syns ett tydligt samband mellan ålder och användningen där störst andel 
Instagramanvändare finns i de yngsta åldersgrupperna, hela 97% av alla 12-15-åriga tjejer i 
Sverige använder applikationen. Användningen av Instagram har höjts med flera procent i 
alla åldersgrupper och siffrorna för 2017 visar att 81% av svenskarna 16-25 år, 69% av 
svenskarna 26-35 år och 57% av svenskarna 36-45 år använder Instagram. Därefter fortsätter 
användningen sjunka med stigande ålder (Internetstiftelsen, 2017). Enligt Instagrams 
användarvillkor måste man vara minst 13 år gammal för att använda tjänsten (Instagram, u.å). 
Dock är det tydligt att detta inte följs, då statistik visar att övervägande flickor i Sverige 
använder Instagram redan som tolvåringar (Internetstiftelsen, 2017). Statistiken visar idag 
inga siffror på om Instagram används i ännu tidigare åldrar. Svenskar är en väldigt liten del 
av den totala massan av Instagrams alla användare globalt. Dock visar nya siffror från Statista 
(2018) att Sverige är ett av de länder i världen som använder Instagram som flitigast, då 44% 
av de totala internetanvändarna i Sverige använder Instagram. I USA använder bara 33% av 
befolkningen Instagram, i Storbritannien 31% och i Brasilien 27%.  
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2.3 Social media influencer - SMI 
Begreppet SMI fick sin spridning år 2016 och innefattar användare på sociala medier som har 
etablerat en viss grad av trovärdighet inom en specifik industri (Pixlee, 2017). Det handlar 
om personer som i offentligheten skriver och publicerar bilder om sina intressen, sin vardag, 
händelser i livet, sin konst eller sitt arbete. SMI är en titel och ett yrke som tydligt visar hur 
snabbt arbetsmarknaden förändrats på grund av digitaliseringen. En SMI har byggt upp ett 
stort förtroende hos sin målgrupp som både motiveras, engageras och inspireras av de SMI 
som de valt att följa. Detta förtroendet kan användas både i frågor där SMI agerar som 
ambassadörer för stora frågor de anser viktiga och till att påverka andra människor vid olika 
köpbeslut (Broman, 2017). En framgångsrik SMI tjänar pengar på att företag helt enkelt vill 
annonsera och synas på deras sociala kanaler. På så sätt blir SMI en reklampelare för de 
företag som samarbeten inleds med. Den gyllene regeln är att ju fler följare en SMI har, desto 
dyrare blir reklamsamarbeten för företagen. Nytt för 2018 är att man nu kan utbilda sig till att 
bli SMI som en eftergymnasial utbildning. Kurser och utbildningar ska alltså förbereda elever 
för ett framtida yrkesliv som SMI (Ekström, 2018).  

Idag finns SMI i alla världens länder och internets globala framväxt tillåter allt 
material vara tillgängligt för resterande världen (Smitha, 2014). Informationen som SMI 
sprider via sina sociala medier fungerar som tvåvägskommunikation i den bemärkelsen att 
SMI publicerar en bild och reklamtext, därefter har personens följare möjligheten att svara i 
form av “likes” och kommentarer. Genom den typen av tvåvägskommunikation får sändaren 
(SMI) kunskap om hur mottagaren (dess följare) reagerar och kan på så sätt enklare både 
analysera sin målgrupp och anpassa sina erbjudanden till vad dess följare uppskattar mest 
(Bergström, 2016 s.109). Det viktigaste för en SMI är att på ett äkta och genuint sätt bygga 
upp en relation med sina följare. Den relationen används i sin tur strategiskt av företag. När 
SMI skapar relationer med andra användare skapas en form av WOM-kommunikation som 
kan utnyttjas för att påverka människors köpbeslut och konsumtionsvanor (Kavouraa & 
Stavrianeab, 2014).  
 
 
2.4 Word of Mouth - WOM 
Kommunikationen som sprids genom SMI blir en form av Word of Mouth (WOM). 
WOM-marknadsföring är världens äldsta marknadsföring och grundar sig i att “nöjda kunder 
sprider budskapet vidare”. I grunden utnyttjar WOM den mänskliga benägenheten att dela 
med sig av sina erfarenheter. WOM blir en väldigt effektiv marknadsföringsmetod eftersom 
människor tenderar att lita på omdömen från bekanta i högre utsträckning än budskap i 
traditionella reklamkampanjer. Därför blir WOM en muntlig mun-till-mun-kommunikation 
mellan mottagare och kommunikatör som mottagaren uppfattar som icke-kommersiell och 
äkta (Kavouraa & Stavrianeab, 2014). SMI använder sitt uppbyggda förtroende gentemot sina 
följare till att annonsera samt förespråka varumärken, produkter och tjänster i olika 
samarbeten med företag. Men på grund av att många SMI blandar vardagsbilder och 
reklamsamarbete i sitt flöde på Instagram, uppfattas inte alltid de sponsrade inläggen som 
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reklam trots att det tydligt markeras i texten. Istället för reklam uppfattas informationen som 
inspiration (Keegan & Rowley, 2017). Forskning visar att ju mer en mottagare anser 
avsändaren som kompetent och trovärdig, desto mer övertygande är WOM-kommunikationen 
(Swanepoel, Lye & Rugimbana, 2009). En SMI med många trogna följare kan alltså 
marknadsföra produkter utan att dess följare behöver uppfatta detta som reklam. Det gäller 
också för företag att hitta rätt SMI för respektive samarbete. För att WOM-marknadsföring 
ska vara så effektiv som möjligt krävs det att företag sprider rätt information till rätt SMI som 
i sin tur sprider vidare informationen till de mest passande individerna (Talpau, 2014). 

En studie av NIELSEN visar att 84% av över 30 000 konsumenter i 60 länder, anser 
att rekommendationer från vänner och familj är den mest trovärdiga och inflytelserika faktorn 
när det gäller köpbeslut. 71% av de undersökta respondenterna indikerar att att de litar på 
okända konsumenters åsikter kring en produkt som publiceras online (Nielsen, 2015). 
 
 
 
2.5 Stealth-marknadsföring 
Stealth-marknadsföring (eng. Stealth Marketing) är en form av dold marknadsföring som 
syftar till att obemärkt kommunicera ett kommersiellt budskap. Vart gränsen mellan ett 
renodlat reklaminslag eller vanliga tankar om någonting kan vara svårt att avgöra och många 
SMI har kritiserats för att kommunicera den typen av dold marknadsföring. Stealth-marketing 
är baserat på WOM-marknadsföring och handlar helt enkelt om att avsändaren av budskapet 
inte vill att mottagaren ska vara medveten om att hen utsätts för reklam (Swanepoel, Lye & 
Rugimbana, 2009). De etiska problemen kring stealth-marknadsföring ligger oftast inte i vad 
som kommuniceras, utan snarare i vad som inte kommuniceras (Martin & Smith, 2008). 

I maj 2010 togs ett gemensamt beslut i de nordiska länderna att konsumenten själv 
måste kunna sålla bland den reklam som delas på sociala medier, men också att det måste 
tydligt framgå vad som är reklam. Lagen säger att plattformar som Instagram vanligtvis 
används av privatpersoner för att kommunicera med varandra, vilket gör det extra viktigt att 
företag som använder sociala medier i marknadsföringssyfte är tydliga med den avsikten som 
de har är att främja avsättning av varor och tjänster (Konsumentverket, 2016). Detta har 
Instagram applicerat då samtliga publiceringar som innehåller reklam är märkta med 
“sponsrad av” eller “i samarbete med”. Problemet är att reklam-publiceringarna är väldigt 
lika det övriga innehållet i Instagram-flödet. Detta kallas för native advertising och handlar 
om att annonser smälter in i omgivningen (Ekström & Sandberg, 2010). Trots att det tydligt 
står ifall inlägget är sponsrat på ett eller annat sätt, kan mottagaren ändå uppfatta reklamen 
som ett vanligt inlägg och därmed påverkas mer av budskapet.  
 
 
2.6 Identitetsstärkande konsumtion 
Hyperverkligheten är ett centralt begrepp inom postmodernism och refererar till en 
konstgjord social verklighet skapad genom media samt tecken omkring oss. 
Hyperverkligheten förklaras genom att konsumenter tror på en verklighet som inte är den 
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objektiva sanningen. Detta yttrar sig dels genom reklam och marknadsföring, men även 
genom information som förmedlas via internet (Firat & Venkatesh, 1995). Begreppet bygger 
på att människor lever i en konstruktion där det vi handlar bidrar till skapandet av tillhörighet 
i olika sammanhang. Människors möjligheter att konsumera fritt har enligt Shankar, 
Whittaker och Fitchett (2006) format samhället mot det att man ska uppleva vissa handlingar 
som bättre än andra. Detta innebär att en viss jacka kan anses vara bättre än en annan, 
beroende på vilken social grupp man tillhör eller vill tillhöra. Att människor investerar i 
konsumtionen av produkter som förväntas bygga upp en eftersträvad och önskad identitet, 
leder enligt Firat och Venkatesh (1995) till att produktionen och konsumtionen sker 
samtidigt. Konsumenterna producerar alltså fram bilden av sig själva genom att konsumera. 
Den här typen av ständiga jakten på identitet leder till vad Shankar, Whittaker och Fitchett 
(2006) kallar ett miserabelt beteende, då konsumtionen aldrig riktigt kan mättas. De menar att 
ju mer som konsumeras, desto mer vill konsumenterna ha (Shankar, Whittaker & Fitchett, 
2006).  

Människor vill engagera sig och ansluta sig till människor, vilket leder till skapandet 
av nya gemenskaper. Människor utsätts för konstant påverkan från olika håll, både medvetet 
och omedvetet, vilket resulterar i att man både förändrar sig och byter åsikter genom hela 
livet (Bergström, 2016 s. 102). Enligt Sirgy (1982) strävar alla människor efter att vara den 
bästa versionen av sig själv. Han förklarar det som att människan har tre olika “jag”; Det 
faktiska jaget, det sociala jaget och det ideala jaget. Det faktiska jaget är sådan personen är, 
det sociala jaget är så som personen uppfattas av dess omgivning och det ideala jaget är så 
som personen vill vara och uppfattas. Människor strävar efter att uppnå sitt ideala jag genom 
att köpa produkter som på olika sätt kan förmedla den ideala bilden av sig själv till 
omgivningen (Sirgy, 1982). Bauman (2009) uttrycker i fråga om skapande av identitet är att 
identitet inte är en gåva man föds med och att ingen identitet är given. Han förklarar identitet 
som ett projekt som kommer förändras under hela livet. Detta följer Bergströms teori (2016) 
att en människa förändrar sig och byter åsikter på grund av olika påverkan vi utsätts för 
genom livet. Enligt McCracken (1986) behöver framgångsrik marknadsföring därför skapa en 
mening hos konsumenterna. Specifika produkters eller ett helt varumärkes betydelse används 
av konsumenter för att uttrycka kulturella kategorier och principer, skapa idéer, upprätthålla 
livsstilar och bygga identiteter. Produkternas betydelse i våra liv går alltså bortom produktens 
funktionalitet och dess kommersiella värde, och leder till att vi inte alltid köper produkter för 
vad det är, utan för vad de betyder för oss (eller för andra) i sociala sammanhang 
(McCracken, 1986). Även Belk (1988) intygar att allt människor handlar, oavsett vad det är, 
är ett sätt att uttrycka en förlängning av sig själva. Den sociala statusen spelar en viktig roll i 
framförallt unga människors liv och det anses vara viktigt att kunna visa upp sitt ideala jag 
genom att passa in och följa de senaste trenderna (Sirgy, 1982). Enligt Katona, Zubcsek och 
Sarvary (2010) påverkas individer som känner ett starkt behov av grupptillhörighet mer av 
andra människors åsikter på sociala medier. Tidigare var konsumtion en aktivitet som 
utfördes med syftet att tillfredsställa människors grundläggande behov. Idag har konsumtion 
gått från att tillfredsställa de grundläggande behoven till att idag vara ett av de starkaste 
kriterierna för hur vi bedömer och uppfattar varandra.  
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Sociala medier är ett sätt att synliggöra konsumtion och stärker social jämförelse på 

många sätt. Begreppet konsumtionskultur beskrivs som att konsumtionshandlingen får en 
symbolisk mening då identitet anses skapas genom just konsumtion. Själva 
konsumtionshandlingen anses vara just det ögonblicket i processen där produktion och 
konsumtion integreras med varandra och det är därmed då det symboliska utbytet som skapar 
sociala koder sker (Firat, Dholakia & Venkatesh, 1995). Bauman identifierar att 
konsumtionssamhället bygger på löftet om lycka genom konsumtion samtidigt som det 
bygger på att varje försök till ett högre välbefinnande genom konsumtion är förgäves 
(Bauman, 2009). 
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3.0 Teoretiskt ramverk 
 
 
3.1 Tvåstegshypotesen 
Uppsatsen kommer även att använda sig av Katz och Lazarfeld (1955) tvåstegshypotes om 
kommunikation. Hypotesen innebär att mediers budskap och individers personliga 
preferenser påverkas med hjälp av olika opinionsledare. Opinionsledaren håller sig 
uppdaterad inom olika områden som beskrivs i medier och presenterar sin tolkning för 
mindre aktiva delar av befolkningen. Tvåstegshypotesen innebär alltså att en människa bildar 
sina åsikter i två steg; både på den information som de mottagit via medier och information 
som mottagits via opinionsledare. Tvåstegshypotesen grundar sig i att Lazarfeld gjorde en 
undersökning av presidentkampanjen i USA 1968 där han kom fram till att “ideas often flow 
from radio and print to the opinion leaders and from them to the less active sections of the 
population” (Nowak, Carlman & Wärneryd, 1968). Tvåstegshypotesen går hand i hand med 
WOM-kommunikation som även den bygger på att en människa sprider ett budskap till fler 
människor i sin omgivning. Opinionsledare fungerar som en mellanhand för information 
mellan massmedia och den större befolkningen. I denna uppsats är SMI opinionsledare, och 
populationen blir dess följare. Trots att tvåstegshypotesen är en gammal teori är den lika 
relevant idag som den var för 70 år sedan. Människor inspireras än idag mest av varandra. 
Den största skillnaden från 1955 då teorin skapades till idag är att människor idag integrerar 
med varandra allt mer över internet på olika sociala medier. SMI tar in informationen (olika 
varor/tjänster) och sprider vidare informationen till sina följare genom bilder, videos, texter 
och stories på Instagram. På så sätt agerar SMI som en mellanhand från företagen till 
konsumenter, där konsumenterna uppfattar budskapet som personligt och relevant (Mackhé, 
2017).  

 
(Källa: Katz & Lazarfeld,, 1955. Designad av: Nima Kadivar, 2018) 
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3.2 CCT - Consumer Culture Theory 
Sirgy (1982) och McCracken (1986) är endast två av flera forskare som är överrens om att 
människan konsumerar för att på olika sätt framhäva sig själv och sin identitet. Forskning 
kring identitetsskapande konsumtion är idag ett stort samt viktigt område som förklaras i 
många olika modeller och teorier. En modellen som används i den här uppsatsen är den så 
kallade Consumer Culture Theory, CCT-modellen. CCT introducerades av Arnould & 
Thompson (2005) som ett teoretiskt ramverk för att undersöka hur konsumenter omvandlar 
symbolisk mening i reklam, varumärke och produkter till att passa sin egen sociala identitet 
och livsstil. Modellen bygger på att konsumtion påverkas av konsumenters agerande i olika 
kulturer. Teorin fokuserar på att människan intresserar sig för det kulturella och symboliska 
aspekterna av konsumtion snarare än att se konsumtion som någonting nödvändigt som finns 
till för att endast tillfredsställa grundläggande behov.  

CCT kan delas upp i fyra kategorier, dessa är Consumer Identity Projects, 
Marketplace culture, Mass-mediated marketplace ideologies and consumers' interpretive 
strategies och Sociohistoric patterning of consumption. I denna uppsats har det valts att utgå 
från kategorin Consumer Identity Projects. Utifrån detta perspektivet ses konsumenter som 
skapare och sökare av sin identitet och använder marknaden som en källa för att hitta 
produkter som symboliserar den identiteten. Consumer Identity Projects menar att 
konsumenterna är medvetna om vad de vill ha men att marknaden gör dem osäkra på grund 
av dess bredd och alla de valmöjligheter som finns. Enligt detta synsätt är det marknaden som 
ger konsumenterna möjlighet att skapa en identitet, men med dilemmat att konsumenten 
därmed blir begränsad till det utbud som finns på marknaden. Konsumenterna tolkar 
produkternas symboliska värden och köper det som man bäst kan identifiera sig med 
beroende på det kulturella sammanhanget som man vill tillhöra (Arnould & Thompson, 
2005). Detta är relevant i uppsatsen då dagens samhälle handlar om reflexiva konsumenter 
som utnyttjar marknadsrelaterade resurser för att skapa en sammanhängande självidentitet.  
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4.0 Metod 
 
 
4.1 Material 
För att kunna besvara forskningsfrågorna och syftet med studien har en primär datainsamling 
valts som vi själva tagit fram, denna ansågs var tillräckligt för att uppnå syftet med denna 
uppsats. Det primära empiriska materialet i denna studie består av en webbenkät. Förutom det 
empiriska materialet har även befintlig fakta inom området använts för att bidra till en 
djupare förståelse. För en bredare analys har äldre källor används av anledning att framhäva 
tidigare mönster i samhället som bidragit till att SMI idag har blivit ett så stort fenomen, men 
även mer aktuella källor som visar på samhälls problematiken kring SMI och sociala mediers 
framväxt. Vi har dels använt oss av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidigare forskning 
samt analyser om både SMI:s och sociala mediers påverkan på människor. Valda teorier 
används för att knyta samman tidigare samhällsforskning till att passa lika väl i dagens 
samhälle. Teorierna grundar sig och är utarbetade utefter annan problematik än SMI och 
sociala mediers framväxt, men visar på att människan fungerat ungefär på samma sätt oavsett 
tidsepok. Denna primärdata i samband med den redan existerande sekundärdatan anses vara 
tillräcklig som underlag för att kunna uppnå syftet med studien.  
 
 
4.2 Metod 
För att uppfylla syftet med studien behövs empiriskt material som analyserar kvinnor i olika 
åldrar i olika delar av Sveriges inställning till SMI på Instagram. För att genomföra detta har 
en kvantitativ tvärsnittsstudie utformats i form av en webbenkät. Valet av en kvantitativ 
enkätundersökning gjordes på grund av vårt syfte och våra frågeställningar. Det var också det 
lämpligaste sättet för att nå ut till ett stort urval respondenter inom ett stort geografiskt 
område i relation till tiden. 

En tvärsnittsstudie används för att förstå komplicerade sociala fenomen och 
företeelser, och framförallt där data samlas in i syfte att ge information om en hel målgrupp. 
Tvärsnittsstudien genomförs under en specifik tidsperiod (Bryman & Bell, 2011 s. 54). 
Webbenkäten har publicerats i två av sveriges största Facebook-forum för kvinnor i olika 
åldrar över hela landet; “Pink Room” och “Honey & The Bees”. Dels för att nå kvinnor över 
hela landet med olika bakgrunder, åldrar och livsstil men även för att nå ut till ett brett spann 
av kvinnor som inte har någon relation till varandra. Detta för att få ett så trovärdigt resultat 
som möjligt. Alla kvinnor som besvarade enkäten har olika erfarenheter av SMI och påverkas 
av olika SMI på olika sätt. Därav kan resultatet enklare generaliseras genom att nå ett så brett 
spektra av kvinnor i målgruppen (Bryman & Bell, 2011 s. 410). Webbenkäten kommer att 
genomföras under en specifik tidpunkt i respondenternas liv genom att låta dem besvara 
enkäten vid ett tillfälle och på så sätt undersöka deras tankar samt vanor vid just detta tillfället 
(Bryman & Bell, 2011 s. 54). Pink Room och Honey & The Bees är slutna Facebook-grupper 
med flera hundra kvinnor som dagligen delar med sig av olika erfarenheter, funderingar och 
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frågor i livet. Inläggen bemöts av ett stort engagemang av samtliga medlemmar. Gruppen 
kontrolleras av administratörer som ser till att användarvillkoren följs och att ingen 
diskriminering sker (Facebook, u.å).  
 
4.2.1 Pilotstudie 

En pilotstudie är en första provstudie som görs i en mindre skala. Dels för att kontrollera ifall 
upplägget av studien är fungerande, samt att samla in värden som kan användas som 
kontrollvärden vid den fullvärdiga studien. Enligt Bryman & Bell (2011) används 
pilotstudien för att identifiera eventuella svårigheter och oklarheter med frågorna, vilket 
också är syftet till valet att göra en pilotstudie. När det gäller att hitta respondenter för att 
besvara pilotstudien är det bäst att välja en liten skala människor från den målgruppen man 
sedan kommer att utföra sin studie på (Bryman & Bell, 2011 s. 262-263). Därav valdes det att 
göra en pilotstudie med 15 respondenter, vilket bestod av kvinnor i åldrarna 12-45 år i vår 
omgivning. Urvalet som utförde pilotstudien baserades på ett bekvämlighetsurval där vänner 
och släktingar deltog som respondenter (Gauss, u.å.). Detta motiverades av att syftet var att 
kontrollera upplägget av frågorna, men kan i efterhand ha lett till ett partiskt och inte lika 
kritiskt ställningstagande. Syftet med pilotstudien var att stämma om frågeställningarna i 
webbenkäten är enkla att förstå samt att kontrollera så det inte lämnas något utrymme för 
tolkning. De oklarheter som uppstod under pilotstudien korrigerades innan publiceringen av 
webbenkäten. 
 
4.2.2 Webbenkät 

En webbenkät är en metod där respondenterna besvarar en uppsättning förbestämda frågor 
och där svaret skickas samt registreras direkt (Bryman & Bell, 2011 s. 662). Fördelen med 
utformandet av en webbenkät är att man på så sätt når ut till väldigt många kvinnor i olika 
åldrar och med olika geografiska placeringar i Sverige på ett snabbt samt effektivt sätt. Med 
tanke på att det är en webbenkät krävs det ingen längre tid av respondenterna för att besvara 
enkäten, och den kan dessutom besvaras vart som helst under vilken tid som helst på dygnet. 
Genom att nå ut till en stor grupp respondenter så kan man generalisera att svaren är 
trovärdiga och på så sätt få en väldigt klar samt övergripande bild över hur det ser ut i 
samhället. En kvantitativ forskningsmetod ger möjligheten att hitta likheter och skillnader i 
hur olika kvinnor förhåller sig till SMI på Instagram (Bryman & Bell, 2011 s. 410). 
Webbenkäten ger utrymme för respondenterna att vara helt anonyma, på så så sätt undviks 
den så kallade intervjuareffekten då forskaren kan påverka respondenten vid frågeställningen. 
Vidare kan respondenterna själva välja när, hur och var de vill besvara enkäten (Bryman, 
2016 s. 222). För att med ett sannolikhetsurval kunna uttala sig om en större målgrupp är det 
viktigt att så många respondenter som möjligt väljer att delta, vilket innebär att en webbenkät 
är den mest lämpade forskningsmetoden för uppsatsens syfte. 

En nackdel med att använda sig av en webbenkät är att man tappar den personliga 
kontakten med respondenterna och svårigheterna som uppstår med fastställandet att det är rätt 
person som har svarat. Med rätt person menas att det verkligen är kvinnor mellan 12-45 som 
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har svarat på enkäten eller om det är andra personer också. Däremot är båda 
Facebook-grupperna slutna, vilket innebär att vem som helst inte kan bli medlem. 
Administratörer i respektive grupp håller reda på att det enbart är kvinnliga medlemmar i 
gruppen. På grund av detta behöver vi dock inte lägga en värdering i att enkäten ska nå “fel” 
individer. En annan nackdel med att använda sig av en webbenkät som insamlingsmetod är 
att det är svårt att avgöra om respondenten har gett seriösa svar eller om denna bara svarat på 
frågorna utan att kolla igenom dem ordentligt. Genom att göra en kort och koncist webbenkät 
med tydliga frågor och enkla svarsalternativ har vi i största mån försökt undvika detta. Vad vi 
också missar med att använda oss av en webbenkät, är att den inte lämnar utrymme för 
utveckling av svaren (Bryman & Bell, 2011 s. 662). Därav har vi valt att i slutet av 
webbenkäten bjuda in till en öppen diskussion. Vi har också använt oss av en öppen fråga där 
respondenten själv får beskriva vad det första de tänker på när de hör “SMI” är. 

En stor oro kring webbenkäten som datainsamlingsmetod är att även fast det är över 
hundra tusen kvinnorna som är medlemmar och delaktiga i gruppen, så är det omöjligt att på 
förhand kunna avgöra hur många som kommer välja att faktiskt besvara enkäten. Med för få 
respondenter kommer enkäten inte kunna generaliseras med trovärdighet. Alla svar kommer 
att analyseras både enskilt och generellt för att både representera ett generellt resultat och ett 
mer fördjupat resultat. Det fördjupade resultatet kommer att utgå från respondenternas 
upplevda generella inställning kring SMI på Instagram. 

 
 

4.3 Avgränsning 
SMI finns på många plattformar idag, vilket innebär att dess betydande roll för såväl företag 
som konsumenter kan variera stort mellan plattformarna. Därav är det avgörande att avgränsa 
rapporten till enbart en plattform. Rapporten kommer enbart beröra SMI på Instagram, 
eftersom det idag anses vara den främsta kommunikationskanalen för SMI (Hashoff, u.å). Vi 
har valt att avgränsa undersökningen till att fokusera på kvinnor i åldrarna 12-45 år detta 
eftersom vi vill använda samma åldersspann som IIS har gjort i sina undersökningar. 
Åldersspannen kommer därför att kategoriseras genom 12-15 år, 16-25 år, 26-35 år och 36-45 
år. Detta för att kunna jämföra och analysera IIS resultat i förhållande till vad vår 
undersökningen visar (Internetstiftelsen, 2016 & 2017).  

Till följd av studiens kvantitativa utformning kommer urvalsmetoden bli i form av ett 
sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval har alla individer en chans att bli valda och för att 
kunna dra slutsatser för en hel population så är det ett sannolikhetsurval som bör göras 
(Bryman, 2016 s.174). Att använda sig utav ett sannolikhetsurval innebär att några element 
har 0 sannolikhet att väljas och att några element har en okänd sannolikhet att väljas. 
Fördelarna med ett sannolikhetsurval i den här typen av undersökning är att resultatet blir 
representativt och möjliggör en generalisering av urvalet till populationen (ibid.). 
Respondenterna för webbenkäten blir en form av ett frivilligt sannolikhetsurval av 
anledningen att de själva väljer att besvara enkäten, utan att webbenkäten har skickats 
specifikt till just dem (Gauss, u.å). Urvalet är avgränsat till att enkäten ska besvaras av 
kvinnor i Sverige mellan 12 och 45 år utan någon tidigare relation med varandra. Vi har valt 
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att begränsa studien till Sverige på grund av Statistas (2018) höga procentandel av 
Instagram-användare hos den svenska befolkningen.  
 
 
4.4 Metodreflektion 
I och med att nästan alla av kvinnor mellan 12-45 år använder sig av Instagram i dagens 
samhäll (Internetstiftelsen, 2017), kommer respondenterna med lätthet kunna relatera till 
frågorna som ställs. Webbenkäten kräver att respondenterna har både tillgång till Instagram 
och kunskap om hur applikationen fungerar, vilket innebär att webbenkäter är att föredra när 
undersökningar med respondenter görs som har någorlunda stor datorvana (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund, 2010 s. 147). Att publicera webbenkäten i Facebook-grupper är 
därför ett strategiskt val, då det krävs att målgruppen använder sig av sociala medier på olika 
sätt. Slutsatsen har dragits att målgruppen i fråga som följer SMI på Instagram även befinner 
sig på Facebook, vilket är anledningen till beslutet att publicera webbenkäten på Facebook. 

Vid webbenkätens utskick informerades det tydligt att det är en undersökning av SMI 
på Instagram som utförs, vilket i sin tur hänvisar till att enbart kvinnor som faktiskt använder 
Instagram efterfrågas att besvara enkäten. Detta kommer att effektivisera datainsamlingen, 
men också öka reliabiliteten. Studien strävar efter att undersöka ett eventuellt samband 
gällande konsumenters generella inställning till SMI och deras agerande därefter i vissa 
specifika påståenden. Detta för att vara underlag för framtida forskning gällande hur företag 
bör tänka i sitt samarbete med SMI på Instagram, men också för att skapa en förståelse kring 
hur kvinnor i allmänhet förhåller sig till SMI som begrepp.  

Rapportens ämne är relevant för utbildningen Textile Management eftersom oavsett 
vart inom textilbranschen man befinner sig, så kommer SMI vara ett välkänt begrepp.  
 
4.4.1 Kvantitativ forskningsmetod 

En kvantitativ forskningsmetod lägger fokus på mätningar, samband och siffror medan en 
kvalitativ studie istället fokuserar på text, ord och handlingar. En kvantitativ metod innebär 
att komma åt siffror, samt beskriva och förklara mätningsresultat. Enklare förklarat så strävar 
en kvalitativ studie efter att skapa en förståelse, medan en kvantitativ strävar efter att förklara 
ett samband. En kvantitativ forskningsmetod fokuserar mer på hur individer agerar, istället 
för att fokusera på att förstå varför de gör som de gör (Bryman, 2016 s. 400-401). I denna 
studie har det valts att använda en kvantitativ forskningsmetod då mycket tidigare forskning 
fokuserar på i vilken utsträckning som människor påverkas av sociala medier och framförallt 
anledningarna till varför det ser ut som det gör. Här kommer det istället fokuseras på att 
identifiera vilka kvinnor som anser sig ha en positiv eller negativ inställning till SMI på 
Instagram samt hur de agerar därefter. 

I en kvalitativ ansats hade man kunnat gå mer in på djupet och förklara hur, vad och 
varför påverkan av SMI på Instagram sker (Bryman, 2016 s. 568). Det kunde gjorts 
exempelvis genom att observera hur processen ser ut från att man ser en reklambild på 
Instagram till att ett köpbeslut tas. Alternativt genom att intervjua kvinnliga konsumenter 
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mellan åldrarna 12-45 år i fokusgrupper för att lämna utrymme till en öppen diskussion med 
fokus på åsikter, upplevelser, känslor och attityder kring SMI. Hade en kvalitativ ansats gjorts 
i form av intervjuer hade respondenterna dock inte kunnat vara anonyma, vilket hade kunnat 
påverka svaren. Att använda en kvalitativ ansats hade i det här fallet inte besvarat studiens 
syfte, då fokus ligger på att nå ut till kvinnor i Sverige i såväl olika åldrar som i olika städer 
för att skapa ett så generellt resultat som möjligt (Bryman, 2016 s. 401). Det ligger i studiens 
intresse att förklara samband mellan individ och handling, inte förklara varför det ser ut som 
det gör.  

Metodvalet av en kvantitativ ansats i form av en webbenkät motiveras med att detta 
verktyg ansågs vara det mest lämpliga för studiens syfte och frågeställningar. Valet 
grundades främst på att fånga upp så många olika respondenter som möjligt, vilket inte skulle 
vara tänkbart med en kvalitativ undersökning. Men också då det är den mest passande 
metoden för att uppfylla syftet med studien. Att använda en kvantitativ undersökningsmetod 
medför dock nackdelar som måste tas i beaktning. 

Undersökning syftar till att ge en heltäckande uppfattning genom att erbjuda 
webbenkäten till ett brett omfång av kvinnor. Frågorna är ställda för att skapa en 
grundförståelse kring hur kvinnor förhåller sig till SMI och hur det påverkar hur de agerar i 
vissa påståenden.  

 
4.4.2 Frågekonstruktion 

Webbenkäten som konstruerats är standardiserad, vilket innebär att frågorna är formulerade 
på samma sätt oavsett vem som besvarar enkäten. I denna studie har det valts att framförallt 
arbeta med slutna frågor i den bemärkelsen att alla svarsalternativ är förbestämda. Att ha 
öppna frågor ger respondenten större frihet i att uttrycka sig, men kan också leda till att 
respondenten blir avskräckt och väljer att avstå från att besvara enkäten (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund, 2010 s. 151-154). För att inte respondenterna ska bli allt för 
styrda av svaren har vi dock lämnat två öppna frågor, där en kräver ett enskilt ord som svar 
och där den andra frågan är frivillig och öppnar för tillägg i slutet av webbenkäten. I detta fall 
ligger det i studiens intresse att främst fokuserade på ett generaliserat resultat, vilket innebär 
att slutna frågor är ett bättre alternativ. För att inte fastna i komplexa frågor där inga av de 
förutbestämda svarsalternativen passar för respondenten, har noggranna frågor med 
flervalsalternativ och tydlig operalisering av begreppen i fråga. 

Genom att användandet av svarsalternativet “vet inte” tvingas inte respondenterna att 
ta ställning åt det ena eller det andra hållet. Detta ger också ett alternativ för respondenten 
som inte har någon åsikt i frågan (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010 s. 156). I 
början av webbenkäten används nominalskalor för att utgöra respondenternas geografiska 
placering, ålder, utbildning och sysselsättning. Därefter används ordinalskalor för att ta reda 
på respondenternas förhållningssätt till SMI på Instagram (Bryman, 2016 s. 153). 

Nominalskalor är kategoriseringar som inte går att rangordna på något sätt, vilket 
lämpar sig bra för frågor gällande vart respondenterna bor, hur gamla de är, deras högsta 
utbildningsnivå, deras huvudsakliga sysselsättning, hur många de följer på Instagram och hur 
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ofta de använder tjänsten. Ordinalskalor är kategoriseringar som har en inbyggd rangordning, 
där alternativet “Mycket positiv” är mer positivt än “Ganska positiv”, men det går inte att 
avgöra hur stora avstånden är mellan de olika svarsalternativen. På samma sätt är “Ibland” 
mer sällan än “Ofta”, men inte heller är det specificerat vilket svarsalternativ som är vad. 
Detta är lämpligt i webbenkäten eftersom syftet är att respondenterna ska rangordna sin egen 
uppfattning och därmed själva får avgöra avstånden mellan skalorna. Detta för att skapa en 
tydlig bild av respondenternas upplevda förhållningssätt till SMI på Instagram. 

Frågorna är konstruerade för att besvara syftet på ett så bra sätt som möjligt. För att 
förtydliga att det är SMI på Instagram och inte sociala medier i allmänhet som är av intresse, 
är frågorna utformade till dess förtydling. Detta förtydligas också vid publicering av 
webbenkäten. Webbenkäten är skapad med hjälp av google forms och därefter kodat samt 
analyserat svar för svar. Innan respondenterna besvarar enkäten informerades de om varför 
undersökning görs och hur den kommer att gå till. Av strategiska anledningar har det valts att 
ha en bild i början av enkäten på ett typiskt flöde hos en SMI på Instagram. Det är ett typiskt 
exempel på hur ett flöde kan se ut då det innehåller inspirerande bilder med tunna kläder, 
smala kroppar och vackert väder. 

Inspirationen till frågorna har hittats kring utbildning och sysselsättning från Statiska 
centralbyråns (2004) frågebank med förslag på hur frågor bör formuleras i en enkät. 
Dessutom har det utgåtts från Christensen, Engdahl, Grääs och Haglunds handbok (2010) om 
att göra en marknadsundersökning. 
 
4.4.3 Reliabilitet och validitet 

Validitet kan generellt sägas vara att man mäter det man har i syfte att mäta. Två vanligt 
förekommande aspekter på validitet är inre- och yttre validitet. Reliabilitet och validitet är 
viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. 
Reliabiliteten handlar om pålitligheten i studien, och beskriver alltså hur väl testet mäter det 
som det mäter. Inom kvantitativa undersökningar är reliabilitet detsamma som upprepbarhet. 
Resultatet ska alltså vara så pass trovärdigt att det svaren hade upprepats om studien gjordes 
på nytt. För att mäta reliabiliteten i en kvantitativ studie kan man diskutera reliabiliteten från 
tre olika synvinklar; stabilitet, intern stabilitet och test-retest. Studien kommer att fokusera på 
den yttre validiteten som har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde som fås 
vid en intervjufråga och verkligheten (Bryman, 2016 s. 156-158)  

För att uppnå både hög reliabilitet och validitet är det viktigt att studien 
operationaliserar och inte lämnar något utrymme för tolkning i forskningsfrågorna i 
webbenkäten. Extra viktigt är detta i våra frågor där det efterfrågar svar i form av 
ordinalskalor, men också i alla begrepp som förekommer. Därför har det i studien varit 
väldigt noggrant att definiera begreppen i webbenkäten för att minska utrymmet för egen 
tolkning. För att kontrollera att en tydlig definition av vad som frågas har uppnåtts och för att 
öka validiteten i frågeställningen så har en pilotstudie gjorts innan webbenkäten publicerats. 
För att öka pålitligheten används tidigare forskning för att granska och jämföra studiens 
resultat.  
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4.5 Källkritik 
Av det material som har använts har en kritisk granskning samt en bedömning av relevans 
och trovärdighet gjorts. Material är hämtat främst från Google Scholar och ProQuest för att 
säkerställa att litteraturen är av vetenskaplig grund.  
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5.0 Resultat 
 
Enkätstudien besvarades av 329 kvinnor runt om i Sverige. Av respondenterna är 30% 
bosatta i Västra Götaland, 20% i Stockholm och 10% i Skåne. Trots det stora åldersspannet är 
hela 80% av respondenterna mellan 16 och 25 år gamla, 17% är mellan 26 och 35 och enbart 
några få respondenter är under 16 eller äldre än 35. Ungefär hälften av respondenterna har en 
gymnasieutbildning som sin högsta utbildning. 
 

 
Hur gammal är du?                                    Vilken är din högsta utbildning?   

 
 

Vilket alternativ stämmer bäst överens med  
hur ofta du använder Instagram? 

 
 
95% av respondenterna använder Instagram dagligen, varav 89% gör det flera gånger om 
dagen. Däremot är det bara 2,5% av respondenterna som publicerar bilder och videos 
dagligen. Det mest förekommande är att publicera någonting månadsvis. Respondenterna har 
omkring 100-600 personer som de följer på Instagram och 95% följer personer på Instagram 
som de inte har en relation till.  
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Hur många personer följer du                 Följer du personer på Instagram 
på Instagram?                                                                                                      som du inte känner? 
 

                    
 
Det framkommer tydligt att det första som respondenterna tänker på gällande “SMI” är 
reklam, inspiration och kändisar (bilaga 2). Många svarar också att de förknippar SMI med 
dålig självkänsla, smygreklam och bedrägeri (ibid.). En stor andel av respondenterna uppger 
sig vara medvetna om den reklam som SMI sprider på sina sociala kanaler i form av 
sponsring och samarbeten med olika företag, men 3 av 329 respondenter uppger sig inte alls 
vara medvetna om problematiken och 40 respondenter uppger sig vara osäkra. 
 
Jag är medveten om den reklam                                                 Det är lätt att avgöra när ett inlägg 
som företag kommunicerar                                                                 från en SMI innehåller reklam, 
genom SMI på Instagram                                                              sponsring eller andra samarbeten   
  

                                   
Trots att en väldigt stor procentsats säger sig vara fullt medvetna om den reklam som företag 
kommunicerar via SMI på sociala medier, så är svaret inte lika självklart i om det anses 
enkelt att avgöra när ett inlägg innehåller reklam eller sponsring. Respondenterna vet om att 
reklam och marknadsföring publiceras av de SMI de väljer att följa, men de har svårt att 
avgöra vilka inlägg som är reklam och vilka inlägg som är helt fristående från ett specifikt 
vinstsyfte. Av de 215 respondenterna som anser sig vara fullt medvetna om att SMI sprider 
budskap i företags vägnar, så är det bara 117 respondenter som anser att det är lätt att avgöra 
när och i vilka tillfällen detta faktiskt sker.  
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Marknadsföring från SMI är ärligare än                                       SMI skulle inte rekommendera en 
marknadsföring direkt från ett företag                                  produkt som de själva inte har provat 

      och vill rekommendera 
 

                                   
6% av respondenterna anser att marknadsföringen från en SMI är ärligare än 
marknadsföringen direkt från ett företag och 3% anser att SMI enbart marknadsför produkter 
som de genuint vill rekommendera. En väldigt stor andel väljer inte att ta ställning till 
påståendet genom att svara att de faktiskt inte vet. Gällande trovärdigheten i SMIs 
kommunikation är det ännu fler av respondenterna som har svårt att ta ställning till om de 
uppfattar kommunikationen som trovärdig och ärlig eller inte. Men här ser vi också att 18% 
instämmer i att kommunikationen är genuin, vilket motsvarar en väldigt stor procentsats i ett 
marknadsföringssammanhang. Vilket varumärke eller produkt som en eller flera SMI 
rekommenderar anses vara avgörande för 20% av respondenterna. Det innebär att om 
tillräckligt många SMI rekommenderar ett och samma varumärke är det tillräckligt för 65 av 
329 personer att uppfatta varumärket som det bästa valet. Detta blir tydligare när 39% av 
respondenterna anser att en produkt faktiskt anses vara mer trovärdig om en eller fler SMI 
rekommenderar den, trots att bara 15% uppfattar SMIs rekommendationer som genuina. 
 
Jag uppfattar informationen                                             Om en SMI talar bättre om ett varumärke 
som kommuniceras av SMI                                                      än ett annat är det viktig information 
som trovärdig och ärlig                                                 kring vilket varumärke som faktiskt är bäst 
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En produkt anses vara mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar den 

 
För att undersöka respondenternas agerande i förhållande till sin inställning till SMI fick dem 
ta ställning i ett antal påståenden kring sina konsumtionsvanor och beteendemönster. 
Frågorna är utformade för att analysera ett beteende som är förankrat i en inställning till SMI 
som fenomen.  

177 respondenter, vilket motsvarar mer än hälften av respondenterna, svarar att det 
mer eller mindre händer att dem blir inspirerade att prova nya produkter som SMI 
marknadsför. 45% av respondenterna uppger att de kan ändra inställning till en produkt eller 
varumärke efter att ha läst positiva recensioner av SMI och 8% av respondenterna säger att 
detta händer ofta. Majoriteten av respondenterna säger sig trots allt inte ta chansen att handla 
när de får ett erbjudande eller en rabattkod från en SMI, men 39% av respondenterna blir 
inspirerade av att konsumera när ett erbjudande ges. I kommande fråga svarar 94 
respondenter att de ibland eller ofta konsumerar produkter baserat på rekommendationer från 
SMI, vilket motsvarar hela 29% av det totala antalet av respondenter. Bara 6% av 
respondenterna säger sig dock kunna handla en produkt enbart baserat på SMIs 
rekommendationer oavsett sin egen åsikt kring produkten eller varumärket. Resterande av 
respondenterna lägger värdering i att det som dem konsumerar måste passa dem i smaken. 
 
 
Inspireras du av att prova nya produkter och varumärken som SMI marknadsför? 
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Kan du ändra inställning till en viss produkt eller varumärke efter att ha läst positiva 
kommentarer/recensioner av SMI på Instagram? 

 
 
 
Om du får en rabattkod eller ett erbjudande från SMI på Instagram, passar du då på att handla? 

 
 
 
Har du handlat en produkt som du aldrig handlat tidigare på grund av rekommendationer från 
en SMI? 
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Skulle du handla en produkt som du egentligen inte föredrar enbart på grund av att en/flera 
SMI använder produkten? 

 
 
 
5.1 Respondenternas allmänna inställning till SMI på Instagram 
 

 
(Bilaga 4) 

 
Mycket positiva - 12% 
Kvinnor som anser sig vara mest positiva beskriver SMI som väldigt inspirerande, som 
förebilder och trendsättare. 89% säger sig vara medvetna om den reklam som SMI 
marknadsför Instagram, men siffrorna sjunker till 79% i frågan om respondenterna anser att 
det är lätt att avgöra när ett inlägg innehåller reklam eller inte. Hälften av kvinnorna anser att 
de uppfattar en produkt mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar den och 42% 
uppfattar informationen som kommuniceras av SMI som trovärdig och ärlig. 89% inspireras 
av att handla produkter som SMI marknadsför, men 53% uppger att de sällan eller aldrig 
skulle handla med en rabattkod eller ett erbjudande från SMI. 55% har trots detta antingen 
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ofta eller ibland handlat en produkt på grund av tidigare recensioner från en SMI och 89% 
anser sig kunna ändra inställning till en produkt eller varumärke efter att ha läst positiva 
kommentarer/recensioner av SMI på Instagram.  
 
Ganska positiva - 28% 
Nästan en tredjedel av respondenterna säger sig ha en ganska positiv allmän inställning till 
SMI. I den här kategorin beskriver kvinnorna SMI i termer av reklam, inspiration, bloggare 
och inflytande. 85% anser sig vara medvetna om reklamen som sprids via SMI på Instagram 
och 82% anser att det är lätt att avgöra när ett inlägg håller reklam. Bara 24% av kvinnorna 
anser att marknadsföring från en SMI är ärligare än från ett företag, men fler än hälften 
uppger att de uppfattar en produkt mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar den. 
52% säger att de ibland inspireras av att handla produkter som SMI marknadsför på 
Instagram, men 54% säger sig sällan eller aldrig passa på att handla produkter via rabattkoder 
eller erbjudanden som SMI sprider. 67% uppger att de sällan eller aldrig har handlat en 
produkt på grund av tidigare recensioner från en SMI, men 95% anser sig kunna ändra 
inställning till en produkt eller varumärke efter att ha läst positiva kommentarer/recensioner 
av SMI på Instagram.  
 
Varken positiv eller negativ - 37% 
Den största andelen respondenter säger sig vara varken positiva eller negativa till SMI. 
Kvinnorna beskriver SMI både i termer som ytligt, påhittat, redigerat och som ett kändisskap 
i livsstil och pengar. 86% säger sig vara medvetna om den reklam som SMI marknadsför 
Instagram, men bara 68% anser att det är lätt att avgöra när ett inlägg innehåller reklam eller 
inte. Knappt 10% anser att marknadsföringen från en SMI är ärligare än marknadsföringen 
direkt från ett företag. 29% av respondenterna uppfattar en produkt mer trovärdig om en eller 
fler SMI rekommenderar den trots att bara 11% uppfattar informationen som kommuniceras 
av SMI som trovärdig och ärlig. 89% inspireras av att handla produkter som SMI 
marknadsför, men 74% skulle sällan eller aldrig handla en produkt med en rabattkod eller ett 
erbjudande från SMI. Endast 25% har antingen ofta eller ibland handlat en produkt baserat på 
tidigare recensioner från en SMI, men 91% anser sig kunna ändra inställning till en produkt 
eller varumärke efter att ha läst positiva kommentarer/recensioner av SMI på Instagram. 
 
Ganska negativa - 17% 
Kvinnorna som är ganska negativa beskriver SMI som onödigt, oseriöst och ytligt. 95% säger 
sig vara medvetna om den reklam som SMI marknadsför Instagram och 60% anser att det är 
lätt att avgöra när ett inlägg innehåller reklam eller inte. Bara 4% anser att marknadsföringen 
från en SMI är ärligare än marknadsföringen direkt från ett företag och men en fjärdedel av 
respondenterna uppfattar en produkt som mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar 
den. Detta trots att bara 4% uppfattar informationen som kommuniceras av SMI som 
trovärdig och ärlig. 78% inspireras av att handla produkter som SMI marknadsför, dock 
uppger 53% av dem att det händer sällan. 82% skulle sällan eller aldrig handla en produkt 
med en rabattkod eller ett erbjudande från SMI. 18% av respondenterna säger att de ibland 
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har handlat en produkt baserat på tidigare recensioner från en SMI. 82% säger sig dock kunna 
ändra inställning till en produkt eller varumärke efter att ha läst positiva 
kommentarer/recensioner av SMI på Instagram.  
 
Mycket negativa - 3% 
De mycket negativa kvinnorna beskriver SMI som bedragare och ren idioti. 91% säger sig 
vara medvetna om den reklam som SMI marknadsför Instagram och 82% anser att det är lätt 
att avgöra när ett inlägg innehåller reklam eller inte. Ingen anser att marknadsföringen från en 
SMI är ärligare än marknadsföringen direkt från ett företag och ingen av respondenterna 
uppfattar en produkt mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar den. Ingen av 
kvinnorna uppfattar informationen som kommuniceras av SMI som trovärdig och ärlig, men 
trots att det uppges hända sällan så säger sig 64% av kvinnorna kunna inspireras av att handla 
produkter som SMI marknadsför.  
 
Vet inte - 3% 
Kvinnorna som har svårt att ta ställning kring sin generella åsikt beskriver SMI som dåliga 
förebilder med mycket makt och påverkan. 60% säger sig vara medvetna om den reklam som 
SMI marknadsför Instagram och lika många anser att det är lätt att avgöra när ett inlägg 
innehåller reklam eller inte. Ingen anser att marknadsföringen från en SMI är ärligare än 
marknadsföringen direkt från ett företag. 30% uppfattar en produkt mer trovärdig om en eller 
fler SMI rekommenderar den trots att ingen av respondenterna uppfattar informationen som 
kommuniceras av SMI som trovärdig och ärlig.  

 
 
 
5.2 Åldersskillnader 
 
80% av respondenterna som besvarade webbenkäten är mellan 16 och 25 år gamla. 
Undersökningen från Internetstiftelsen (2016) visar att de flitigaste användarna av sociala 
medier i dagens samhälle är just unga kvinnor i åldrarna 16-25 år. Att mestadels av 
respondenterna som besvarade enkäten är i just den åldersgruppen kan antingen ha skett av 
ren slump, eller så bekräftar detta Internetstiftelsens (2016) undersökning om att det är just 
denna åldersgruppen som framförallt befinner sig på sociala medier och därmed var dem som 
främst nåddes av webbenkäten. Endast 3% av respondenterna var inom åldersgruppen 12-15 
och 36-45 år, detta tillför vissa svårigheter till att kunna göra ett uttalande om dessa grupper. 

Trots att bara 1,5% av respondenterna som besvarade enkäten är mellan 12 och 15 år, 
kan vi tydligt se att de unga kvinnorna anser sig vara fullt medvetna om den marknadsföring 
som SMI kommunicerar. På en femgradig skala har alla unga tjejer svarat det högsta värdet i 
hur medveten man anser sig vara. Ingen av respondenterna mellan 12 och 15 år anser heller 
marknadsföringen från SMI som trovärdig och ärlig, till skillnad från kvinnor mellan 16 och 
25 år där 19% anser att marknadsföringen från SMI är trovärdig och ärlig. 
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Kvinnor 12-15 år  

 
 
Kvinnor 16-25 år 

 
 
Kvinnor 26-35 år 

 
Kvinnor 36-45 år 
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5.3 Utbildning 
 
Genom att jämföra respondenternas utbildningsnivå kan vi också se att ju mer välutbildad 
respondenterna är, desto mer medveten anser man sig vara om den marknadsföring som SMI 
kommunicerar på Instagram. Desto enklare upplever respondenterna det också att avgöra när 
Instagram-inlägg innehåller samarbeten eller reklam. Vad vi också ser är att desto mer 
välutbildade respondenterna är, desto mer skeptiska är dem till innehållet SMI publicerar. Det 
är väldigt få som anser marknadsföringen från SMI som trovärdig och ärlig, och ännu färre 
som anser marknadsföring från SMI ärligare än marknadsföring direkt från ett företag. 
 
Kvinnor vars högsta utbildning är grundskoleutbildning 

 
 
Kvinnor vars högsta utbildning är gymnasieutbildning 

 
 
Universitet- eller högskoleutbildning 
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5.4 Övriga tankar kring SMI 
 
I den öppna frågan där kvinnorna fick möjlighet att skriva sina övriga tankar kring SMI fick 
vi 21 svar. Frågan var frivillig att besvara och gav respondenterna möjlighet till att utveckla 
sina svar. Kvinnorna beskriver utförligt och är många gånger överens i hur deras inställning 
till SMI ser ut (bilaga 3). En av kvinnorna skriver; 
 

“Anledning till att jag skrev inspiration till viss gräns är eftersom all påverkan från SMI är 
inte bra. Ändringar av bilder, skönhetsideal och annat kan verkligen påverka folk negativt. 
Verklighetsbilden av vardagen och att alla människor duger som dom är, försvinner tyvärr 

mer och mer. Har man en sund inställning till SMI så är det bra, det ska inte ta över ens 
livsstil.” 

 
Det är många av respondenterna som håller med i detta (ibid.). Kvinnorna verkar vara 
överens om att SMI inte känns som en oberoende källa, utan att det betalda samarbetet gör att 
man har svårt att ta innehållet på allvar. En respondent uppger att det beror mycket på vem 
SMI i fråga är, då man kanske tycker att personen är inspirerande i sig men att många 
samarbeten inte alltid känns genomtänkta. Då upplevs informationen väldigt opålitlig. Detta 
styrker Hitz (2016) teori om att det är väldigt viktigt att företag väljer rätt SMI till rätt 
målgrupp i sina samarbeten. Hittar man en SMI som passar ihop med företagets image, så 
ökar trovärdigheten markant. Detta resulterar enligt respondenten i att man litar mer på vissa 
SMI än andra, beroende på hur anpassat marknadsföringsmaterialet är till respektive SMI. En 
kvinna beskriver företagets vikt i att välja rätt SMI till sina samarbeten som följande; 
 
“Företag som väljer att marknadsföra sig genom SMI har ett extremt stort ansvar i att välja 
en SMI som rätt målgrupp uppfattar som trovärdig. Produkten måste passa den SMI som jag 

följer och det måste uppfattas som en genuin recension.” 
 
En respondent beskriver SMI som fixering kring livsstilar som leder till att människor mår 
sämre i sina liv istället för att inspireras till det bättre. Enligt respondenten presenteras 
resultat som inte går att nå och produkter som glorifieras. En annan respondent skriver att 
SMI visar upp en normativ världsbild och gör reklam för produkter och annat som 
upprätthåller dessa strukturer. Hon tar även upp problematiken kring sociala medier för yngre 
åldersgrupper. Vad respondenterna skriver reflekterar Shankar, Whittaker & Fitchetts (2006) 
beskrivning av den ständiga jakten på identitet. Detta leder till att miserabelt beteende där 
konsumenterna aldrig riktigt blir nöjda, eftersom de ständigt jagar en världsbild som inte 
tillhör “det normala”. Avslutningsvis skriver en respondent att; 
 
“Tycker det är hemskt att dessa ”SMI” gör smygreklam och manipulerar unga tjejer till att 

köpa deras skit. Helt värdelösa. Bort med dem.” 
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6.0 Diskussion 
 
Marknaden skapar osäkerhet 
Enligt Arnould & Thompsons (2005) kategori Consumer Identity Projects inom 
CCT-modellen, ses konsumenter som skapare samt sökare av sin egna identitet och använder 
sig av marknaden för att hitta inspiration till vad som symboliserar den identiteten man 
identifierar sig med. Teorin menar att konsumenterna är medvetna om vad de vill ha, men att 
marknaden gör dem osäkra på grund av det stora utbudet och de snabba förändringarna. Detta 
stämmer bra överens med hur respondenterna har besvarat webbenkäten. Många kvinnor 
uppger att SMI inspirerar dem till att prova nya varumärken, men när det kommer till att 
faktiskt handla de nya varumärkena är det inte längre lika självklart. Trots att 40% av 
respondenterna anser sig vara antingen ganska positiva eller mycket positiva till SMI på 
Instagram, så är det många som är kritiska till att faktiskt handla produkterna som SMI 
marknadsför. Omkring hälften av respondenterna ställer sig negativt till att handla på 
specifika erbjudanden och rabattkoder som SMI kommunicerar, 72% svarar att de inte 
påverkas så mycket utav recensionerna som SMI kommunicerar och 94% skulle aldrig eller 
sällan handla en produkt enbart på grund av att SMI kommunicerar den. Att hela 37% av 
respondenterna svarar att de varken är positiva eller negativa till SMI stödjer också Arnould 
& Thompsons (2005) teori i att marknaden gör dem osäkra. Det här styrks även av 
kommentarerna från respondenterna som beskriver marknadsföringen från SMI som en 
 manipulerande och förvriden bild av verkligheten. Samtliga av de 21 respondenter som valde 
att utveckla tankarna kring sin inställning till SMI skriver ungefär samma saker kring just 
detta. Trots att många uppfattar SMI som inspirerande, verkar respondenterna generellt sätt 
försöka behålla en viss distans till fenomenet och rannsakar aktivt sin påverkan. 

CCT-modellen utgår ifrån att respondenterna är medvetna om vad de vill ha och 
använder marknaden som en inspirationskälla till att förstärka sin identitet (Arnould & 
Thompsons, 2005). Tyvärr kan vi dock inte stödja i webbenkäten att så är fallet, men vi väljer 
att utgå ifrån teorin att konsumenten är skapare och sökare av sin identitet precis som teorin 
baseras på. Tyvärr var det inte tillräckligt många äldre personer som besvarade webbenkäten 
för att vi ska kunna ta ställning till om förhållningssättet skiljer sig mellan yngre- och äldre 
personer som Internetstiftelsens (2017) undersökning påpekar.  
 
 
Yngre kvinnor mer skeptiska till SMI 
Studien från Internetstiftelsen (2017) visar att yngre personer värderar informationen på 
internet mer skeptiskt än äldre personer. Detta bekräftas delvis i enkätundersökning som 
genomfördes i den här studien. Precis som Internetstifeltens studie visar så är de yngsta 
kvinnorna i vår undersökning mest skeptiska till reklamen SMI förmedlar på Instagram. Då 
övervägande av våra respondenter är i åldrarna 16-25 år så hamnar dem under generation Y 
(TT, 2012). Det är en generation som anses vara både toleranta och flexibla, men också 
kritiska. Kvinnorna inspireras av SMI på olika sätt och är flexibla i sin inställning beroende 
på situation och SMI, men är också kritiska och väl medvetna om marknadsföringen som 
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SMI sprider på sin Instagram. Ju yngre kvinnorna är, desto mindre medvetna anser de sig 
vara gällande den marknadsföring som SMI förmedlar, men desto mer kritiska är dem. Vi ser 
även i undersökningen att medvetenheten kring marknadsföringen blir högre ju äldre 
kvinnorna är. Detta kan man se i enkätundersökningen där de respondenter som var mellan 
16-25 år hade en mycket mer skeptisk syn till om informationen som SMI kommunicerar ut 
är trovärdig om man jämför med de andra åldrarna. Bland åldrarna 16-25 är de hela 80% som 
inte har en positiv syn på detta och om man där jämför detta resultat gentemot de äldre 
respondenterna alltså de mellan 26-45 år där det var 58% som inte hade en positiv syn.  
Detta är en faktorerna som bekräftar teorin i studien som Internetstiftelsen (2017) gjorde om 
att yngre personer är mer skeptiska till den informationen som de möter på internet. Men man 
kan även se motsatsen i resultat av enkätundersökningen. Detta kan man se på frågan ifall en 
produkt anses vara mer trovärdig om en eller flera SMI rekommenderar den. Där var det hela 
54% av de som var mellan 26-45 år som hade en negativ syn på detta gentemot 32% av de 
mellan 16-25 år som hade samma en negativ syn på det. Att resultat visar detta kan bero på 
flera olika faktorer. Det kan antingen vara så att just den andelen av befolkningen som 
svarade på enkäten har den inställningen men att resten av befolkningen inte gör det. Men det 
kan även vara så att de yngre vill ha en mer skeptisk syn på reklamen som förmedlas men att 
de inte alltid lever upp till det som de själva säger. 
 
 
Utbildning 
Användningen av Instagram ser liknande ut oavsett vilken utbildningsnivå man har. Det som 
man dock direkt kan se av att kolla på resultatet i enkätundersökningen är att desto högre 
utbildningsnivå kvinnorna som har svarat på enkäten har desto större är deras medvetenhet 
om den marknadsföring som SMI förmedlar. Detta ökar gradvis där den största procent 
skillnaden mellan de olika utbildningsnivåerna är den mellan de som har 
grundskoleutbildning som högsta utbildning och de som har en gymnasieutbildning som 
högsta utbildning. Man kan även se samma mönster på om det är enkelt att avgöra när ett 
inlägg innehåller reklam. Ju högre utbildning kvinnorna har desto större medvetenhet har de 
inom ämnet.  Man kan även se i resultatet att de som har en lägre utbildning anser att 
marknadsföring från SMI är trovärdig och ärligare än de som har en högre utbildning. 
Överlag så är de alla olika kategorierna skeptiska till att marknadsföringen från SMI är 
trovärdig och ärlig men det är ändå väldigt intressant och se det faktum även här så är det så 
att de som har en lägre utbildning är mer öppna samt positiva till SMI. Det man konstatera 
efter att ha sett resultaten så är det att de som har en högre utbildning är mer skeptiska än de 
med en lägre utbildning som är mer öppna för fenomenet. Det man dock inte skall glömma 
att påpeka är att respondenterna oavsett utbildningsnivå anser sig ha en god medvetenhet 
kring marknadsföringen som SMI förmedlar samt att avgöra när ett inlägg innehåller reklam. 
De är alla även överlag skeptiska till marknadsföring som SMI förmedlar. 
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Stor medvetenhet 
På frågorna med en femgradig skala har 77% svarat antingen en fyra eller femma i frågan om 
de är medvetna om den reklam som företag kommunicerar genom SMI på Instagram. 
Majoriteten av kvinnorna upplever sig alltså vara väl medvetna om den reklam som företag 
kommunicerar genom SMI. Det är även 72% som har svarat liknande på frågan om det är lätt 
att avgöra när ett inlägg från en SMI innehåller reklam. Procentsatsen skiljer sig mycket i 
åldrarna, men visar ändå att den native advertising som pågår på Instagram inte alltid lurar 
folk till att uppfatta informationen som helt genuin (Ekström & Sandberg, 2010). På frågan 
ifall respondenterna anser sig ha en relation till de SMI som de följer svarar dock 66% 
antingen en etta eller en tvåa på samma femgradiga skala. Det visar att majoriteten av 
kvinnorna inte upplever sig ha någon relation till de SMI som de följer på Instagram. 46% av 
respondenterna har svarat liknande i fråga om ifall det varumärket som SMI talar bäst om är 
det märket som uppfattas som bäst. Dessa siffror visar att nästan hälften av respondenterna 
inte lägger någon värdering i vad SMI säger i sin marknadsföring. Viktigt att poängtera här är 
att 34% av respondenterna svarar neutralt på denna frågan, vilket lämnar oss med bara 20% 
av respondenterna som anser SMIs recensioner som avgörande i sitt köpbeslut.  
 
 
Kvinnor litar på SMIs recensioner och omdömen 
Precis som i NIELSENs studie (2015) visar, så svarar 54% av respondenterna i webbenkäten 
att de kan ändra inställning till en produkt eller varumärke om de läser positiva recensioner 
från SMI. Detta visar att många väljer att lita på andra människors åsikter kring produkter. 
Däremot är det bara 29% som svarar att de faktiskt hade handlat produkterna i slutändan. 
Gällande frågan om marknadsföring från SMI är ärligare än marknadsföring direkt från ett 
företag är det många av respondenterna som väljer att inte ta ställning genom att välja tre på 
en femgradig skala. Anledningen till detta är, som respondenterna anger, att det skiljer sig 
beroende på situation och vilken SMI som rekommenderar vad. Av de respondenter som 
anser sig vara ganska positivt eller mycket positivt inställda till SMI generellt sätt anser sig 
87% inspireras till att prova nya produkter och varumärken som SMI marknadsför. 88% säger 
sig ändra inställning till olika produkter eller varumärken om de har läst positiva recensioner 
av SMI på Instagram. 71% sa att om de får en rabattkod eller ett erbjudande från en SMI så 
passar de på att handla. 64% svarade att de handlat en produkt för första gången efter 
rekommendationer från en SMI. Enligt dessa siffror understryks Mackhés (2017) teori att 
hälften av konsumenterna visar sig vara beroende av rekommendationer från olika SMI vid 
ett köpbeslut. Dock är det bara 40% av respondenterna i vår undersökning som agerar på 
detta sättet. Därav bevisar vår webbundersökning att enbart respondenter med en positiv 
generell inställning till SMI väljer att förlita sig på SMI vid ett köpbeslut. 
 
 
Ju större användning av Instagram, desto starkare åsikt 
WOM-marknadsföring anses vara effektiv då människor generellt påverkas mest av personer 
de har en nära relation till (Kavouraa & Stavrianeab, 2014). I webbenkäten uppger betydligt 
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fler än hälften av respondenterna att de inte anser sig ha en relation till de SMI som de följer 
på Instagram. Därav är det svårt att avgöra om WOM har en bidragande faktor till att många 
av respondenterna anser att en produkt är mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar 
den. Det är också många som inspireras av att handla nya produkter som SMI marknadsför, 
många som kan ändra sin uppfattning kring en produkt och många som handlar produkter på 
grund av rekommendationer från SMI. Undersökningen visar också att kvinnorna med mest 
negativ inställning till SMI alla använder sig av Instagram dagligen, att majoriteten av 
kvinnorna har en universitetsutbildning som högsta utbildning och det är också här vi hittar 
flest respondenter i åldrarna 26-35 år. Det visar att både de som är mest positiva och mest 
negativa till SMI på Instagram är de som använder Instagram absolut mest.  
 
 
SMI som opinionsbildare 
Enligt Katz och Lazarfeldts tvåstegshypotes (1955) bildar sig människor sina åsikter i två 
steg. Det första steget är den information som de får direkt från företag eller media där de 
oftast är mer skeptiska till information och inte lika öppna för att ta in den. Detta är en sorts 
direktkommunikation från företag till potentiell kund. I det andra steget kommuniceras 
istället informationen via en opinionsbildare. När Katz och Lazarfeldt skapade 
tvåstegshypotesen så pratade de inte om SMI som opinionsledare, utan kunniga individer 
inom sitt område på specifika marknader. Dagens opinionsledare har blivit SMI eftersom de 
sprider vidare företags kommunikation till sina följare, som i sin tur enklare tar in 
informationen av SMI än från företaget. Eftersom informationen kommer från en person som 
man själv aktivt har valt att följa, så är man mycket mer öppen för att ta in informationen. 
Reklamen kommuniceras inte direkt från företaget och uppfattas därför inte lika påträngande. 
Dessa påståenden understryks i webbenkätsundersökningen, där många respondenter har köpt 
eller testat en ny produkt efter rekommendationer från SMI. Detta trots att de inte anser sig ha 
en relation till de SMI som de följer, vilket egentligen säger emot påståendet. 

Trots att majoriteten av respondenterna anser sig vara medvetna och uppmärksamma 
kring reklamen som sprids av SMI på Instagram, att de inte upplever sig ha någon relation till 
de SMI de följer och att de inte värderar SMIs rekommendationer som viktiga i ett köpbeslut 
så visar följande frågor någonting annat. Gällande frågan om de kan ändra inställning till en 
viss produkt eller varumärke efter att ha läst positiva kommentarer eller recensioner av SMI, 
så svarar hela 88% att det antingen har förekommit eller att det händer för jämnan. Liknande 
resultat visas i frågan om man inspireras av att prova nya produkter och varumärken som 
SMI marknadsför där 87% svarar att de lockas till detta. Dessa siffror understryker Katz och 
Lazarfeldts (1955) teori om att människor faktiskt är öppnare för information från 
opinionsbildare, trots att inte alltid själva anser sig vara det. Samtidigt som majoriteten av 
respondenterna uppfattar själva att de inte påverkas av SMI, så ändrar majoriteten ändå sin 
inställning efter vad SMI säger om en produkt. På samma sätt som att respondenterna blir 
inspirerade av att prova produkter som SMI marknadsför, trots att de själva inte anser sig vara 
intresserade. 
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7.0 Slutsats 
 
Många svenska kvinnor har svårt att bilda en konkret uppfattning kring sin inställning till 
SMI på Instagram. Majoriteten av kvinnorna som deltog i webbenkätsundersökningen säger 
sig varken ha en positiv eller negativ inställning till SMI på Instagram. Utöver det så säger 
sig fler vara positivt inställda till fenomenet. Kvinnorna säger sig generellt sätt inte uppfatta 
marknadsföringen från SMI som ärlig och genuin, men väljer ändå att handla produkter efter 
deras rekommendationer. Ju högre utbildning kvinnorna har, desto mer skeptiska är dem till 
marknadsföringen SMI kommunicerar. Respondenterna med högre utbildning säger sig 
beröras mindre av SMI och anser sig inte påverkas mer av marknadsföringen från än SMI än 
från ett företag. Ju yngre kvinnorna är, desto svårare anser dem det vara att avgöra när ett 
inlägg innehåller reklam, och mer värderar dem också marknadsföringen från SMI som 
uppriktig och ärlig. Trots att många kvinnor upplever sig ha en viss inställning till SMI, 
agerar dem inte alltid därefter. Många av kvinnorna som säger sig ha en negativ inställning 
till SMI säger sig ändå ha handlat produkter som SMI rekommenderar.  

Av vår undersökning framkommer det att en en stor procentandel av oss kvinnor tar 
till oss av kommunikationen vi får av SMI på olika sätt. De kan vara skeptiska till en början, 
men när tillräckligt många SMI kommunicerar ett och samma varumärke så är det 
information som kan komma att bli avgörande i ett köpbeslut. Undersökningen visar att trots 
stor medvetenhet och delvis skepsis kring SMI och deras roll på marknaden, så kan SMIs 
påverkan vara avgörande i slutändan. Detta ser vi tydligt då 39% av kvinnorna uppfattar en 
produkt som mer trovärdig om en eller fler SMI rekommenderar den, trots att bara 15% anser 
marknadsföringen från SMI som trovärdigare än direkt från ett företag.  
 
 
8.0 Framtida forskning 
 
I denna studie undersöktes kvinnor mellan 12 och 45 års inställning till SMI på Instagram i 
Sverige. I undersökningen användes en enkätundersökning som insamlingsmetod för att 
samla in material. I framtida forskning inom området där man använder enkätundersökning 
som insamlingsmetod, bör man sträva efter ett större antal respondenter, från ett större urval 
av kvinnor, i ett större åldersspann och i fler delar av Sverige. Detta för att kunna göra en 
noggrannare generalisering av populationen i sin helhet. Framtida forskning bör också 
använda sig av semistrukturerade intervjuer för att få skapa ett större djup i svaren, eftersom 
en webbenkätundersökning ger ett mer övergripande och allmänt resultat. Därmed finns det 
inte så stort utrymme för respondenterna att utveckla vidare vad de egentligen tycker. Med 
detta i åtanke kan det därför vara intressant att göra en kvalitativ analys av ämnet för att få en 
mer djupgående förståelse av vilken inställning människor har till SMI. Det hade även också 
intressant att undersöka en annan målgrupp som en respondenter för jämföra ifall svaren hade 
blivit liknande eller skiljt sig markant. Förslag till annan målgrupp kan exempelvis vara män 
inom samma åldersspann och se vilken inställning de har till SMI på Instagram. Då det inte 
finns mycket tidigare forskning på just människors inställning till SMI på Instagram så kan 
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det vara av intresse att göra fler analyser inom detta område. Speciellt i ett företagsperspektiv, 
då det kan leda till ökad förståelse till vad människor egentligen tycker och tänker om SMI. 
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10.0 Bilagor. 
 
 
Bilaga 1. Frågeformulär. 
 

● Vart bor du någonstans? 
● Hur gammal är du? 
● Vilken är din högsta utbildning? 
● Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 
● Vilket alternativ stämmer bäst överens med hur ofta du använder Instagram? 
● Vilket alternativ stämmer bäst överens med hur ofta du publicerar bilder eller videos 

på din Instagram? 
● Hur många personer följer du på Instagram? 
● Följer du personer på Instagram som du inte känner, men som på något sätt har fångat 

ditt intresse? 
● Vad är det första du tänker på när du hör "sociala media influencers?" (ett ord räcker) 
● Vilken är din allmänna inställning till SMI på Instagram? 
● Jag är medveten om den reklam som företag kommunicerar genom SMI på Instagram 
● Det är lätt att avgöra när ett inlägg från en SMI innehåller reklam eller samarbeten 
● Marknadsföring från SMI är ärligare än marknadsföring direkt från ett företag 
● SMI skulle inte rekommendera en produkt som de själva inte har provat och vill 

rekommendera 
● Jag anser mig ha en relation till de SMI jag följer 
● Jag uppfattar informationen som kommuniceras av SMI som trovärdig och ärlig 
● Om SMI talar bättre om ett varumärke än ett annat är det viktig information kring 

vilket varumärke som faktiskt är bäst 
● En produkt anses vara mer trovärdig om en eller flera SMI rekommenderar den 
● Att man idag kan man utbilda sig till SMI är viktigt för arbetsmarknaden 
● Svara på följande frågor. Vänligen läs igenom frågorna noggrant och välj det 

alternativ som passar dig bäst. 
● Vilka kategorier inspireras du mest av när det gäller SMI på Instagram? (Flera 

svarsalternativ är möjliga) 
 
 
Bilaga 2. 
 
Vad är det första du tänker på när du hör “sociala medier influencers?” (ett ord 
räcker) 

44 



 

 

 

 

45 



 

 

 

 

 
 

 

46 



 

Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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