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Sammanfattning 
 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida människor uppfattar influencer marketing 

och hur de upplever trovärdigheten av det som marknadsförs och kommuniceras av micro-

influencers på Instagram.  

 

Metod: Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod som bygger på en deduktiv ansats. 

Totalt intervjuades åtta respondenter intervjuades i enskilda semistrukturerade intervjuer.  

 

Empiri: Det empiriska materialet som analysen är baserad på är inhämtat från åtta 

semistrukturerade intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 21–25 år.  

 

Slutsatser: Vi har genom denna studie fått en bild av hur viktigt det är att företagets varumärke 

och influencerns personliga varumärke stämmer överens för att skapa ett trovärdigt samarbete. 

Studien har också visat att faktorer som liknande intresse och personliga preferenser är 

avgörande vid valet av influencer. 

 

Bidrag: Med hjälp av denna studie är det enklare för företag att få en mer pricksäker och 

effektiv marknadsföring med hjälp av en infleuencer. Genom studien kan företag få en 

förståelse vilka faktorer det är som är avgörande vid förtroendebyggande. 

 

Nyckelord: Influencer, Influencer marketing, Micro-influencer, Attityder, Trovärdighet. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan internet blev tillgängligt för allmänheten år 1983 har användningen och populariteten 

ökat avsevärt och redan efter fyra år var antalet användare över femtio miljoner (Koyuncu & 

Lien, 2003). I en undersökning som genomfördes 2018 framkom att 98 procent av svenskarna 

har tillgång till internet hemma, vilket är en ökning från föregående år (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2018). Vidare beskriver Internetstiftelsen i Sverige (2018) att användningen av sociala 

medier fortfarande ökar från år till år och av alla människor som befinner sig på internet idag, 

använder 83 procent sig av sociala medier, vilket i sin tur också är en ökning från föregående 

år. Termen “social media” trädde fram under 2000-talet då Facebook och MySpace 

introducerades på marknaden och har varit en bidragande faktor till det framträdandet det har 

idag (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociala medier används för att skapa plattformar där individer 

har möjlighet att dela, skapa och diskutera olika typer av innehåll. Vi har hamnat i ett helt nytt 

kommunikationslandskap, där det är upp till företag att besluta om de vill bli aktiva inom 

sociala medier eller ignorera det (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). 

Kietzmann et al. (2011) talar för att oavsett vad man väljer, kommer det få enorm inverkan.  

 

Internet är en uppfinning som möjliggör saker som vi människor inte tidigare trodde var möjligt 

(Gilan & Hammarberg, 2016). Med digitaliseringens framfart har företagen insett att sociala 

medier har en större roll i människors vardag. Detta har lett till att företag varit tvungna att hitta 

nya sätt att nå ut till sina kunder (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén 2016).   

 

Tack vare sociala medier har nu konsumenter fått nya sätt att kommunicera med varandra 

angående produkter och företag. Via de sociala plattformar och forum som finns på internet 

kan konsumenter enkelt få tillgång till recensioner och kommentarer av andra konsumenter som 

gör att deras tankar och åsikter om ett varumärke eller en produkt påverkas (Cheung, Xiao & 

Liu, 2014). Den öppna dialogen på nätet i kombination med en mer påläst kund har lett till att 

konsumenter idag har mer makt gentemot företag (Hagberg et al., 2016). 
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Marknadsförare har länge diskuterat värdet i word-of-mouth (Olmedilla Arenas-Marquez, 

Martinez-Torres & Toral, 2016). Det som sägs och rekommenderas av nära vänner, familj eller 

förebilder har stor inverkan på konsumenters köpbeteende (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 

2016). Människor tenderar att lita mer på personer som de har någon koppling till i jämförelse 

med en säljare eller en reklamfilm från ett företag vilket förklarar värdet i WOM (Kotler et al, 

2016). Uppkomsten av internet och det nya sättet att kommunicera på har lett till en 

komplettering i begreppet WOM till Electronic-word-of-mouth, eWOM (Olmedilla et al., 

2016). Den huvudsakliga skillnaden mellan WOM och eWOM är att kommunikation vid WOM 

vanligtvis sker muntligt med personer ansikte till ansikte och kommunikation vid eWOM sker 

istället via sociala medier med en person som man tidigare inte har träffat (Abrantes, Seabra, 

Lages & Jayawardhena, 2013). Konsumenter som handlar på internet värdesätter det som sägs 

av andra konsumenter (Mahapatra & Mishra, 2017). eWOM har lett till att konsumenter är 

benägna att genomföra ett köp om de kan läsa positiva recensioner från andra konsumenter om 

en produkt, samtidigt som de blir mindre benägna att köpa något om recensionerna är negativa 

(Hu, bose & Liu, 2011). 

 

Det konsumenter förmedlar till varandra om företag har påverkan på företagets försäljning (Hu 

et al, 2011) och för att få bättre kontroll på det som sägs om varumärket bör företagen nå ut till 

opinionsledare (Kotler et al, 2016). En opinionsledare är en person som har påverkan på 

konsumenters åsikter. Opinionsledare kan använda sig utav olika typer av forum och sociala 

medier för att försöka påverka konsumenters uppfattning (Ström & Vendel, 2018). Genom att 

betala dessa opinionsbildare på sociala medier kan företag försöka skapa en så kallad influencer 

marknad. 

 

En influencer är en person som anses vara kunnig, trovärdig och respekterande inom ett visst 

område (Olmedilla et al, 2016). En influencer blir en förebild för personer inom en 

referensgrupp och kan på så sätt bidra med att skapa lojala kunder åt företag. Med hjälp av 

influencers popularitet kan företag effektiv sprida information om sina produkter till den stora 

massan i sin buzz marketing (Kotler et al. 2016). Med tiden har marknadsförare börjat att rikta 

in sitt fokus mot en ny kategori influencer som kallas för micro-influencers (Dinesh, 2017). 

Anledning till att marknadsförare har fått upp ögonen för micro-influencers ligger i att de 

troligtvis inte har ett välkänt etablerat personligt varumärke. Större influencers har vanligtvis 

ett personligt varumärke som företag måste ta hänsyn till för att marknadsföringen ska kännas 

trovärdig (Dinesh, 2017). Användandet av micro-influencers har också ökat då det anses ha en 
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mer engagerad publik. Dinesh (2017) skriver att när antal följare ökar, minskar delaktigheten 

hos följarna. Detta resulterar i att företag kan spendera mindre pengar på en micro-influencer 

och få högre procentuellt engagemang. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Som nämnt i bakgrunden 1.1 poängterades att företag såväl som konsumenter använder sig av 

sociala medier i större utsträckning. En svårighet som företag möter är en mer kunnig och påläst 

konsument som har enkel tillgång till information. Konsumenter känner mindre trovärdighet 

för det som företag försöker förmedla samtidigt som de känner ökat förtroende för andra 

konsumenter då de anses stå närmare varandra (Uzunoglu & Kip, 2014). För att effektivt nå ut 

till konsumenter använder sig företag av influencers.  

 

Nyligen har flertalet företag upptäckt den oftast positiva effekten av att använda sig av 

influencers då influencers uppfattas som genuina och pålitliga (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2017). Företag jobbar med att uppnå nya värdefulla och ömsesidiga relationer till sina 

kunder. Genom influencer marketing har nya möjligheter att kommunicera och interagera 

skapats (Vinerean, 2017). Vidare beskriver Veirman et al. (2017) att organisationer väljer att 

överge traditionella marknadsföringstekniker för att satsa på influencer marketing då 

influencers och eWOM anses vara mer trovärdigt och äkta eftersom det speglas i det vardagliga 

flödet på Instagram. Det blir också svårare för konsumenten att skilja på eget innehåll och 

sponsrade inlägg (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Trovärdighet hos en influencer är 

det som gör att denna typen av marknadsföring blir effektiv (Jin, Muqaddam & Ryu, 2018). 

 

Ett problem som har uppstått för företag vid samarbete med influencers är “authenticity crisis”. 

Authenticity crisis är ett fenomen som uppstår då en influencer gör ett samarbete med flera 

företag eller en produkt som inte passar in med influencerns personliga varumärke. Vad som 

uppstår vid en authenticity crisis är att reklamen inte uppfattas som trovärdig och genuin. 

Fenomenet kan också uppstå om en influencer gör för många samarbeten med flera olika 

företag och varumärken (Fishburne, 2017). Vid en undersökning gjord av Jonas Colliander 

(2016) visade det sig att misstron mot influencers kan också öka om det blir uppenbart att 
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influencers försöker dölja ett betalt samarbete. Authenticity crisis en anledning till att micro-

influencers blivit allt mer populära (Fishburne 2017). 

 

Finns denna authenticity crisis även hos micro-influencers? Finns det en växande misstro mot 

micro-influencers bland människor i åldrarna 18–25 år. Som problemfrågeställning skulle det 

därför vara intressant att försöka bidra med ett svar till detta området. 

 

1.3 Syfte & problemformulering  

 

Syftet med studien är att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka huruvida konsumenten ser 

på influencer marketing och hur de upplever trovärdigheten av det som marknadsförs och 

kommuniceras av micro-influencers. Syftet kan formuleras till följande frågeställningar:  

 

● Hur upplever konsumenter influencer marketing?  

● Uppfattar människor i åldrarna 18–25 år reklam på Instagram från micro influencers 

som trovärdig och genuin?  

 

Genom undersökningen kommer vi att få djupare insikt i hur konsumenter ställer sig till denna 

typ av marknadsföring. Vi kommer att se hur individers attityder och inställning kan komma 

att förändras, och därmed bidra med information och kunskap till företag gällande hur de i 

framtiden ska tänka samt använda sig av influencer marketing och micro-influencers. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna studie fokuserar på att undersöka medieplattformen Instagram då det är en av de mest 

populära apparna att använda sig av och även den appen som växer mest (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2018) och det är även där väldigt stor del av all influencer marketing förekommer. 

Respondenterna vi har valt att intervjua är personer i åldrarna 18–25 år. Genom avgränsningen 

kan vi försäkra oss om att vi medvetet valt att ha med konsumenter som är aktiva på sociala 

medier, och främst Instagram eftersom det är den plattform vi valt att fördjupa oss i. Vidare 

krav på respondenterna är att de ska vara aktiva användare av Instagram. Med aktiva användare 
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menas att de har ett eget konto, använder sig av medieplattformen 5–10 gånger i veckan i form 

av att kolla flödet och gilla bilder. Ett annat krav är att de ska följa influencers. Vi har även valt 

att avgränsa studien geografiskt på grund av budget.  
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Instagram 

Instagram är en kostnadsfri applikation som introducerades första gången på marknaden år 

2010, med syftet till möjligheten att kunna dela bilder och filmklipp. Dessutom finns funktioner 

så som att gilla och kommentera inlägg och man kan enkelt välja filter för att anpassa bilderna. 

Instagram finns tillgängligt för alla som är 13 år eller äldre (Instagram, 2019). Instagram är den 

sociala medieplattform som växer snabbast (Internetstiftelsen i Sverige, 2018) och har idag 

över en miljard användare (Dagens analys, 2018). Instagram beskrivs som en plattform som 

kan användas av både privatpersoner och företag (Tuten & Solomon, 2015), vilket visar på stor 

popularitet och företag ser potential till att använda plattformen då man effektivt kan nå ut med 

reklam till sin tänkta målgrupp.  

 

Det finns många funktioner på Instagram och i en genomförd studie påvisas att det är vanligt 

att användarna lägger till en beskrivning till sina bilder och videor och ofta innehåller dessa så 

kallade hashtags (#) med ord bakom, för att man ska synas tydligare och för att andra användare 

enkelt ska kunna ta del av innehållet (Gibbs, Meese, Arnold, Nansen & Carter, 2015). Gibbs et 

al. (2015) beskriver det som en “hashtag-konversation”. Vidare talar de för den viktiga 

funktionen att kunna dela uppladdningarna även på andra sociala medier, såsom Facebook och 

Twitter (Gibbs et al., 2015). Likt Snapchat kan användaren också dela en “story” (Instagram, 

2019). Detta innebär att man delar en bild eller kortare film i 24 timmar med sitt sociala nätverk 

och sedan försvinner materialet (Instagram, 2019). 

 

2.2 Definition av influencer 

 

Det finns två typer av kändisar. Personer som blivit kända från musik, film, TV och dylikt, 

dessa anses vara traditionella kändisar (Jin, Muqaddam & Ryu, 2018). Författarna jämför de 

traditionella kändisarna med sociala medier kändisar, som i sin tur blivit kända via en social 

närvaro. De Veirman et al. (2017) definierar en influencer som någon som “byggt upp ett stort 

socialt nätverk med av personer som följer dem” och Brown och Hayes (2008) beskriver en 

influencer som en person med förmågan att påverka köpintentionen hos en konsument. En 

influencers följare känner stor tillit till personen i fråga och arbetet går ut på att skapa innehåll 
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till sina sociala kanaler såsom Instagram, bloggar m.m. Till stor del publiceras innehåll från 

vardagen där personliga åsikter, tankar och erfarenheter bakas in i materialet. Det är dock inte 

bara antalet följare som spelar roll, det finns en mängd andra faktorer som också har stor 

inverkan (De Veirman et al. 2017). Genom influencers kan företag anpassa sin kommunikation 

till olika målgrupper genom att enkelt ändra på budskapet/meddelandet man sänder ut och 

vilken kanal man använder. En del personer känner ett starkt band till influencern och får 

känslan av att det är en vän och man känner mycket stark tillit till personen (Brown & Hayes, 

2008), så kallade parasociala relationer. Horton och Wohl (1956) beskriver det som att följarna 

blir en del av mediepersonens vardagliga liv vilket leder till att personen kan komma att känna 

ett starkt band till mediepersonen. Författarna menar att man på så vis kan skapa en djup relation 

och värdera dem som sina vänner (Horton & Wohl, 1956). En influencer är en förlängning av 

en så kallad opinionsledare som varit omdiskuterad under många år.  

 

Fill och Turnbull (2016) beskriver influencermodellen, modellen visar på hur information 

förmedlas mellan särskilda människor. Opinionsledare når ut till och påverkar två grupper, 

målgruppen som meddelandet var riktad till men som möjligtvis inte tagit del av det, men det 

kan också hjälpa till att stärka effekten av meddelandet till de som tagit emot meddelandet i 

den tänka målgruppen (Fill & Turnbull (2016). I en undersökning som gjordes under ett 

presidentval i USA visade det sig att människors väljarbeteende påverkades mer av personlig 

kontakt än massmedia. Som ett resultat av detta blev opinionsledare en viktig roll i framtida 

kommunikation (Fill & Turnbull, 2016). Opinionsledare kategoriseras i samma sociala klass 

som en “icke-ledare” men tenderar att ha högre social status i gruppen (Fill & Turnbull 2016). 

Skillnaden mellan en influencer och opinionsledare är att en influencer kan anlitas av ett 

varumärke för att sprida deras budskap om en produkt eller tjänst som varumärket önskar nå ut 

med (Brown & HAyes, 2008).  

 

2.3 Influencer marketing  

 

I takt med att konsumenter använder sig allt med av sociala medier och stora nätverk har företag 

börjat ägna mer av sina marknadsföringsresurser åt dessa sociala media kanaler (Stubb, 

Nyström & Colliander, 2019). Marknadsföringsstrategin har visat sig vara mer effektiv än 

traditionell marknadsföring då influencers åsikter och tankar anses vara mer trovärdiga och 

genuina vilket leder till stort inflytande hos konsumenterna (De Veirman et al., 2017).  
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Influencers arbetar på ett sätt där de publicerar innehåll från sitt vardagliga liv kombinerat med 

samarbeten de gör tillsammans med företag. Konsumenter anses lita på influencers och tycker 

att det är enkelt att relatera till dem eftersom man får se delar av deras liv och på så vis får en 

känsla av att man känner dem. Därför anses influencers ofta vara ärliga och uppriktiga om de 

företag de gör samarbeten med (De Veirman et al., 2017). Det svåra för företag är att hitta rätt 

influencer (De Veirman et al., 2017). 

 

Influencer marketing handlar om att företag betalar influencers för att de ska framföra sin 

uppfattning, åsikt och upplevelse om en produkt eller tjänst snarare än att tvinga någon att säga 

något (Brown & Hayes (2008). Brown & Hayes (2008) skriver att det är viktigt att varumärkes 

budskap och kampanjer anpassas till varje individ eftersom alla influencers är olika. Vidare 

beskriver författarna att konsumenter får större förtroende för influencern men influencern får 

även förtroende för företaget genom att göra detta. Genom denna typ av marknadsföring når 

man ut till konsumenten på ett effektivt sätt. När en influencer gör reklam för en produkt eller 

tjänst blir blir det faktum om det är reklam eller inte lika tydligt då det vanligtvis uppfattas som 

inspiration och inte reklam (De Veirman et al., 2017). 

 

Marknadsföring via influencers erbjuder två sätt att arbeta på, aningen marknadsföra sig via 

influencers eller med en influencer. Företag kan arbeta på ett sätt där deras budskap bäddas in 

i influencerns digitala kanaler, men en influencer kan också bädda in sina meddelanden i 

företagets marknadsföring (Brown & Hayes, 2008). Författarna tar i sin teori upp att det kan 

vara avgörande att en influencers personliga varumärke ligger i linje med företagets. 
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Bild (1.1) Bilden visar hur Therese Lindgren som är en känd influencer marknadsför en produkt via sin 

instagram. 

 

2.4 Micro-influencer 

 

Marknadsförare har under en lång tid använt sig av kända personer, celebrity endorsement, för 

att attrahera och fånga konsumenters uppmärksamhet. Vanligtvis så har celebrity endorsement 

skett genom reklam via tv och annonser, men med hjälp av sociala medier har användande av 

kända personer fått en ny mening (Roscha, Oliveria & Giraldi, 2018). 

Med utvecklingen av sociala medier har uppkomsten av det nya ordet influencers kommit att 

blivit allt vanligare. Skillnaden mellan klassisk celebrity endorsement och influencers är att vid 

celebrity endorsement har personen skapat sin karriär genom till exempel idrott, musik eller 

konst. Genom personens expertis inom området blir produkten som en kändis gör reklam för 

mer trovärdig (Askegaard, Solomon, Gary & Hogg, 2014). Influencers däremot har skapat sitt 

kändisskap helt genom de olika sociala medierna (Jin et al., 2018). En influencer kan därför 

vara vem som helst med en grupp följare på någon form av social mediaplattform (Vinerean, 

2017). Personen behöver inte heller ha komplicerade tekniska lösningar för att nå ut till sin 

publik utan kan enkelt ladda upp bilder och videoklipp från sin dator eller mobiltelefon (Ang, 

Khamis & Welling, 2017). 
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I takt med att influencers får allt mer följare har marknadsförare insett att många följare 

automatiskt inte leder till en bättre kampanj. De har visat sig att influencers med många följare 

har ett procentuellt mindre engagemang publik (Dinesh, 2017).  Med längre engagemang hos 

de stora influenserna har marknadsförare nu riktat sitt fokus mot micro-influencers som har 

visat på att ha följare med ett högre engagemang (Pierucci 2018). En micro-influencer 

definieras som en person som har minimum 500 följare och ett maxantal på 10 000 följare 

(Revell, 2017). En micro-influencer definieras vidare som “as a new style of online 

performance that involves people amping up’ their popularity over the Web using technologies 

like video, blogs and social networking sites” (Senft, 2008). Företag kan med hjälp av micro-

influencers ha närmare kontakt genom tätare interaktioner och kommunikationer på sociala 

medier (Marwick & Boyd, 2011). 

 

Utöver att micro-influencers kan bidrar med högre engagemang kan marknadsförare också 

använda sig av micro-influencers för att bättre anpassa sin marknadsföring på ett specifikt 

segment även kallad micro-marknadsföring. I boken Marketing: an introduction skriver 

Armstrong et al. (2012) om micro-marketing. Micromarketing innebär att man anpassar sina 

marknadsförings-erbjudanden till varje individuell marknad för att få ökad träffsäkerhet 

(Armstrong et al., 2012). Genom strategin att använda sig av micro-influencers skapar man 

större trovärdighets känsla och bättre träffsäkerhet vid marknadsföring. Känslan av 

trovärdighet uppstår genom att följarna känner tillhörighet till micro-influencern. 

Tillhörigheten kan uppstå bland annat genom att micro-influencers låter följarna följa med in i 

deras privatliv och på så vis ge följarna en inblick i en influencers vardag som de känner igen 

och kan relatera till (Ang et al., 2017).    

 

2.3.1 WOM → eWOM 

 

Långt innan internet var introducerat, redan på 1800-talet, användes metoden word-of-mouth 

(WOM) (Carlsson, 2009). WOM har varit en välkänd strategi inom marknadsföring i många år 

och har ansetts vara en effektiv metod att använda sedan uppkomsten (Dahl, 2015), den ger en 

mer omfattande inverkan i jämförelse till traditionella marknadsföringsverktyg (Vinerean, 

2017). WOM definieras som utbytet av information mellan människor (Chu & Kim, 2011). 

Carlsson (2009) hävdar i sin bok att den bästa säljaren är den nöjda kunden, och den nöjda 
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kunden är viktigare än någonsin. Anledningen till att det anses vara en av de mest effektiva 

metoderna är för att människor är mer benägna att ta emot information och rekommendationer 

från vänner jämfört med från företag (Armstrong, Kotler, Harker & Brennan, 2012).  

 

Med internets och sociala mediers utveckling har helt nya möjligheter skapats för 

marknadsförare och företag (Carlsson, 2009). Trots fördelarna med WOM har electronic-word-

of-mouth (eWOM) till skillnad från WOM större effekt eftersom det på sociala medie-

plattformar blir snabb spridning då befintliga kunder pratar om sina erfarenheter, vilket i sin tur 

påverkar potentiella kunder, positivt eller negativt (Vinerean, 2017). Vid lyckad WOM och 

eWOM anses det som ett vinnande och billigt koncept att använda, men används det fel kan 

det istället uppstå mer problem och skada företaget (Armstrong, Kotler, Harker & Brennan, 

2012). I sin bok tar Carlsson (2009) upp varuhuset GeKås i Ullared som ett exempel. Hon 

beskriver att det är varuhusets kunder som i alla år har talat gott om varuhuset och dess låga 

priser och på så vis har GeKås blivit Sveriges största varuhus utan att använda sig av reklam, 

marknadsföring och annonsering.  

 

Utvecklingen av internet och sociala medie-plattformar har gjort det möjligt att utveckla WOM 

till eWOM och idag förekommer eWOM på en mängd olika webbaserade plattformar 

(Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Genom eWOM och spridningen av 

positiva eller negativa erfarenheter och upplevelser kan företag på så vis anpassa sin 

marknadsföring därefter (Vinerean, 2017).  

 

2.4 Attityder  

 

Attityder kan förklaras som komplexa inställningar människor har till exempelvis en produkt 

eller ett varumärke. Dessa omedvetna eller medvetna kognitiva inställningar påverkas av 

människors värderingar och erfarenheter som de själva blivit lärda eller själva upplevt 

(Askegaard, Bamossy & Salomon, 2014). Attityder kan också formas utefter referensgrupper 

eller människor som grupper vill efterlikna. Exempelvis kan ett beteende formas eller intresset 

för en produkt öka hos en konsument i jakten på att försöka efterlikna en känd person och passa 

in en speciell målgrupp (Ottosson, Parment & Ektröm 2017; Askegaard et al 2014). Som en 
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effekt av våra egna erfarenheter och lärdomar kan två personer ha väldigt olika attityder 

gentemot exempelvis en produkt eller ett företag.  

 

Att attityder har en stor påverkan på konsumentens köpbeteende är allmänt känt bland 

marknadsförare men det kan vara svårt att för marknadsförare att förutse hur konsumenter 

kommer reagera på exempelvis en reklamfilm (Askegaard et al., 2014). Faktorer, som familj 

och vänners åsikter eller egna erfarenheter, har stor påverkan huruvida en konsument kommer 

att reagera till en reklam eller produkt. En familjemedlem kan till exempel ha etniska problem 

med framtagningen av en viss produkt vilket kommer ha en påverkan på attityden hos de andra 

familjemedlemmarna (Askegaard et al 2014).  

 

Något som kan hjälpa marknadsförare i jakten på att försöka läsa av attityder hos konsumenter 

är att försöka förstå varför de känner som de gör och utefter det försöka forma attityden. 

Askergaard et al. (2014) skriver om olika funktioner. Funktionerna delas in i grupper beroende 

vad de är värda för konsumenten. En produkt som Coca Cola kan ge en känsla av 

tillfredsställelse men bara tillfälligt. En unik tröja däremot kan ge ett högre värde till kunden 

då tröjan kan beskriva vem person är eller vill vara (Askergaard et al., 2014). 

   

Utvecklingen har gått snabbt framåt tack vare digitaliseringen. Marknadsförare använder sig 

av sociala medier i sin marknadsstrategi då det är ett kostnadseffektivt sätt nå ut till många 

användare (Akaar & Topcu, 2011).  Sättet att marknadsföra på internet skiljer sig åt i jämförelse 

med de mer traditionella sätten som via radio och tv (Bao & Zhou, 2002). Enligt Bao & Zhou 

(2002) är inställningen till reklam på nätet mer positiv än vad den är till de traditionella 

strategierna. Fördelen med att göra reklam via nätet är att företag har tillgång till mycket 

information om sina konsumenter vilket gör att reklamen blir mer pricksäker mot konsumenten, 

exempelvis kan företag avläsa vilket intresse personen har och på sätt skicka ut reklam som 

relaterar till detta. Problemet med traditionell reklam är att det är svårt för marknadsförare att 

veta vem som tar del av reklamen, vilket gör det svårare att rikta sin reklam (Bao & Zhou, 

2002). Sabina Sjölund (2014) skriver däremot att marknadsföring kan upplevas som störande 

på internet men personer har positivare inställning till det eftersom den är mer personligt 

anpassad. Reklam via internet uppfattas som mindre störande jämfört med traditionell reklam 

då den inte avbryter mitt i något, likt tv-reklam. Konsumenten kan själv göra aktiva val genom 

att välja att besöka hemsidor som de vet visar reklam. Inställningen till reklam via internet är 

också bättre då den ses som något som kan hjälpa konsumenten att utveckla sig själv eftersom 
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den individanpassade reklamen kan hjälpa konsumenten att hitta produkter som den annars 

hade kunnat ha missat (Bao & Zhou, 2002).  

 

Som marknadsförare är det viktigt att ta hänsyn till konsumentens attityd mot reklam då 

attityden mot ett varumärke kommer påverka användandet av produkten. Har konsumenten en 

positiv attityd till ett varumärke ökar sannolikheten av användning av denna produkt. Har 

konsumenten en negativ attityd mot produkten minskar sannolikheten till användning (Akaar 

& Topcu, 2011).  

 

2.5 Förtroende 

 

Förtroende gentemot ett företag kan beskrivas som “the willingness of the average consumer 

to rely on the ability of the brand to perform its stated function” (Habibi, Laroche & Richard, 

2014). Förtroende har en viktig roll hur konsumenten upplever ett företag eller en person. När 

företag försöker bygga långvariga relationer med sina kunder är förtroende och tillfredsställelse 

två faktorer som kommer påverka lojaliteten mot företaget (Askegaard et al 2014). 

 

Genom att anlita en source credibility kan ett företag få hjälp att bygga förtroende. En source 

credibility kan vara en eller flera personer som har stor kunskap inom ett specifikt område eller 

en bra personlighet som gör dem trovärdiga. Exempel på source credibility-personer kan vara 

idrottsstjärnor, musiker eller influencers på sociala medier. Dessa personer är väldigt värdefulla 

för företag då deras förtroende kan hjälpa till att påverka osäkra personers tankar och åsikter 

men även personer som inte har format sin egna åsikt om varumärket ännu (Askegaard et al 

2014).  

 

Som nämnt i avsnitt 2.4 anses reklam på sociala medier som mer trovärdig jämfört med 

traditionell reklam. Med ökad trovärdighet blir attityden mot denna typ av reklam mer positiv 

(Akaar & Topcu, 2011).   

 

Innan digitaliseringen slog igenom skedde vanligtvis kommunikation direkt mellan konsument 

och företaget i ett steg. Företag förmedlade ut produktinformation till konsumenten genom sin 

marknadskommunikation, vilket ledde till att företag hade större kontroll över vad som 

förmedlades angående informationsinnehållet om produkten (Hagberg, Sundstrom & Egels-
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Zandén 2016). Idag kan konsumenter hitta information om priser och produkter via en trestegs 

kommunikation som social medier och hemsidor. Vad som menas med trestegs kommunikation 

är att företag via sociala plattformar kan kommunicera med sina konsumenter. Företagets 

konsumenter kan i sin tur kommunicera deras upplevda tankar och åsikter vidare till andra 

konsumenter i ett tre stegs led. Exempelvis kan potentiella konsumenter via sociala medier läsa 

om vad andra personen kommenterar om företag och produkter de säljer. Den öppna 

kommunikationen mellan konsument och användare resulterar i att majoriteten föredrar denna 

typ av marknadsföring (Akaar & Topcu, 2011). 

2.6 Konsumentbeteende 

  

Konsumentbeteende är forskning som fokuserar på konsumenters köpbeteende kopplat till 

attityder, värderingar och förståelsen om en konsuments köpvanor som kontrolleras av 

konsumentens beteende, känslor, tankar och miljö. Med ett samhälle som är i konstant 

förändring så förändras också sättet hur vi konsumerar varor och tjänster (Ottosson, Parment & 

Ektröm 2017). Det finns fyra stycken huvudsakliga faktorer som påverkar människors 

köpbeteende. De fyra olika faktorerna är psykologiska faktorer, kulturella faktorer, personliga 

faktorer och sociala faktorer (Kotler & Armstrong, 2006). 

 

2.6.1 Psykologiska faktorer 

  

Marknadsförare försöker hela tiden komma på nya sätta att fånga konsumentens 

uppmärksamhet (Askegaard, et al., 2014). Som marknadsförare måste man ta hänsyn till de 

fyra psykologiska faktorerna, motivation, lärande, övertygelse och attityder som styr 

konsumentens beteende och köpbeslut. För att man ska skapa motivation hos en konsument 

måste personen känna ett behov av något. Det kan vara biologiska eller psykologiska behov 

(Ottosson et al., 2017). När behovet hos en person ökar leder det till en ökad motivation och 

drivkraft att genomföra något. Det kan vara att man känner ett ökat behov av att ha en produkt 

vilket kommer motivera personen att köpa produkten (Ottosson et al., 2017).  

Hur människor beter oss i olika situationer sägs huvudsakligen vara kopplat till vårt inlärda 

beteende. Drivkrafter och stimulus är två delar i lärandet. Drivkraften är det som motiverar till 

en handling medans stimulus är reaktionen på köpet. Genom att veta vad det är som styr 

drivkraften och stimulus kan marknadsförare påverka en konsument hur den ska regera på en 
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produkt och köpet av denna produkten. De attityder och inställningar som finns mot olika 

produkter är kopplat till vad människan har lärt sig av eller har en ideologisk ställning till. Är 

man vegan kommer man vara kritisk till kött då personen har en negativ ideologisk bil om 

köttmarknaden (Ottosson et al., 2017). 

 

2.6.2 Kulturella faktorer 

  

Kultur har stor påverkan på en konsuments beteende. Människans kärnvärden, värderingar, 

preferenser och hur människor bemöter olika situationer är direkt kopplat till våran kultur och 

hur vi har blivit uppfostrade (Frankelius, Norrman, & Parment, 2015). Som företag är det 

viktigt att man tar hänsyn till kulturella faktorer och vad det är som skiljer kulturer från varandra 

(Ottosson et al., 2017). Framgången för ett företag i en främmande kultur är kopplat till hur väl 

beslutsfattarna lyckas förstå kulturen och konsumenternas köpbeteende (Leo, Bennett, & 

Härtel, 2005). Tar man inte hänsyn till de kulturella faktorerna kan det leda till dyra och 

ineffektiva marknadsföringskampanjer (Ottosson et al., 2017). 

 

2.6.3 Personliga faktorer 

  

I de personliga faktorerna ingår faktorer som ålder, ekonomi, livs fas, värderingar och självbild 

(Kotler & Keller 2006). De olika faktorerna är relaterat till de olika valen en person gör i 

vardagen. Som exempel på detta visar det sig att ålder har en effekt när konsumenter väljer 

produkter som mat, kläder och möbler medans den ekonomiska faktorn har en starkare koppling 

till vilket varumärke en konsument väljer. Människan genomgår många förändringar under en 

livstid. Konsumenter kan ha olika ekonomiska förutsättningar och produkt preferenser 

beroende på vart man befinner sig i livet. Det är därför vanligt att marknadsförare försöker 

definiera vilket stadie i livet konsumenterna befinner sig för att kunna rikta sin marknadsföring 

bättre och anpassa produkterna för att få dem att bättre passa in i människors livscykel 

(Ottosson et al., 2017). 
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2.6.4 Sociala faktorer 

  

En konsuments köpbeteende är starkt påverkat av sociala faktorer. I det sociala faktorerna ingår 

referensgrupper såsom familj, vänner, sociala klasser och statussymboler. (Ottosson et al., 

2017). Människor vill tillhöra sociala klasser och sociala grupper. Om en person känner 

koppling och tillit till en specifik grupp kommer den försöka att eftersträva att likna den sociala 

gruppen, då den består av individer som har samma typer av värderingar eller åsikter, detta kan 

vara politiska grupper eller yrkesgrupper. Som nämnt tidigare har referensgrupper stor 

påverkan på hur konsumenter fattar sina köpbeslut. Exempel på referensgrupper kan vara 

kändisar eller influencers vars kändisskap och status gör att konsumenter vill efterlikna dem. 

Det är vanligt att unga personer vill försöka efterlikna dessa grupper. Att använda sig av dessa 

referensgrupper är ett effektivt sätt för att få konsumenter att köpa ett företags produkt 

(Ottosson et al., 2017). Undersökningar visar också att vad din bror, syster, mamma eller pappa 

säger och tycker angående en produkt kommer ha stor påverkan vad du kommer känna för 

produkten (Nelson & Koo, 2005).  
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3. Metod 

 

3.1 Kvalitativ insamlingsmetod och vetenskaplig ansats 

 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats där vi studerar ett 

fenomen i verkligheten och försöker att tolka dessa intervjuer (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

Jacobsen (2002) menar på att vid en kvalitativ undersökning går man mer in på djupet vilket 

innebär att man tar hänsyn till detaljer och nyanser som vid en kvantitativ undersökning inte 

hade framkommit och man fokuserar mer på ord än kvantitet och siffror. När slutsatser dras 

från denna empiriska studie finns det tre olika forskningsansatser att arbeta utifrån, och dessa 

speglar hur verkligheten och teorin är relaterade till varandra. Dessa ansatser benämns enligt 

Söderbom & Ulvenblad (2016) deduktiv, induktiv och abduktiv.  

 

Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver att forskarna i en deduktiv ansats utgår från vad andra 

redan skrivit. Det vill säga tidigare teorier, ställer frågor kring detta och eventuellt formuleras 

också hypoteser för att testas i en empirisk studie. Med detta följer vanligen en positivistisk 

objektiverande väg för att finna en förklaring och ett svar till problemet. Material i form av 

modeller och hypotestning bearbetas vanligtvis.  

 

En induktiv ansats har sin utgångspunkt, till skillnad från deduktiv, i den empiriska verkligheten 

för att sedan landa i teorin. Forskaren utgår vanligtvis från en subjektiv sida av verkligheten, 

till exempel fallstudier och organisationer. Data som samlats in genom intervjuer eller 

observationer analyseras och tolkas för att öka förståelsen om ett fenomen (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). 

 

Abduktion beskrivs ligga mellan deduktionens objektivitet och induktionens subjektivitet och 

fungerar som en växelverkan mellan dessa. Forskarna startar studien i en empirisk ytstruktur, 

växlar till teorins djupstruktur för att avsluta i empiri. I de flesta fall sker en växelverkan mellan 

induktion och deduktion men generellt finns en kärna som utgör karaktären på ansatsen 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
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I denna studie utgår vi från en deduktiv ansats eftersom vår forskningsfråga är baserad på 

tidigare forskning gjord inom influencer marketing. Vi har valt att intervjua yngre personer i 

syfte att förstå och analysera deras syn på influencer marketing och hur de upplever 

trovärdigheten hos micro-influencers. David & Sutton (2016) styrker detta då det ger större 

djup och personliga detaljer utefter respondenternas egna erfarenheter. Deltagarnas perspektiv 

är i fokus och stor vikt läggs i vad de uppfattar som viktig och betydelsefullt (Bryman & Bell, 

2013). 

 

 

3.2 Intervju som insamlingsmetod 

 

För att kunna förstå hur attityder och trovärdighet mot micro-influencers på Instagram ser ut 

bland millennials är det viktigt att förstå konsumentens subjektiva uppfattning. 

 

För denna typ av studie, där respondenternas subjektiva uppfattning och upplevelse är i fokus, 

argumenterar Bryman & Bell (2015) att en kvalitativ metod är att föredra. För att få en djupare 

förståelse angående konsumenternas uppfattning valde vi att göra kvalitativa intervjuer med 

våra respondenter. Vi valde att att göra kvalitativa intervjuer då det enligt Bryman & Bell 

(2013) ger intervjuaren mer fylliga och detaljerade svar vilket leder till möjlighet att få en bättre 

helhetsbild.   

 

Vidare beskriver Bryman & Bell (2013) att kvalitativa intervjuer kan delas in i två olika 

huvudsakliga typer av intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Bryman & Bell (2013) drar liknelser mellan ostrukturerade intervjuer och vanliga samtal. Detta 

då forskare i ostrukturerade intervjuer inte följer en strukturerad intervjuguide, utan utgår från 

vad forskaren kommer ihåg och utefter minnet utforma intervjun. Forskarna kan själva under 

intervjuns gång välja att gå in mer ingående på detaljer och punkter som anses vara relevanta 

(Bryman & Bell, 2013). Vid de semistrukturerade råder det mer struktur jämfört med de 

ostrukturerade intervjuerna. Intervjuerna utgår från utvalda teman och utformar sin 

intervjuguide runt dessa frågor. Frågorna ställs vanligtvis i en utsatt ordning för att öka 

tillförlitligheten. Trots den mer strukturerade formen av intervju har intervjuperson fortfarande 

stor frihet i att utveckla sina svar och ha dialog med intervjuaren (Bryman & Bell, 2013). 
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Jacobsen (2002) skriver att en intervju inte bör vara för ostrukturerad då det är relevant att man 

utgår efter teman och en intervjuguide för att få relevanta svar kring ämnet. Intervjun bör inte 

heller vara för strukturerad då det inte ger utrymme diskussion och tolkning (Jacobsen, 2002). 

 

 

3.3 Urval  

 

I undersökningen är det viktigt att ha med rätt personer i urvalet för att studien ska bli av värde. 

I kvalitativa studier eftersträvar man inte att statistiskt kunna säkerställa resultatet, därför är 

urvalet oftast inte slumpmässigt (Holme & Solvang, 1997). Monica Dalen (2015) beskriver 

kriterieurval, varpå detta är vad vårt intervjuunderlag grundas på. Dalen (2015) förklarar 

kriterieurval som en metod där intervjupersonerna väljs ut efter förutbestämda kriterier. Första 

kriteriet var att respondenterna skulle vara i åldrarna mellan 18-25 år, då det enligt 

Internetstiftelsen i Sverige (2018) är den målgrupp som använder sig mest av plattformen 

Instagram idag. Baserat på detta är studien begränsad till denna åldersgrupp då de i sin vardag 

stöter på influencers och därför också bör ha åsikter och insikter om influencer marketing. Ett 

andra kriterium som ställdes var att respondenterna ska vara aktiva på Instagram. Ytterligare 

ett kriterium som ställdes var att respondenterna ska följa influencers på Instagram och ha 

reflekterat över micro-influencers redan innan intervjuerna samt reflekterat över influencer 

marketing. Totalt blev intervjuerna åtta till antalet och vi upplevde en mättnad i svaren efter 

utförda intervjuer. Vi ansåg oss även ha tillräckligt med material för att göra en utförlig analys 

av den insamlade empirin.  

  

 

3.4 Analys av data 

 

Jacobsen (2002) menar att reduktion av text är ofrånkomligt och det är viktigt att skapa en så 

noggrann beskrivning av den insamlade datan som möjligt. Författaren redogör för hur alla 

analysmetoder har för avsikt att minska informationen till lämplig storlek, detta eftersom man 

vill framföra budskapet på ett begripligt sätt för läsaren. 
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Jacobsen (2002) förklarar att bearbetningen av en intervjutext pågår i tre steg. Första steget 

innebär renskrivning, andra steget benämns kommentarer och det tredje steget annotering av 

data. I steg ett ska intervjun som genomförts registreras så utförligt som möjligt. Därför 

användes ljudinspelning vid varje intervjutillfälle. Efter varje avslutad intervju bearbetade vi 

banden genom att lyssna igenom dem för att sedan renskriva dem (Jacobsen, 2002).  

  

Vidare reducerades materialet för att göra det lättförståeligt och mer överskådligt (Jacobsen, 

2002). När vi gjorde detta förkortade vi långa meningar till kortare, vi sorterade även ut 

information som vi inte ansåg vara av relevans för vår studie. Detta gjordes genom att vi 

sammanfattade både de inspelade materialet men också våra egna anteckningar som vi fört 

under varje intervju. Vi sorterade ut citat och repliker som respondenterna själva uttryckte 

under intervjuerna för att man tydligt ska se åsikter som representeras av respondenterna.  

  

Slutligen, för att vi som forskare bättre skulle förstå vad respondenterna menade med det som 

sas och uttrycktes under varje enskild intervju (Jacobsen, 2002) satt vi tillsammans för att tolka 

vårt material. Utifrån underlaget skapades empirin som i sin tur ligger till grund för den 

djupgående analys som sedan genomfördes.  

 

 

 

3.5 Metodreflektion  

 

Validitet eller trovärdighet kommer att stärkas upp genom att våra intervjufrågor inte är 

ledande, utan vi kommer ställa öppna frågor. Även en pilotundersökning har genomförts där 

intervjuguiden testats, detta för att höja trovärdigheten. 

 

Enligt (Jacobsen 2002) finns det två krav som ska uppfyllas när en undersökning utformas. För 

att kraven ska uppfyllas måste undersökningen vara valid och reliabel. Validitet och reliabilitet 

ska därför ses som förutsättningar när en empiri utformas (Jacobsen 2002) 

 

För att en empiri ska ses som valid ska den vara giltig och ha relevans. Med detta menar 

Jacobsen (2002) att man i undersökning mäter det som man har tänkt mäta samt att det som vi 
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har mätt är relevant för själva arbetet. Validiteten kan man dela in i två olika grupper, inter 

giltighet och extern giltighet. Den interna validitet innebär att undersökningen mäter det som 

har varit till avsikt att mäta Jacobsen (2002). Den externa validiteten beskriver hur vida 

undersöknings resultat är generaliserbar (Bryman, 2016) Med detta menar Bryman (1997), 

Söderblom et al (2016) hur man kan generalisera det resultatet man fått fram till andra grupper 

och situationer. Validitet eller trovärdighet i denna rapport kommer att stärkas upp genom att 

våra intervjufrågor inte är ledande, utan vi kommer ställa öppna frågor. Intervjufrågorna är 

grundade på att försöka besvara rapportens problemformulering och framtagna utifrån teorierna 

i del (2.0), detta kommer leda att undersökningens validitet förstärks. En pilotundersökning 

kommer även göras där intervjuguiden testa kommer att genomföras för att höja trovärdigheten. 

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, mäter i vilken utsträckning vår mätmetod skulle ge samma 

resultat om studien skulle reproduceras vid annan tidpunkt och av andra forskare ( Bryman & 

Bell 2013). För att något ska anses tillförlitlig ska undersökningen kunna upprepas och få ett 

liknande resultat trots en förändring i en situation (Jacobsen, 2002; Söderbom et al 2016).  
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4. Empiri 

 

För att göra empirin mer överskådlig och strukturerad har vi valt att presentera de intervjuer 

som gjorts i en löpande text med rubriksättning över huvuddelarna/kategorierna. Specifika citat 

kommer att användas för att styrka svaren i förhållande till frågeställningen.  

 

Respondenternas svar kommer att sammanfattas och delas in i tre huvudsakliga kategorier i 

kapitlet. Kategorierna är anpassade efter våra intervjufrågor och togs fram i dataanalysen. 

Kategorierna är följande: Val av influencer, Influencer marketing, och Trovärdighet/attityder. 

 

4.1 Respondenter 

Respondent Ålder  Intervjutid Yrke/sysselsättning 

Respondent A 22 år  30 min Studerande 

Respondent B 21 år 40 min  Arbetar med marknadsföring 

Respondent C 25 år 40 min Studerande 

Respondent D 22 år 35 min Studerande 

Respondent E 25 år 32 min Sjuksköterska 

Respondent F 22 år 40 min Nyexaminerad, marknadsföring 

Respondent G 25 år 30 min Nyexaminerad, statsvetenskap 

Respondent H 23 år 23 min Nyexaminerad, marknadsföring 

 

  

4.2 Val av influencer  

 

Under intervjun fick samtliga respondenter besvara frågan hur man skulle beskriva en 

influencer. Respondent A anser att en influencer är en person som påverkar sina följare på ett 

eller annat sätt till att köpa saker de gör reklam för, en person vill ha så många följare som 

möjligt och tjäna pengar på det. Respondent B beskriver en influencer som någon som arbetar 

genom sina sociala kanaler genom att göra reklam och samarbeten med olika företag. Enligt 

Respondent C är en influencer en person som influerar andra människor och man lyckas 
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påverka andra människors åsikter. Respondent D beskriver en influencer som någon som lägger 

upp sitt liv på sina sociala mediekanaler i hopp om att andra ska gilla det. De visar upp vad de 

har på sig, var de reser, vad de äter, hur de tränar m.m. Samtliga respondenter är överens om 

att en influencer är någon som inspirerar och påverkar andra människor till saker. Övriga 

respondenter är eniga i de övriga respondenternas svar på ett eller annat vis. 

  

”En person som får andras åsikter att ändras utefter vad man själv tycker, man influerar 

andra till olika saker på olika sätt, en influencer påverkar andra människor typ” -

Respondent C 

  

Samtliga respondenter uttrycker sig att de spenderar mycket tid på sociala medier och 

därigenom även samlar på sig information och inspiration. De beskriver att de varje dag tar del 

av olika sorters reklam, kampanjer och samarbeten som görs med olika företag genom flertalet 

olika influencers som de följer. Vilka influencers respondenterna följer beror på deras olika 

intressen.  

  

”Jag följer influencers för att få inspiration i vardagen. Det är viktigt att jag känner ett band 

till influencern för att känna att vi har någon typ av connection. Det krävs därför att de 

postar relevant innehåll som fångar mitt intresse, mest mode skönhet och livsstil men även 

träning och hälsa.” - Respondent D 

  

Intresset för en person eller vad en person utövar, till exempel, matlagning eller en sport, är den 

primära anledningen till att man väljer att följa en person. Majoriteten talar för att det är viktigt 

att få ut något från influencern, annars kan det kvitta. Ingen av respondenterna ser någon 

influencer som en vän men känner däremot att de kan efterliknas som en förebild, en källa där 

man kan samla inspiration och information om saker.  

  

”Jag följer både manliga och kvinnliga. Manliga följer jag primärt för att jag gillar deras stil 

medans kvinnliga följer jag för att jag uppskattar deras innehåll.” – Respondent F 

  

Trots att samtliga respondenter följer en eller flera influencers och är eniga om att en influencer 

ska inspirera med sitt innehåll på sina sociala kanaler står de också eniga i att det är viktigt att 

jobba med influencers på rätt sätt. Det anses viktigt att matcha företag och influencer för att det 

ska vara trovärdigt för att få följarskap. En influencer bör inte ha för många samarbeten med 
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olika företag, det upplevs som rörigt och inte trovärdigt. En av våra respondenter uttryckte sig 

att det är lika viktigt för ett företag att tänka efter hur man arbetar med influencer marketing 

som det är för en influencer att välja företag att samarbeta med. Respondent D menar att det 

också kan skada att göra samarbeten med för många influencers och tog upp både NA-KD och 

Daniel Wellington som alternativ.  

  

”Som företag bör man hitta en influencer som speglar den målgrupp man vill åt. Tex NAKD 

och Daniel Wellington som gör samarbeten med hur många influencers som helst bör kanske 

tänka efter en extra gång. Daniel Wellington ansåg jag tidigare vara fina klockor men nu är 

det rabattkoder överallt och jag skulle aldrig tänka mig att köpa en produkt från dem 

faktiskt.” - Respondent D 

 

 

4.3 Influencer marketing  

  

”Jag tror att företag utnyttjar influencer marketing för att det är ett enkelt sätt att nå ut till 

många människor. Det finns nog knappt en människa idag som inte följer en influencer vilket 

gör det effektivt sätt för företagen att använda denna strategi.”   

– Respondent E 

  

”För det är lättaste sättet nå ut till folk, det känns som alla följer någon form av influencer.” 

– Respondent G  

  

Som ovan beskriver framkom det tydligt att respondenterna är överens om företag använder sig 

av influencer marketing för att på ett enkelt sätt nå ut med sin reklam och varumärke till sin 

tänkta målgrupp. De upprepar flera gånger att det är ett effektivt sätt att få spridning på sitt 

företag då man når ut till många människor på en gång genom ett inlägg. Hälften av 

respondenterna påpekade också att företag är smarta när de använder influencer marketing då 

man på ett dolt sätt når ut med sin marknadsföring av en produkt eller tjänst. Intressant nog 

svarade också en utav våra respondenter att influencer marknaden har ökat för att komma runt 

de så kallade olika adblock tjänsterna som finns att hämta på internet. 
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”Företag är smarta när de använder sig av influencer marketing, de blir liksom nästan lite 

dold marknadsföring eftersom man når ut till konsumenten på ett effektivt sätt utan att 

konsumenten alla gånger tänker på att det är reklam som förmedlas. Tittar jag på någon som 

inspirerar mig så tänker jag inte på att det är reklam den gör. Har hen en snygg tröja på sig 

vill jag ju också ha en snygg tröja på mig.”– Respondent D 

  

Utifrån intervjumaterialet kan vi se att 5 utav de åtta respondenter hade någon gång köpt en 

produkt eller liknande produkt som varit rekommenderad av en influencer. Majoriteten av 

respondenterna menar att en influencers jobb inte enbart är att sälja en produkt utan även skapa 

en bild eller ändra ett tankemönster hos en konsument. Respondent F förklara att han i sin tur 

hade fått upp ögonen för ett par byxor då en av de influencers som hen följer använde dessa 

byxor.  

  

”Indirekt men inte direkt skulle jag säga, jag skulle nog säga att väldigt många produkter 

som influencer marknadsför är dyra varumärken vilket gör att jag inte kan köpa just det 

märket men man köper en billigare produkt som ser ut på ett likadant sätt från ett annat 

märke. Många gånger så tänker man inte på märket men man lägger märke till stilen vilket 

gör att man på så sätt letar upp liknande produkter.” – Respondent F 

  

Majoriteten av våra respondenter tror på en ljus framtid för influencer marketing och vi lär se 

mer av den i framtiden. Det råder däremot delade meningar om hur och på vilket sätt man 

kommer använda sig av strategin. Hälften av de tillfrågade tror att det kommer se likvärdigt ut 

med hur det gör idag. Resterande tror att man fortsatt kommer arbeta med influencers men inte 

på samma sätt som man gör idag och inte heller inom områden som vi idag inte kopplar till en 

influencer-marknad. Respondent H tar upp ett exempel när Kalmar stad använde sig av tyska 

och franska influencers för att marknadsföra staden. Respondent D berättar hur hen själv 

tröttnat på sociala medielandskapet och alla influencers och medvetet tagit avstånd från det 

genom att sluta följa många stora influencers och istället börjat inspireras mer av så kallade 

micro-influencers då hen anser det mer trovärdigt. Respondent E och F tror att ambassadörer 

är framtidens sätt att arbeta med influencers. Respondent E och F tror att det kommer finnas 

tydliga linjer från företagen. Som företag kommer man arbeta med en influencer under en 

längre period och influencers är ett ansikte utåt för företaget för att stärka varumärket och 

trovärdigheten.  
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4.4 Trovärdighet och attityder 

 

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna vad som gjorde en influencer trovärdig. 

Samtliga respondenter gav likvärdiga svar, nämligen för att ett inlägg eller ett samarbete ska 

upplevas som trovärdigt är det mycket viktigt att produkten eller företag som influencer har ett 

samarbete med ligger i linje med influencers personlighet eller den personlighet som 

influencern förmedlar på sin kanal. Generellt tycker respondenterna att det är svårt att vara helt 

trovärdig och genuin som influencer eftersom man i grund och botten får betalt för att göra 

reklamen. Majoriteten respondenter berättar under intervjun att det är viktigt att man 

kombinerar innehåll från sitt ”vanliga” liv med samarbeten. för att öka trovärdigheten krävs väl 

utvalda samarbeten som speglar vad influencern står för och dennes personlighet. 

 

Respondent H menade på att ett fel som många influencers gör idag är att de försöker 

marknadsföra produkten för mycket. Respondent H drog liknelsen med att ha en säljare efter 

sig i en butik som ständigt säger “den produkten är fin, köp den”, att försöka sälja något på 

detta påtryckande sätt menade respondenten på gav en oärlig bild. Hade influencer istället på 

ett diskret sätt fått in produkten, hade det väckt större uppmärksamhet hos konsumenten. 

  

“Inbakat är viktigt. Med det menar jag att många lägger mycket fokus på produkten vilket jag 

tycker är fel. Man ska lägga fokus på personen och baka in produkten för att få en mer 

trovärdig effekt.” - Respondent H 

  

Som nämnt ovan är det viktigt att samarbeten matchar med personen egna profil. Hälften av de 

tillfrågade tyckte därför att celebrity endorsement var ett mer trovärdigt sätt att marknadsföra 

sig på. De menar på att en kändis oftas ingår i samarbeten med företag eller produkter som har 

en koppling till deras professionella yrke, vilket medför att samarbetet känns rätt och trovärdigt. 

Till exempel en musiker eller artist gör reklam relaterat till musik eller en atlet som gör reklam 

relaterad till den sport personen sysslar med. 

  

“Kändisar känns för mig mer relevant att följa, eller det beror förstås vem det är. Men oftast 

gör de något som är kopplat till det dem sysslar med, om det är sport eller musik eller 

liknande.”– Respondent A 
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En annan faktor som samtliga respondenter menade hade negativ påverkan på trovärdighet var 

när en influencer ingick i flera samarbeten samtidigt. Känslans som uppstod hos respondenterna 

då vara att influencer bara gjorde samarbeten för att tjäna pengar och utöka sitt eget personliga 

varumärke. Respondent E berättar att hen följde en influencer som gjorde ett samarbete med 

ett skönhetsföretag och drygt en vecka efter gjordes ett samarbete med ett annat skönhetsföretag 

vilket anses förvirrande och motsägelsefullt. 

 

På frågan om “Vilka som ansågs vara mest trovärdig mellan en macro-influencer och en micro-

influencer” hade våra respondenter olika uppfattningar. Tre av de åtta tillfrågade 

respondenterna svarade att macro-influencers var de mest trovärdiga medans de resterande tre 

personerna påstod att Micro influencers var de mest trovärdiga. Personerna som tyckte att 

macro-influencers var de mest trovärdiga influencerna menade på att macro influencer har ett 

eget personligt varumärke att skydda samt att stora influencers blir hårt granskade i allt de gör. 

De personerna som var för macro-influencers menade på att micro-influencer lägger inte 

mycket viktigt i de produkterna som marknadsförs utan de är benägna att ingå i vilket samarbete 

som helst bara för att låta sin kanal och sitt personliga varumärke att växa. 

  

“Folk pratar väldigt mycket om att mikro-influencers är framtiden och att de skapar en form 

av trovärdighet och att man ser dem mer som en vän, men min personliga åsikt är däremot att 

micro-influencer är mer benägen att ta vilket samarbete som helst, vilket gör att det inte känns 

trovärdigt.” - Respondent F 

  

Respondenterna som argumenterade för att micro-influencers var de mest trovärdiga menade 

på att micro-influencers däremot sina samarbeten noga och har inte lika många. 

Respondenterna menar att de känns genuina och ärliga i sina inlägg och samarbeten eftersom 

det skulle skada dem för mycket om de börjar med många samarbeten och konsekvenserna 

skulle bli att de förlorar sina följare. En micro-influencer anses leva ett ”normalt” liv vilket 

respondenterna reflekterar över, de tycker att det går att relatera bättre till en micro-influencer. 

De tre respondenterna menade också på att macro-influencer tar många samarbeten bara för att 

tjäna pengar på det och blir det ett dåligt samarbete gör inte några förlorade följare någon större 

verkan på deras konton. 
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 ”Oftast kan jag relatera mer till en micro-influencers liv eftersom de många gånger nästan 

lever ett liv som jag själv hade kunnat leva på vissa sätt.” – Respondent D 

  

En utav respondenterna påpekade att hon inte upplevde någon större trovärdighets skillnad 

mellan macro och micro-influencer. Respondenten upplevde en känsla av att micro-

influencerna uppskattar sina samarbeten mer jämförelsevis med de stora influenserna som tar 

sina samarbeten mer för givet, men det hade ingen påverkan på trovärdigheten. 

  

 

Medvetenhet om att ett samarbete ger influencern betalt fanns hos samtliga respondenter, men 

åsikterna skilde sig på huruvida betalning hade en påverkan på trovärdigheten.  

Tre av åtta respondenter svarade att det var medvetna om hur marknadsföring med influencer 

går till och summorna som är inblandade i reklamsamarbetet. Respondenterna tryckte återigen 

på att det viktigaste var att produkten passade bra in på influencers. Tanken att en influencer 

hade fått mycket betalt för ett reklamsamarbete blev större när produkten och influencer inte 

hörde ihop. Resterande respondenterna svarade att de blir skeptiska till samarbeten när det 

handlar om mycket pengar. Respondent D beskriver att man känner att tydligt när en influencer 

gör ett samarbete bara för pengarna. Det märks på hur de pratar och engagerar sig i till exempel 

en story eller om de gör reklam för något som inte intresserar dem över huvud taget. Två utav 

respondenterna menade till och med blir så skeptiska vid samarbeten som handlar om mycket 

pengar att då inte skulle intressera sig i kampanjen över huvudet taget. Respondenterna menade 

att det kunde till och med skada influencern och produktens rykte. 

  

”Man vet ju att influencer marketing handlar om pengar för att göra ett samarbete men visst, 

det har hänt att man blivit lite skeptisk emellanåt.” 

 – Respondent B 

  

“Ja definitivt. Till exempel en influencer åkte på läger med Hugo Boss, och då tror inte jag på 

detta då jag vet att en anledning till att han tog samarbetet var för att han fick bra betalt, och 

då fick jag ingen positiv bild influencer eller parfymen influencern gjorde reklam för.” - 

Respondent F 

 

“Nej det skulle jag inte säga, för att jag är förstående att det så det går till.” - Respondent G 



 

 

29 
 

5. Analys 

  

Analysen är uppbyggd efter den utsatta problemformuleringen. Analysen kommer att bygga på 

den information som samlats in empirin som har baserats på de svar som angavs utav 

respondenterna. I kombination respondenternas svar kommer svaren kopplas till de utvalda 

teorierna för att stärka upp påståendena.   

 

5.1 Relationen till influencers 

 

De Veirman et al. (2017) beskriver en influencer som en person som skapat ett stort nätverk av 

följare där personliga åsikter och erfarenheter, vilket stärks av Brown & Hayes (2008) som 

även menar på att en influencer har en förmåga att påverka sina följare. Samtliga respondenter 

är medvetna om innebörden av vad en influencer är och dennes arbete. De talar för att det är en 

person som genom sina sociala medier arbetar med att både inspirera sina följare såväl som 

man påverkar och influerar dem. Influencers har stor inverkan i spridningen eWOM då deras 

uppgift är att recensera olika produkter och få spridning på sina trovärdiga rekommendationer 

(Vinerean, 2017). Armstrong et al. (2012) förklarar att människor är mer benägna att ta emot 

information som kommer från vänner jämfört med från företag vilket gör eWOM väldigt 

effektivt. Respondenterna nämner att de skulle lita mer på en rekommendation från en 

influencer jämfört med ett företag då de är riktiga personer som talar efter egna erfarenheter 

och företag är oftast ute efter att bara sälja och tjäna pengar vilket även teorin talar för. De 

berättar däremot att de inte litar på alla influencers. De har större förtroende för vissa och vissa 

inte. Samtliga respondenter utom två har direkt eller indirekt köpt en produkt som varit 

rekommenderad av en influencer. 

  

Horton & Wohl (1956) skriver om parasociala relationer, vilket innebär att en person kan känna 

en så stark relation till en medieperson att det ser dessa som en väldigt nära vän eller del av 

familj. Personer kan känna så starka band och tillit till dessa sociala media influencers vilket 

gör att det känns som vänner (Brown & Hayes, 2008). Teorierna talar mot våra respondenters 

svar. Samtliga respondenter följer influencers på Instagram och gillar och ibland även 

kommenterar deras bilder vilket tyder på att de har någon form av relation till dem. De påpekar 

däremot att de inte ser influencers som sina vänner eller känner en starkare koppling till dem, 
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det är däremot viktigt att man ska känna ett band för att få någon form av connection till dem. 

Vad som framgår är däremot att de väljer att lita mer på de influencer som speglar något intresse 

de har.  

  

Samtliga av våra tillfrågade spenderar mycket tid på sociala medier varje dag i syfte att samla 

inspiration vilket innebär att de tar del av innehåll från influencers dagligen. Ur den insamlade 

empirin framgår att de personer man väljer att följa noga väljs och respondenterna följer inte 

en person ”bara för att”. Det är viktigt att influencern har ett intresse som matchar följarens 

intresse. Respondenterna är eniga i att influencers inte bör ha för många samarbeten med olika 

företag då det anses oseriöst och inte trovärdigt. Vem man väljer kan ha utgångspunkt i vad 

Ottosson et al. (2017) förklarar som de sociala faktorerna i konsumentbeteende. Där 

värderingar och ålder kan spegla vem man väljer att följa och inte väljer att följa. Detta är 

utgångspunkter som företag och influencers i sin tur bör ha i åtanke när samarbeten ska göras.  

 

5.2 Samarbeten mellan företag och influencers 

 

Brown & Hayes (2008) beskriver influencer marketing där företag genom influencers 

marknadsför sin produkt eller tjänst. Genom att betala en influencer framför denne sin 

uppfattning, upplevelse och åsikt om produkten eller tjänsten till sina följare. Poängen är inte 

att man ska muta eller tvinga någon att säga något utan personen i fråga ska skaffa sig sina egna 

uppfattningar och upplevelser. Författarna Brown & Hayes (2008) beskriver att det är viktigt 

att anpassa varje kampanj efter individ eftersom att alla influencers är olika och står för olika 

saker. Genom att lyckas matcha rätt når man på så vis också ut till rätt målgrupp. 

Respondenterna uttryckte att företag jobbar med influencers för att effektivt och enkelt nå ut 

med sin reklam och varumärke till den tänka målgruppen eftersom man når ut till många 

personer genom ett inlägg. Detta stärks också av teorin. Nästan alla våra respondenter var 

överens om att influencers enda uppgift inte bara att göra reklam och sälja utan även vara en 

opinionsbildare som kan ändra tankemönster hos följarna.  

  

Influencers arbetar vanligtvis på ett sätt där de kombinerar reklamsamarbeten med sitt 

vardagliga liv. Detta krävs för att inte tappa följarnas intresse och för att dem ska verka 

trovärdiga (De Veirman et al., 2017). Respondenterna är eniga i att en influencer inte ska ha 

för många samarbeten med för många företag. Samtliga tycker att det inte är trovärdigt och 
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samtidigt vilseledande. De Veirman et al. (2017) menar att konsumenter anses lita på 

influencers och tycker det är enkelt att relatera till dem, om det matchar i sina profiler. Detta 

eftersom de delar med sig mycket av sitt privatliv och vilket leder till att följarna får en känsla 

av att de känner personen.  

  

Som nämnt ovan menar Brown & Hayes (2008) att influencer marketing innebär att företag 

betalar till en influencer för att marknadsföra och göra reklam för en produkt eller tjänst. De 

tillfrågade respondenterna är väl medvetna om att influencer marketing handlar om pengar, 

ibland stora summar och ibland lite mindre summor. Uppfattningen av detta är dock att de 

uttrycker sig skeptiskt till detta. Tre av respondenterna är ”okej” med hur det fungerar och anser 

att det viktigaste av allt är att det som görs reklam för går i linje med influencern och vad denne 

står för. Resterande tycker, efter vad vi kan utläsa i empirin att de inte har en positiv inställning 

när man vet att mycket pengar är inblandade och det ogillas att influencers genomför 

samarbeten bara för pengarna och för att ändra inställningen till detta krävs väl genomtänkta 

samarbeten. Det är därför viktigt att företag matchar med rätt influencer (De Veirman et al., 

2017), för att det ska kännas trovärdigt och genuint.  

 

I framtiden tror alla respondenter förutom en att influencer marketing kommer vara en populär 

strategi att använda sig av. Företag använder sig att denna typ av marknadsföring för att snabbt 

nå ut till sin målgrupp och det ger resultat. Inställningen är olika, några tror att det kommer 

fortgå som det gör idag och några tror att en förändring på ett eller annat vis kommer att krävas 

för att inte tappa följarnas intresse och tillit.  

 

5.3 Trovärdighet och Attityder  

 

I intervjuerna med våra respondenter stod det klart att det fanns en tydlig åsiktsskillnad mellan 

vem som framställdes som mest trovärdiga mellan en macro-influencer och en micro-

influencer. Fem utav de åtta respondenterna tyckte att micro-influencer var en mer trovärdig 

grupp av influencer. Svaren som vi fick in av de fem respondenterna till varför de tyckte att 

micro-influencers var en mer trovärdig grupp ligger i linje med det som Ang et al. (2017) skrev 

om i sin artikel. Ang et al. (2017) förklarade att micro-influencer upplevs som mer trovärdiga 

då man får följa med i deras vardagsliv som är mer relaterbart.  
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Den upplevda känslan om trovärdighet som de fem respondenterna upplever bland micro-

influencer kan kopplas till referensgrupp som Ottosson et al. (2017) beskriver är grupper som 

vi människor vill tillhöra eller känner en tillhörighet till. Känslan av att “det hade lika gärna 

kunnat ha varit jag” hade en ökad trovärdighets effekt. 

 

Gruppen som ansåg att macro-influencer var den mest trovärdiga gruppen såg inte influencern 

som en vän eller en person som de hade en nära relation till, däremot förklarade de tre 

personerna att de följde sina influencers på grund av att de såg upp till personen i någon form. 

Det kunde vara att personen var duktig inom ett område som respondenten hade ett intresse 

inom eller att influencern hade en bra stil och genom den inspirerade respondenterna att ha 

liknande kläder. Att en person känner trovärdighet på detta sätt kan kopplas till de sociala 

faktorerna som Ottosson et al. (2017) beskriver, detta förklarar att trovärdigheten för en 

influencer ökar om personen ser upp till den influencern. 

 

En intressant del med intervjuerna var när respondenterna skulle förklara varför de ansåg att 

macro eller micro influencers var mindre trovärdiga. De två olika grupperna använde nämligen 

samma argument till varför den ena gruppen av influencer var mindre trovärdig än den andra. 

Gruppen av respondenter som tyckte att macro-influencer var mindre trovärdiga sa att macro-

influencer tar alla samarbeten dem kan för att tjäna pengar och bryr sig inte om att samarbeten 

blir bra då det inte spelar någon roll om de förlorar följare då de har så många. Den andra 

gruppen som tyckte att micro-influencers var mindre trovärdiga sa att micro-influencers i sin 

tur tar alla samarbeten de kan för att gynna sitt egna personliga varumärke vilket leder till att 

de tar samarbeten som de inte står för. Den skilda uppfattningen som har uppstått 

respondenterna emellan kan huvudsakligen kopplas till egna erfarenheter och egna preferenser. 

Som författarna Lou & Yuan (2019) skriver om i sin artikel att det finns sex stycken bidragande 

faktorer som har en påverkan på tilliten man upplever vid marknadsförda publiceringar av 

influencers: informativt värde, underhållningsvärde, expertis, tillit, attraktivitet och likhet. Våra 

olika personliga åsikter som är kopplat till de personliga och sociala faktorerna (Ottosson et al., 

(2017) gör att vi människor upplever de sex faktorerna som Lou & Yuan (2019) skrev om på 

olika vilket leder till att vi känner tillit till olika grupper. 

 

En punkt som samtliga av de tillfrågade respondenter hade gemensamt var att de ansåg att 

trovärdigheten för en influencer försämras om personen ingår i flera olika typer av samarbeten 

samtidigt. Samtliga respondenterna menade på att detta fick influencer att se falsk ut och 
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argumenterade för att lyste igenom att personen gjorde det för att tjäna pengar eller utöka sitt 

personliga varumärke. Känslan som respondenten upplever kan kopplas till Fishburne (2017) 

artikel som kallar fenomenet för Authenticity crisis. Authenticity crisis är något som skadar 

trovärdigheten för både influencers och företag. 

 

En punkt som samtliga respondenter var gemensamma om var att influencer personliga 

varumärke skulle passa in med företaget eller produkten som de gjorde reklam för. Detta för 

att öka trovärdigheten och förmedla en känsla att influencer faktiskt vet var den pratar om och 

inte läser påhittat manus. Några utav våra respondenter sa de föredrog celebrity endorsement 

reklam just på grund av den anledningen att de marknadsför något mer som är mer kopplat till 

ämnet. 
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6. Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur människor uppfattar trovärdigheten bland micro-influencers 

på Instagram. Vi ville med studien förstå vilka faktorer det är som påverkar människors syn på 

trovärdigheten och attityden vid marknadsföring med micro-influencers. För att få förståelse 

om hur människor ser på micro-influencer ställde vi micro-influencers och macro-influencers 

mot varandra i intervjuerna för att se vilka faktorer som skiljer dem åt. Vi har genom vår 

undersökning fått svar på vad det är som får människor att följa och avfölja influencers, synen 

på influencer marketing och hur det ska användas på bästa sätt för att upplevas trovärdigt och 

genuint.  

Influencer marketing, ett fenomen som samtliga respondenter kände till redan sedan innan och 

beskrev det övergripande som att företag använder sig av det för att marknadsföra sig, inspirera, 

influera och påverka människor till att köpa produkter. Det är tydligt att konsumenter spenderar 

mycket tid på sociala medier och den mesta av denna tid på Instagram. Vi har uppmärksammat 

att influencer marketing vanligtvis uppfattas som positiv då det inspirerar och motiverar till 

diverse saker, till exempel ett köp eller sätt att leva, men det är en hårfin gräns när positivt 

övergår till negativt.  

Enligt konsumenterna anses det både fördelaktigt och effektivt att använda sig av influencer 

marketing om det görs på rätt sätt. En viktig aspekt är att reklambudskapen inte tar över, då 

förstörs relationen till influencern. Vi har sett att det är viktigt för konsumenten att man känner 

ett band till influencern för att kunna skapa relation till denne och för att öka och behålla 

trovärdigheten och lojaliteten krävs att influencern har högt engagemang för produkten eller 

tjänsten. Studien visar även på att samarbeten som görs ska vara väl utvalda och inte för många 

till antalet för att influencern ska uppfattas som genuin. Ytterligare en slutsats är att samarbeten 

som görs ska vara i linje med vad influencern står för för att följarna inte ska tappa förtroende, 

alltså att de samarbeten som görs ska ha någon form av koppling till influencern. Det är därför 

viktigt för företag att matcha sitt varumärke med rätt influencer. Detta för att influencern ska 

behålla förtroendet hos sina följare och på så vis även effektivisera marknadsföringsmetoden.  

Vi kan konstatera att konsumenter är mer benägna att lita mer på influencer-reklam än om 

reklamen kommer direkt från ett företag då en influencer vanligtvis benämns som en förebild 

eller någon som inspirerar. Uppfattningen om företag är att de endast vill tjäna pengar vilket 

leder till att reklam från dem upplevs som påtvingad. 
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Resultatet från studien visar att trovärdigheten för en micro-influencer uppkommer när följaren 

känner tillit och ärlighet från influencer. Företagen argumenterar för att micro-influencer är det 

nya sättet att marknadsföra sig på eftersom det anses vara mindre riskabelt för företag att begå 

misstag då en micro-influencers personliga varumärke inte är lika känt som en macro-

influencer. Undersökningen har däremot visat att oavsett följarantal är människor duktiga på 

att samla på sig information och investerar mycket tid på sociala medier, vilket innebär att 

konsumenter idag är mer pålästa än tidigare. För företag innebär detta att de behöver matcha 

sin produkt med influencers trots att det är ett samarbete med en micro-influencer. Det är viktigt 

för företagen att förstå detta då resultatet visar att all reklam inte är bra reklam då en 

felmatchning mellan företag och influencer kan skada anseendet och trovärdigheten för båda 

parter.  

Undersökningen visar också på att det finns en misstro till den upplevda trovärdigheten vid 

micro-influencer marketing. Misstron till micro-influencer marketing grundar sig att mindre 

antal följare ses som mindre professionella då micro-influencer inte har det som heltidsyrke 

och kan därför inte engagera sig helhjärtat i sina samarbeten.  

Stora influencers har fördelen att de syns i andra forum och sammanhang utöver sina inlägg på 

instagram. Detta innebär att det blir lättare för en mindre engagerad användare på Instagram att 

ha ett band till en stor influencer. Vid micro-influencer marknadsföring kräver det att 

användaren engagerar sig i influencer inlägg eller känner personen sedan för få en uppfattning 

om vem är personen. Har personen ingen som helst koppling till influencern visar 

undersökningen att det är svårt att bygga ett förtroende.  

Med utgångspunkt i ovan diskuterade delar kan vi konstatera att företag i dagsläget inte behöver 

lägga någon större vikt i om de väljer att samarbeta med en micro-influencer eller med en 

macro-influencer när det rör sig om trovärdighet då en faktor som har en stor inverkan här är 

personliga preferenser. Vi kan däremot konstatera att konsumenter lägger stor vikt i vem man 

följer och vad som publiceras på Instagram, vilket innebär att det är oerhört viktigt att både 

företag och influencers tänker igenom sina samarbeten väl för att inte förlora den tillit de byggt 

upp hos sina följare. 
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6.1 Bidrag 

Vår studie har bidragit till en djupare förståelse i hur företag kan förbättra sin  influencer 

marketing på Instagram. Studien ökar också förståelsen bland micro-influencers och hur de via 

sina val av samarbeten och sitt sätt att uttrycka sig bygger ett trovärdig personligt varumärke. 

Detta gör dem  genom att förmedla rätt budskap, som ligger i linje med deras personliga 

varumärke. Med dessa insikter är det viktigt att företag förstår att valet av influencer kan vara 

en avgörande anledning till hur produkten upplevs som trovärdigt eller inte. Ökad trovärdighet 

kan hjälpa företag att få ökad försäljning och ett bättre anseende på marknaden leder till lojala 

kunder.  

 

6.2 Framtida forskning 

För framtida forskning kan det vara intressant att genomföra experiment på hur personer i andra 

åldrar upplever trovärdigheten bland micro-influencers. Hade utfallet kunnat bli annorlunda om 

respondenterna hade varit äldre då det kan finnas olika åsikter kring ämnet beroende på till 

exempel tidigare erfarenheter eller miljön man är uppväxt i. 

Andra perspektiv att undersöka i framtiden kan vara hur trovärdigheten ser ut bland influencers 

på andra sociala plattformar  som till exempel Snapchat eller Youtube för att få bredare 

förståelse kring ämnet. I framtida studier kan det också varit intressant att göra en undersökning 

hur synen på hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika länder. Är det samma faktorer 

påverkar trovärdigheten bland influencers länder emellan eller hade vi fått ett annat resultat om 

studien gjorts i ett annat land på grund av kulturella skillnader.  
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Innan intervjun börjar: 

● Informera om anonymitet 

● Informera intervjupersonerna om att ljudupptagning 

● Presentera examensarbete och dess syfte 

 

Allmänt 

● Hur mycket tid lägger du på sociala medier per dag? 

● Vilken sociala medieplattform använder du dig av mest? 

● Vart vänder du dig om du vill hitta information om en produkt? 

● Vart vänder du dig om du vill hitta information om ett företag? 

● Brukar du vara aktiv att kommentera/gilla influencers bilder? 

● Brukar du vara aktiv att kommentera/gilla företags bilder? 

 

Influencers 

● Vad tänker du på när du hör ordet “Influencer”?  

● Hur skulle du beskriva en influencer?  

● Vart och hur ofta tar du del av en influencers content? 

● Vad motiverar dig att följa en influencers?  

Hur mycket tänker du kring val av influencers? Vad ligger bakom valet att följa vissa 

personer? Vad ligger bakom valet att inte börja följa vissa personer? 

● Ser du de influencers som du följer som dina vänner? 

● Följer du influencer som du vill efterlikna?  

● Hur viktigt är det att influencers personliga varumärke stämmer överens med ditt? 

● Har en influencer någon gång fått dig att ändra åsikt för att något som du till en början 

inte höll med om?  

 

● Följer du några influencers på Instagram?  

- Vilka? 

- Varför följer du dessa? 

● Känner du till begreppet Micro-influencer 

● Vad innebär begreppet/ordet Micro-influencer för dig? 

● Följer du några Micro-influencer idag? 

 

 

 

Influencer marketing 

 

● Varför tror du att företag använder sig av influencer marketing? 

● Hur tycker du att marknadsföring med influencers ska användas? 

● Har du någonsin köpt en produkt som är rekommenderad av en influencer? 

● Hur ser du på marknadsföring med influencers i framtiden? 

 

Trovärdighet/Förtroende 
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● Litar du mer på vad som förmedlas av influencers kontra företag? (Har influencers mer 

trovärdighet än företag)  

● (Om ja) Vad är det som gör att du litar mer på det som sägs av influencers? 

● Upplever du skillnaden i trovärdighet när kändisar gör reklam jämfört med influencers? 

● Känner du att du kan lita på de influencers som du följer?  

-Varför/varför inte? 

● Vad är det som gör en influencer trovärdig? 

● Hur skulle du värdera en rekommendation från en influencer jämfört med en väns 

rekommendation? 

-Varför, vad är det som skiljer sig?  

● Skulle du ha litat på det som influencers sa om hen gick utanför sitt område av expertis? 

Dvs om en modebloggare rekommenderade teknik-produkter. 

● Upplever du att det finns skillnader i trovärdighet mellan en macro-influencer och en 

micro-influencer? 

● Har antal följare en påverkan på en influencers trovärdighet? 

● Tänker du på att influencers får betalt när du ser deras bilder på instagram? 

● Förändras din trovärdighet för en influencer om det blir känt att de får mycket betalt för 

en kampanj? 

● Är det mer tydligt att macro-influencers får betalt kontra micro-influencers? 

● Upplever du att du kommer lika nära en micro-influencer som en macro-influencer. 

   

 

 

Avslutande frågor 

● Finns det någonting som du vill lägga till? 

● Har du några frågor? 

 


