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Förord 
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vår handledare Fredrik Nilsson för den vägledning han givit oss i form av positiv feedback och 

konstruktiv kritik. Sist vill vi även tacka varandra för all tid, energi och tankegång som lagts ned på 

arbetet samt den kämparglöd som visats.  

Campus Helsingborg, Lunds Universitet  
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Elin Mathiasson och Lisa Rigby    
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Sammanfattning  

I en digitaliserad värld används sociala nätverk allt mer kontinuerligt. De sociala nätverken och 

plattformarna har fått en ny innebörd och har kommit att bli en avgörande komponent i företags 

marknadsföringsstrategi. Företag använder sig av influencers som ett marknadsföringsverktyg för att 

effektivt nå ut till rätt segment i kommunikationen. Influencers och influencer marketing är ämnen 

som blir allt mer aktuella vilket innebär att forskning kring ämnena ökar i relativt snabb takt ur både 

företags- och konsumentperspektiv. Som ett bidrag till tidigare forskning är syftet med studien att 

undersöka hur konsumenter påverkas av influencers. Med påverkan avses särskilt att undersöka 

förtroende, identifikation samt konsumtionsvanor, vilka är faktorer som uppmärksammas i forskning 

ur de båda tidigare nämnda perspektiven. Genom en undersökning av konsumenters attityder 

mot  influencers är ambitionen att skapa en förståelse för hur konsumenter förhåller sig till och 

påverkas av budskap de möter på sociala nätverk.  

Utifrån syftet har tre frågeställningar tagits fram; 1. Hur kommer förtroende till influencers till uttryck? 

2. På vilka sätt sker identifikation som resultat av relationen till influencers? 3. På vilka sätt påverkar 

influencers konsumtionsvanor? För att kunna besvara frågeställningarna ses (electronic)-word-of-

mouth och influencer marketing som två övergripande delar i analysen. Vidare tas förtroende upp, följt 

av konsumenters identifikation och konsumtionsvanor. 

I studien används en kvantitativ metod för att göra det möjligt att finna samband mellan olika 

variabler. För datainsamling användes en onlinebaserad enkät, bestående av 34 frågor, vilken 

publicerades på Instagram och Facebook. Enkätundersökningar möjliggör insamling från ett urval  av 

totalpopulationen vilket möjliggör för generaliseringar, på i detta fall svenska konsumenter inom 

segmentet kvinnor och män över 15 år, som är aktiva på sociala medier.  

Studiens resultat har visat att de sociala nätverken har blivit en plattform där influencers tar över som 

ett marknadsföringsverktyg. Influencers har ett stort antal följare på de sociala nätverken och kan 

således nå ut till en stor vidd användare. Genom att företag använder sig av influencers vid 

marknadsföring ökar förtroendet för deras produkter. Influencers har även kommit att påverka 

konsumenterna på många plan. De kan även ses sätta ramarna för vad som tycks vara den rätta 

smaken, vilka produkter som ska brukas och hur livet ska levas. Influencers har således blivit förebilder 

för konsumenter till följd av ett behov att tillhöra den specifika sociala grupp som influencers tillhör.  

Huvudord: Influencer marketing, Electronic-word-of-mouth, Förtroende, Identitet, Konsumtion 
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1. Introduktion 

Vår värld blir allt mer digitaliserad och styrs i stora drag via internet, vilket König (2012, s.6) menar har 

utvecklat en helt ny värld och därmed nya förutsättningar. Användningen av sociala plattformar och 

nätverk ökar kontinuerligt och allt fler använder sig av dem flera gånger om dagen. Enligt 

Internetstiftelsen i Sveriges årliga studie använde 81 procent av respondenterna sig av sociala nätverk år 

2017 och hela 56 procent använde dem dagligen. Det är dubbelt så många jämför med samma 

undersökning år 2010. De sociala nätverk som hade flest användare 2017 var Facebook (74%), 

Messenger (62%), Skype (55%), Instagram (53%) och Snapchat (33%). Det var en ökning av antalet 

nätverksanvändare med fyra procentenheter i förhållande till föregående år och det sociala nätverk som 

ökade mest under samma period var Instagram som år 2017 användes av mer än hälften av alla 

internetanvändare. 

Sociala nätverk används inte längre bara för att hålla kontakt med vänner och familj utan har även 

blivit en plats där företag kommunicerar både internt och externt. De sociala nätverken har blivit 

platsen där nästintill all information nu är lättillgänglig samt där all kommunikation mellan företag och 

kund kan ske snabbt och smidig. Det har enligt König (2012, s.13) bidragit till att kunders krav på god 

och snabb service har ökat, vilket utmanar företagen att reagera och agera utifrån deras premisser. 

Företag behöver komma närmre sina kunder då relationsskapande blivit allt viktigare och de sociala 

nätverken har blivit platsen där konsumenternas krav kan bemötas. Det har bidragit till att ett relativt 

nytt marknadsföringsverktyg börjat användas i allt större utsträckning. Verktyget innefattar samarbete 

med verksamhetsambassadörer, en extern part som förmedlar företagens produkter, visioner och 

varumärke (Parment 2015, s.210) och benämns som influencers. 

De sociala nätverken, vilka idag i stor utsträckning används som marknadsföringsplatser för företag 

skickar dagligen ut miljoner budskap rörande exempelvis produkter de hoppas konsumenterna ska 

köpa. Edberg (2013, s.40-43) påpekar att det enorma informationsöverflödet lett till att konsumenter 

blivit allt mer immuna och selektiva mot reklam och istället navigerar genom sitt sociala nätverk. Då 

majoriteten av influencers har tusentals följare är de i många fall inkluderade i människors sociala 

nätverk där de har en chans att påverka. Edberg (2013, s.43) betonar att de personerna vi tenderar att 

lyssna på och känna mest tillit till är de som är mest lika oss själva eller expert inom området. Det visar 

på den slagkraft influencers som marknadsföringsverktyg kan ha.  

Användandet av influencers som marknadsföringsverktyg på sociala nätverk har genomgått stora 

förändringar under de senaste åren vilket medfört att studier som nyligen gjorts angående influencers 

redan kan anses vara ur tiden. En del av den forskning som gjorts rörande influencers utgår från ett 
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företagsperspektiv och är inriktade på hur influencers kan användas i marknadsföringssyfte där de 

faktorer som lyfts fram som påverkbara hos konsumenter vid användandet av influencer i 

marknadsföringssyfte är förtroende, identitet och köpbeteende. Tidigare forskning rörande influencers 

ur ett konsumentperspektiv fokuserar, enligt vår kännedom, i stor utsträckning på konsumenters 

attityder gentemot content publicerat av influencers. På de sociala nätverken möter konsumenter ett 

överflöd av budskap vilka kan vara både medvetet och undermedvetet utformade men som även kan 

tas emot på ett medvetet och undermedvetet sätt. Det har skapat en ovisshet kring hur konsumenter 

påverkas av överflödet av budskap som förmedlas via influencers. Det vetenskapliga problemet är att 

undersöka hur konsumenter påverkas av det överflöd av budskap de möter från influencers i sin 

vardag. Det är av intresse att undersöka om påverkan på konsumenter sker medvetet eller omedvetet 

samt om de klarar av att navigera i det nya landskapet utan att påverkas. Ovissheten kring ämnet var 

det som väckte intresset för problemet och ledde fram till funderingar kring hur konsumenter förhåller 

sig till den exploderande nya marknadföringstrenden med influencers som marknadsföringsverktyg. 

Det är även av intresse att studera ifall budskap rörande produkter har någon påverkan på 

konsutiomsvanor. Ambitionen med studien är att komplettera den tidigare forskningen genom att 

undersöka hur konsumenterna påverkas av influencers gällande förtroende, identifikation och 

konsumtion. Att använda en kvantitativ metod där en stor mängd data samlas in, eftersträvas 

möjligheten att göra generaliseringar för de svenska konsumenterna. Målet med studien är att genom 

att tillämpa ett konsumentperspektiv rörande forskning om influencers, kunna fylla en del av det 

forskningsgap som identifierats.  

1.1 Tidigare forskning 

För att förstå influencers och hur de används som marknadsföringsverktyg har forskning rörande 

influencer marketing och sociala nätverk studerats. Chuck Martin, forskare inom digital teknologi, 

(2011) beskriver att det på senare tid skapats en “mobil värld” vilket förändrat konsumentbeteendet. 

Internets ökande betydelse för konsumenterna har medfört att företag fått tänka om rörande sin 

marknadsföring. Han betonar den slagkraft marknadsföring har på sociala nätverk och utnämner dem 

till den bästa marknadsföringsplattformen för företag.  

Sudha och Sheena (2017, s.16) beskriver influencer marketing som en process där företag identifierar 

och aktiverar inflytelserika personer för att låta dem vara en del av deras varumärkeskampanj. De 

inflytelserika personerna benämns i en del forskning även under namnet “influencer”. Enligt De 

Veirman, Cauberghe & Hudders (2017, s.798) defineras sociala influencers som “/.../people who have 

built a sizeable social network of people following them”. Vilket gör att deras budskap når ut till 

tusentals personer. Vidare poängterar Langner, Hennigs och Wiedmann (2013, s.31) att influencers kan 
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agerar som förebilder och ibland ledare vilka verkar inom sociala grupper där de kan påverka andras 

köpbeteende. Enligt Mintel (2016a i Brady & Lerigo-Jones 2017) har konsumenter blivit allt mer 

motvilliga att lita på marknadsföring direkt från företag vilket skapat en möjlighet för konsumenter att 

etablera sig som sociala medier profiler. Profilerna som kan få ett stort antal följare har därmed 

möjligheten att påverka konsumenter genom de material som publiceras. I enighet med De Veirman, 

Cauberghe & Hudders (2017) definition av social influencer kan profilerna gå under namnet influencer.  

Enligt Nielsons (2012 i Liu, Jang, Lin, Ding, Duan & Xu, 2015, s.35) studie “Global Survey of Trust in 

Advertising” uppgav hela 92 procent av världens konsumenter att de litar på word-of-mouth 

rekommendationer från personer de har förtroende för och kan associera sig med. Personer som 

konsumenter känner förtroende för kan komma att påverka val rörande exempelvis framtida 

affärspartners och köpbeslut (Zang & Tu 2012 i Liu et al. 2015, s.35). Förtroendet konsumenter 

känner för influencers har gjort det värdefullt för företag att kunna identifiera influencers som 

potentiellt kan användas i deras marknadsföring. Det har bidragit till att en del forskning har gjorts 

rörande hur den identifiering kan gå till (Liu et al. 2015, s.34). I forskningen är betoningen på 

förtroendet konsumenter har för influencer en central del då det anses nödvändigt för att kunna 

påverka deras beteende. Influencers kan därmed ses vara en ovärderlig resurs för företagen.  Först och 

främst är det deras tillgång till en stor demografisk vidd av konsumenter, men även trovärdigheten 

ökar och att det skapas ett mer personligt band mellan influencers och publiken (Letki 2016 i Brady & 

Lerigo-Jones 2016).  

 

Forskning ur ett konsumentperspektiv rörande influencers påverkan har även studerats. Ett flertal 

forskare har kommit fram till att material publicerat av andra konsumenter förespråkas framför 

material skapat av marknadsförare för företag (Bickart & Schindler 2001, Goldsmith & Horowitz 2006, 

Liu et al 2015). Enligt en studie gjord av Brady och Lerigo-Jones (2017) rörande konsumenters 

attityder mot sponsrat och organiskt content på sociala medier visade sig konsumenter vara mer 

skeptiska mot sponsrade inlägg. Däremot påverkar konsumenters negativa uppfattning av sponsrade 

inlägg inte köpintentionen. Synbart i studien var däremot att recensioner av exempelvis produkt hade 

en signifikant påverkan på konsumenters köp intentioner, där neutrala recensioner som påvisade både 

för och nackdelar genererade positiv inställning till inlägget och därmed köp intentionen. Det kan 

förklaras av en studie gjord av Formans, Ghose och Wiesenfeld (2008) som visar att benägenhet att att 

lita på och ta till sig information ökar om den förmedlas av en person de känner personlig 

identifikation med. Det kan därför antas att information förmedlad av influencers anses trovärdigt, mer 

övertygande och är mer önskat av konsumenter än den traditionella marknadsföringen. Ytterligare en 

aspekt som påverkar konsumenters attityd gentemot content publicerat av influencers är hur materialet 
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är ihopsatt, det vill säga hur det är formulerat i ord samt hur äkta det framstår. Material som 

influencers tillkännager är sponsrat men där de påpekar att åsikterna är deras egna uppfattas mer 

trovärdiga till skillnad från att endast påpeka sponsringen (Hwang & Jeong 2016, s.533) 

 

Forskningen som studerats inriktar sig på hur inflytelserika personer kan påverka konsumenters 

köpbeteende genom identifikation och förtroende samt hur företag ska kunna identifiera dessa 

personer för att ta del av dem i marknadsföringssyfte. Forskning visar därmed att influencers, vilka kan 

benämnas som inflytelserika personer, har en större påverkan på konsumenter än vad traditionell 

marknadsföring direkt från företagen har. Influencers är personer som ligger i gränslandet mellan 

företag och konsument. Anledningen till den glidande positionen beror delvis på om material som de 

publicerar är sponsrat eller inte. Sponsrade inlägg förflyttar dem mot en företagsposition då deras 

material är skapat i syfte att påverka konsumenter. Deras övriga inlägg kan däremot ses som 

konsumentrekommendationer. Trots det ska det kommas ihåg att många influencers i hög grad anställs 

av företag vilket gjort möjliggjort för ett heltidsarbete som påverkar. Det innebär att de kan ses som 

dels företagare och dels konsumenter.  

 

Forskning kring influencers och influencer marketing finns med utgångspunkter i dels företags- och 

dels konsumentperspektiv. Forskning ur konsumentperspektiv har, enligt vår kännedom, inte fått lika 

stort utrymme. Det kan tänkas förklaras av att att intresset för forskningen legat på företagens sida för 

att de ska få reda på hur de kan dra nytta av inflytelserika personerna vilka på ett effektivt sätt sprider 

word-of-mouth i sociala nätverk. Då konsumenter är mottagare av influencer marketing hoppas denna 

studie komplettera den forskning som redan gjorts genom att studera influencers som 

marknadsföringsverktyg ur ett konsumentperspektivet från en annan vinkel. Faktorerna förtroende, 

identitet och konsumtion har tidigare uppmärksammats i forskning från båda perspektiv kring vad 

inflytelserika personer kan påverka hos konsumenter och anses därmed relevanta att studera. Till 

skillnad från tidigare forskning ur konsumentperspektiv där mycket fokus legat på konsumenters 

attityder gentemot olika typer av information och material publicerat av influencers kommer denna 

studie att knyta ihop de tre ovan nämnda faktorerna för att studera påverkan på konsumenter. 

Ytterligare en aspekt som skiljer studien från tidigare forskning är att konsumenterna är svenska. Det 

kan innebära att nya samband hittas då tidigare studier inte gjorts rörande specifikt svenska 

konsumenter.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter påverkas av influencers. Med påverkan 

avses  särskilt att undersöka förtroende, identifikation samt konsumtionsvanor. Genom en 

undersökning av konsumenters preferenser av influencers är ambitionen att kartlägga hur konsumenter 

förhåller sig till de budskap de möter på sociala nätverk. Utifrån syftet har tre frågeställningar rörande 

tre olika teman tagits fram: 

 Hur kommer förtroende till influencers till uttryck?  

I studien kommer förtroende studeras genom den tillit konsumenter har för influencers och deras 

publicerade material samt hur det synliggörs.  

 På vilka sätt sker identifikation som resultat av relationen till influencers? 

Relationen kommer att studeras genom hur samt hur frekvent konsumenter kommer i kontakt med 

influencers. Relationens avtryck på konsumenters identifikation kommer analyseras utifrån huruvida de 

förhåller sig till och ser på influencers.  

 På vilka sätt påverkar influencers konsumtionsvanor?  

Med konsumtionsvanor avses beslut rörande köpbeslut i ögonblick och inte över längre tid.  

1.3 Disposition 

Studien inleds med en introduktion där bakgrund, problematisering, kunskapsmål, tidigare forskning 

och slutligen syfte och frågeställningar presenteras. I det inledande avsnittet introduceras läsaren till 

studiens ämne vilket mynnar ut i det vetenskapliga problem som motiverar studiens relevans och leder 

vidare till den kunskap som önskas uppnå genom studien. Vidare i studien följer ett kapitel som inleds 

med en presentation rörande en del av den tidigare forskning som gjorts rörande influencers och 

avslutas med en motivering av det forskningsgap som identifierat vilket studien hoppas kunna bidra till 

att fylla. Introduktionen avslutas med att presentera studiens syftet och frågeställningarna vilka 

kommer driva studien framåt. Frågeställningarna är formulerade utefter tre olika teman; förtroende, 

identitet och konsumtion. Vilka är de faktorer som influencers påverkan på konsumenter ska studeras 

utifrån. Tematiseringen kommer att användas genomgående i studien med syftet att presentera teori 

och analys på ett tydligt sätt för läsaren. 

 

Efter introduktionen följer teoriavsnittet vilket presenterar den teori som ligger till grund för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Det efterföljs av metodavsnittet vilket redogör för studiens 
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tillvägagångssätt. Här motiveras valet av metod i förhållande till hur det hjälper studien att besvara 

frågeställningarna och den betydelse den har för studiens utformning. Därefter diskuteras den 

urvalsram som används samt hur enkäten utformats utifrån tidigare forskning. Slutligen förs en 

diskussion kring hur den insamlade empirin kommer att analyseras och presenteras i analysdelen samt 

hur de forskningsetiska eftersträvades att uppfyllas.  

 

Vidare följs tre analyskapitel. Det första kapitlet fokuserar på analys av konsumenters förtroende och 

berör förändring av förtroende samt hur det tar sig i uttryck vid mötet av fasader, kunskap och 

rådgivning.  Det andra kapitlet är inriktat på konsumenters identifikation och analyserar hur influencers 

agerar vägledare, behovet av tillhörighet samt hur identitet skapas med hjälp av förklädnader. Det 

tredje och sista kapitlet analyserar hur influencers påverkar konsumtionsvanor med hjälp av 

konsumenters identifikation och electronic-word-of-mouth.  

 

I studiens sista del förs en diskussion kring huvudpoängerna från de tre analyskapitlen i förhållande till 

varandra vilket öppnar upp för ett bredare resonemang. Diskussionen sker med återkoppling till 

studiens frågeställningar vilket leder fram till studiens slutsatser. Därefter förs en kritisk diskussion om 

studiens begränsningar, brister samt förbättringsmöjligheter. Slutligen framförs förslag till vidare 

forskning som kan komplettera studiens slutsatser.  

 

2. Teori 

Teorikapitlet inleds med en definition av influencer marketing och en övergripande del om word-of-

mouth samt hur begreppet modifierats till electronic-word-of-mouth för att kunna tillämpas på sociala 

medier. Kapitlet fortsätter sedan med tre delar kring studiens huvudteman; förtroende, identitet och 

konsumtion. Den inledande delen presenterar förtroende, vad det innebär, hur det skapas samt varför 

det kan ses som betydelsefullt vid influencer marketing och relationsbyggande. I den andra delen 

redogörs för olika synsätt inom begreppet identitet, med fokus på identifikation och social identitet. 

Slutligen presenteras teorier och modeller rörande konsumtion. All teori kommer ligga till grund för 

analysen och hjälpa till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

I studien definieras influencers som en personer som publicerar material rörande produkter, antingen 

genom rekommendationer eller sponsrade inlägg. En influencer beskrivs ha byggt upp ett stort socialt 

nätverk av följare (De Veirman, Cauberghe & Hubbers 2017, s.798) vilka kan tänkas nå ut till fler 

människor än genomsnittet på sociala medier. Därmed kan personen vara både känd och icke-känd. 

Vid benämning av influencers publicerade material syftar det dels på marknadsföringsinlägg, dels på 
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personliga inlägg. När diskussioner förs kring produkter innefattar det t.ex. kläder, accessoarer, 

skönhetsprodukter, inredning, resor, nöjen och teknikprylar.  

 

En modell har tagit fram för skapa struktur och klarhet kring hur syftet och frågeställningar ska 

besvaras (se Modell 2). Influencer marketing och (electronic)-word-of-mouth ses som 

förutsättningarna för att influencers ska kunna påverka konsumenter. De faktorer som influencers 

berör via sin påverkan är; förtroende, identifikation och konsumtion. Genom att studera konsumtion 

som en faktor vilken kan tänkas fungera beroende av de två andra faktorerna vilket innebär att 

mönster kan synliggöras.  

 

 

Modell 2. Modell över studiens struktur av teori- och analysdelar i syfte att besvara syfte och frågeställning. 

 

2.1 Influencer marketing 

Sudha och Sheena, forskare i marknadsföring, (2017, s.16) definierar influencer marketing som en 

process där personer med möjlighet att påverka en utvald publik identifieras och aktiveras för att vara 

en del av ett varumärkes kampanj. Målet är att uppnå en ökad synlighet, intäkt eller engagemang. 

Influencers har fler följare än genomsnittet inom en specifik marknad vilket innebär att deras 

marknadsföring kan möta miljoner konsumenter (ibid.). Författarna menar vidare att influencer 

marketing är en förlängning av traditionell word-of-mouth med fokus på social kontext utförd på ett 

professionellt sätt (ibid.). 

 

Influencer marketing kan delas upp i två kategorier, earned influencer marketing och paid influencer 

marketing (Sudha & Sheena 2017, s.16). Den första kategorien utgår från obetalda eller redan 
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etablerade samarbeten med influencers samt material publicerat av en influencer för egen personlig 

tillväxt. Den andra kategorin baseras på marknadsföringskampanjer i form av sponsring, annonsering 

eller rekommendationer (ibid.). Föreliggande studie kommer beröra både earned och paid influencer 

marketing eftersom influencers sociala kanaler handlar både om marknadsföring av produkter och av 

sig själva. Enkäten begränsar möjligheten att avgöra om inläggen som konsumenter kommer i kontakt 

med är rekommendationer eller sponsrade inlägg. Därför kommer allt material influencers publicerar 

att tas hänsyn till i studien.  

 

2.2 (Electronic)-word-of-mouth 

Grönroos, forskare inom tjänste- och relationsmarknadsföring, (2015, s.283) förklarar word-of-mouth, 

WOM, som ett budskap vilket förmedlas mellan människor rörande organisationer, dess tillförlitlighet 

och pålitlighet. WOM är en form av oplanerad kommunikation som kan medföra dels slagkraftiga, dels 

förödande effekter (ibid., s.283,290). Grönroos (2015, s. 283) beskriver att de som sprider 

kommunikationen agerar informatörer för företaget då dem muntligt uttrycker sina åsikter och tycke 

till andra individer, positiva som negativa. När en konsument blir uppmärksammad om positiva 

recensioner av produkter medför det effekter på det framtida köpbeteendet och ökar chansen till ett 

köp (ibid., s.285). Arndt, forskare inom marknadsföring, (1967, s.291-295) påpekar dock att negativ 

WOM har visat sig ha en större påverkan på attityder och bedömning rörande köp än positiv. I vissa 

fall har påverkan visat sig vara dubbelt så stor. 

 

Ökningen av sociala nätverk har bidragit till att begreppet modifierats, vilket Erkan, forskare inom 

marknadsföring och Evans, forskare inom teknologi, (2015, s.47) benämner som electronic-word-of-

mouth (EWOM). De menar att de sociala nätverken skapar värdefulla möjligheter för EWOM att 

spridas och kan ses som ett marknadsföringsinstrument med stort inflytande på konsumtion. Då 

tillgängligheten av information och tidigare recensioner ökat i och med internets uppkomst tycks 

EWOM ha större slagkraft än WOM (ibid.,). 

 

De som av Grönroos (2015, s. 90) benämns som informatörer kommer i studien studeras som 

influencers vilka sprider sina åsikter och recensioner om produkter och företag på sina sociala kanaler. 

EWOM kommer att tolkas i form av den de budskap som influencer förmedlar via sina sociala kanaler. 

 

2.3 Förtroende 

För att kunna skapa förtroende krävs det en förståelse för vad det är menar Bergmasth, forskare inom 

service management och tjänstevetenskap och Strid, forskare rörande ekonomistyrning och förtroende, 
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(2006). Trots det saknas en entydig definition av begreppet. En gemensam nämnare i olika teoretikers 

definitioner är betoningen på att individens förväntningar påverkas av motpartens handlingar 

(Bergmasth & Strid 2006, Grönroos, 2015, s.39). De positiva förväntningarna medför en ökad 

sårbarhet då handlingarna utförs utanför individens kontroll (Dasgupta 1988 i Bergmasth & Strid 2006, 

Grönroos 2015, s.39).  

 

Aljazzaf et al., forskare inom information vetenskap, elektronik- och datorteknik samt juridik, (2010, 

s.163) menar att förtroende underlättar för att en interaktion ska ske, särskilt om omgivningen är 

osäker. Kautonen och Karjaluoto, forskare inom entreprenörskap respektive marknadsföring, (2008 i 

Aljazzaf, Perry & Caprets 2010, s.164) påpekar att osäkerheten är högre i online- än offline-världen. De 

påpekar att en osäker miljö försvårar den förtroendeskapande processen då den fysiska distansen på 

internet medför att aktörer blir främlingar. Det leder till att interaktioner lätt blir opersonliga och 

anonyma. Aktörer med verkliga namn eller fysiska butiker minskar hindret att bygga upp förtroende 

(ibid.).  

 

Förtroende är ett begrepp som ofta diskuteras i samband med relationer, då det sker mellan två eller 

fler parter. Grönroos (2015, s.39) presenterar personlighetsbaserat förtroende och generaliserat 

förtroende som två av fyra underkategorier till förtroendebegreppet. Den första kategorin innebär att 

konsumenter känner förtroende för personer baserat på deras personlighetsmässiga egenskaper (ibid.). 

Det kan tolkas som det sätt influencers framställer sig själv på sina sociala kanaler. Om förtroende för 

framställningen skapas finns det enligt Grönroos (2015, s.39) goda möjligheter för att relationer 

uppstår och utvecklas. Den andra kategorin innebär att konsumenter känner förtroende till en person 

på grund av exempelvis rykte och kändisskap (ibid.). Influencers kan tolkas ha ett kändisskap då de har 

ett stort antal följare på sociala nätverk.  

 

Grönroos (2015, s.37) beskriver att kunder i olika grad söker efter och värdesätter relationer med 

företag. Han talar om att dem kan placeras i två olika fack, beroende på om dem relations- eller 

transaktionsinriktade. En relationsinriktad kund är antingen aktiv eller passiv. En aktiv relationsinriktad 

kund söker relationer med företag för att få ytterligare värde medan en passiv relationsinriktad kund 

inte har behov av kontinuerlig kontakt. Däremot vill de ha möjligheten att nå företaget om de så 

önskar. I motsats till de relationsinriktade kunderna söker den transaktionsinriktade kunden lösningar 

på sina behov och vill inte erhålla någon kontakt med varken leverantör eller företag. Grönroos (2015, 

s.40) beskriver att beroende på hur kunderna värdesätter relationer värderas förtroendet olika högt. De 

relationsinriktade kunder värdesätter långvariga relationer vilket medför att det deras förtroende inte 
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påverkas av de enskilda transaktionerna.  Transaktionsinriktade kunder har däremot inget intresse av 

förtroendeskapande utan lägger stor vikt vid att varje enskild transaktion ska vara lyckad (ibid.). 

 

Trusted Third Party, TTP, handlar om att skapa förtroende för en tjänst eller produkt innan den är 

beprövad genom att rådfråga en tredje part (Aljazzaf et al. 2010, s.164). Det finns två kategorier inom 

TTP, socialt förtroende och matchmaking. Det sociala förtroendet delas in i kategorierna rykte, 

rekommendation och referens medan matchmaking parar ihop beskrivningen av en tjänst eller produkt 

med konsumenters efterfrågan och tillits preferenser (ibid.). Aljazzaf et al. (2010, s. 163) påpekar  att 

om ett beslut att interagera fattas indikerar det att något slags förtroende finns. Enligt Sudha och 

Sheena (2017, s.16) har konsumenter ett förtroende och intresse för de influencer de följer vilket 

medför att deras relationen mellan är stark. Därför kan konsumenter tänkas lita på de produkter 

influencers rekommenderar på sina sociala kanaler.  

 

I studien definieras förtroende som den tillit konsumenter känner för influencers och de 

bakomliggande faktorerna till det existerande förtroendet. Då förtroende ofta uppstår i kontexten av 

relationer kommer fokus ligga på konsumenters relation till influencers. Konsumenternas värdesättning 

av relationer kommer att användas som kategorisering för respondenterna.  

 

Eftersom internet enligt teorin är en osäker plats studeras det huruvida influencers kan motverka 

denna osäkerhet då de ger marknadsföring en personlig prägel. Influencers kommer även att ses som 

den tredje part som konsumenter rådfrågar inom förhållningssättet TTP. Då de konsumenter vi 

studerar till viss mån interagerar med influencers tas det för givet att de redan har en viss nivå av 

förtroende till influencers.  

 

2.4 Identitet 

Identitet är ett begrepp som uppfattas olika beroende på vilket perspektiv begreppet studeras ur. I 

studien kommer begreppet främst studeras ur ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv. Det 

har sin utgångspunkt i hur samhället genomsyrar och formar identiteten samt hur det individuella och 

kollektiva förutsätter varandra (Hammarén & Johansson 2009, s.10-12).  

 

Den sociala identiteten handlar om identifikation, det vill säga viljan att tillhöra och förknippas med en 

viss grupp eller samhällsposition. Hammarén, sociolog och Johansson, socialpsykolog (2009, s.27) 

menar att den sociala identiteten är ett kollektivt begrepp. Den sociala individen förhåller sig till de 

sociala strukturer, institutioner och positioner som finns i samhället. Sociologen Simmel (1981/1903 i 
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Bjurström et al. 2000, s.32) betonar att den moderna människans har ett behov av att yttra sig, vilket 

grundar sig i en vilja att särskilja sig socialt och understryka sin individualitet. Hammarén och 

Johansson (2009, s.9, 39) menar att människan har ett starkt behov av identifikation, att tillhöra och 

förknippas med en grupp och instämmer på att den kollektiva identiteten har en stor betydelse. Den 

kollektiva identiteten handlar om att binda samman individer genom likheter. Intresse, målsättningar 

och erfarenheter är faktorer som kan binda samman en grupp. Författarna menar dock att det finns en 

risk för utanförskap ifall individer faller utanför ramarna för gemenskapens likheter (ibid., s.40). Kring 

vissa individer eller grupper existerar social status i form av prestige eller ära, vilket Weber, forskare 

inom sociologi, (1922/1969 i Bjurström et al. 2000, s.30) menar kan ges i uttryck i deras livsstil.  

Den sociala identiteten kan även sammankopplas med att individer intar olika typer av roller, som 

vidare definierar identiteten. Hammarén och Johansson (2009, s.32–37) skriver vidare att identiteten 

handlar om en yttre förklädnad i form av stil och smak. De konsumtionsvanor och den materiella 

verkligheten har en stark koppling till identiteten, vilket sänder ut signaler till omgivningen om vem vi 

är eller vem vi vill vara. Enligt Hammarén och Johansson (2009, s.33) handlar det inte om att luras, 

utan bara om att maskera. Förklädnaden fungerar inte enbart för att framhäva den sociala 

tillhörigheten, utan även för att dölja den. Konsumtionen i sin tur är ett verktyg för individer att kunna 

framhäva sin identiteten genom en förklädnad (ibid.). Förklädnad kommer diskuteras i studiens alla 

analyskapitel.  

Modeindustrin utgör en stor del i det kapitalistiska samhället, där ideal frodas och identiteter formas. 

Industrin utnyttjar “människors osäkerhet och strävan efter perfektion” vilket har skapat en form av 

mediedeterminism (Hammarén & Johansson 2009, s.36-37). Det innebär att media som en mäktig 

aktör har bidragit till hets kring kropp, kön och skönhet (ibid., s.43). Medierna består av bilder, 

föreställningar och dröm-material vilket påverkar vardagslivet på ett känslomässigt och socialt plan 

(Gripsrud 2002, s.236-237,245). Det skapar därmed svårigheter för många människor att särskilja på 

vad som är verkligt och vad som är konstruerat vilket påverkar individens identitetsarbete (Hammarén 

och Johansson 2009, s.47). Mediebilder kan tas upp som ett sätt att konstruera ”verkligheten” och 

användningen av medier påverkar människors förhållande till den konstruerade verkligheten. 

Hammarén och Johansson (2009, s.45) nämner att medierna medför en komplexitet, ett landskap svårt 

att orientera sig i. Det har resulterat i att människor vänder sig till “smakdomare” för att få hjälp att 

orientera sig i landskapet vilka visar på vad som är “rätt” respektive “fel” smak (Gripsrud 2002, s.122-

123) 
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I studien kommer förklädnad ses som den förvridning influencer kan göra av verkligheten. Influencers 

tolkas även som smakdomare som hjälper konsumenter att orientera sig kring smakfrågor. Deras 

publicerade material kan ses som en vägledning till “rätt” smak. 

2.5 Konsumtion 

Tidigare har konsumtion innefattat de mest basala behoven (Simmel 1981,1903 i Bjurström et al. 2000, 

s.32) som att kunna mätta hungriga magar, laga trasiga skor eller ha hela kläder på arbetet osv. Det har 

på senare år förändrats och Paterson (2018, s.193) menar att det har skapats nya begär och behov hos 

konsumenter som de tidigare inte haft. Nya begär triggas av exempelvis skyltfönster i fysiska butiker 

vilka används för  att lura in kunder i butiken. Här framställs produkter på ett attraktivt sätt, för att 

skapa ett intresse hos förbipasserande konsumenter. Paterson (2018, s.193) benämner att skyltfönstret 

är konstruerade för att skapa längtan och dagdrömmar hos konsumenterna. Det i sin tur framkallar 

begär, önskningar och fantasier hos de förbigående.  

Simmel (1981,1903 i Bjurström et al. 2000, s.32) menar att konsumtion kan ses som en symbolisk 

aktivitet där individen konsumerar för att uttrycka sin identiteten. Han menar vidare att individualitet 

understryks genom att särskilja sig socialt med ett intresse för stil. Det skulle i sin tur fungera som ett 

verktyg för att kunna uttrycka och utmärka sig för specifika sociala grupper. ”To have is to be” är ett 

uttryck som sociologen Paterson (2018, s.58–59) uppmärksammat vilket framställer de materiella 

tingens betydelse för att beskriva en individ. Ägandet av materiella varor i form av exempelvis valet av 

märken, produkter, möbler eller bilar understryker och kännetecknar identiteten (ibid.). 

Sociologen Bourdieu (1984, s.133) spinner vidare på konsumtion som ett sätt att uttrycka sig och 

nämner människans konsumtion likt ett mönster. Ett mönster av konsumtionsvanor där den materiella 

verkligheten visar på social tillhörighet, livsstil och status. Hammarén och Johansson (2009, s.33) 

nämner att människor genom konsumtion kan uppnå en social identitet och grupptillhörighet med 

människor i en annan samhällsposition. Konsumtion kan därmed ses som ett sätt att uppnå status. 

Således kan de genom konsumtion tillhöra en klass högre upp i samhällshierarkin då de materiella 

tillgångarna sänder ut signaler om vem vi är och/eller vill vara (ibid., s.34-35).  Bourdieu och tidigare 

sociologer, betonar konsumtion som en statusmarkör för att belysa det som skiljer konsumenterna åt. 

Men Schudson (1984 i Bjurström et al. 2000, s.33) menar att det är en statusmarkör för att belysa 

likheter istället. Han nämner att det ligger i människans natur att konsumera för att söka social 

tillhörighet.  

 

Paterson (2018, s.153) för diskussioner kring uttrycket ‘konsumtion genom manipulation’ vilket i stora 

drag förklaras av hur media skapar falska begär. Konsumenterna anses vara passiva och drivs av 
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manipulation av medias stora krafter utanför konsumentens kontroll. Trots det beskriver Paterson 

(2018, s.151) konsumenten som medveten av att de i viss mån blir manipulerade av sociala medier. För 

att förhålla sig till budskapen de möter talar Hall (1999, s.234-237) om tre olika positioner att inta, den 

dominerade-, den förhandlande- och den oppositionella positionen. Positionerna handlar om en 

gradvis ökande kritisk position emot medieinnehållet. Den dominerande positionen innebär att 

individen tror på alla budskap som sänds ut. Den förhandlande positionen accepterar till viss del de 

budskapen men kan även inta ett kritiskt förhållningssätt. Till sist är den oppositionella positionen 

vilket karaktäriserar en individ som är kritisk till det mesta, samt har ett ständigt ifrågasättande. I 

praktiken besitter en individ inte samma position vid alla mediebudskap utan pendlar mellan dem.   

På sociala medier kan de material influencer publicerar likna det skyltfönster Paterson (2018, s.193) 

pratar om. De material som influencers publicerar kan ses som ett att skapa drömmar och fantasier hos 

konsumenter vilket uppbringar en vilja till konsumtion. I studien kommer perspektivet symbolisk 

aktivitet användas för att undersöka vilken sorts konsumtion konsumenterna talar om samt vilken sorts 

konsumtion influencers eventuellt påverkar. Konsumtion kommer studeras som ett köpbeteende där 

ögonblicks-köp studeras, det vill säga om konsumenter i mötet med publicerat material rörande en 

produkt från influencers väljer att köpa eller inte.  

3. Metod 

För uppsatsen har en kvantitativ studie valts för att kunna studera preferenser hos ett större antal 

konsumenter och därefter kunna göra generaliseringar. En kvantitativ studie syftar till att mäta och 

beskriva hur vanligt förekommande ett fenomen är samt att finna samband i det valda fenomenet 

(Barmark och Djurfeldt 2015, s.31). Syftet med studien är att ur ett konsumentperspektiv öka 

kunskapen kring hur och på vilket sätt svenska konsumenter påverkas av de budskap influencers 

förmedlar via sitt publicerade material. Eftersom konsumenters preferenser kring influencers kan 

variera kraftigt mellan att vara positiva och negativa kan urvalet av respondenter vara avgörande för 

studien. Därmed är det av intresse att kunna undersöka en större mängd konsumenters preferenser, 

eftersom en insamling av en större mängd empiri kan göra generaliseringar. Därmed ansågs en 

kvantitativ metod lämplig för studien. Enligt Denscombe (2016, s.29,379) anses enkäter lämpliga vid 

undersökning och forskning rörande en stort antal konsumenters preferenser. En kvantitativ enkät 

anses passande för uppsatsen då konsumentperspektiv är utgångspunkten och det är avgörande att nå 

ut till ett stort antal konsumenter för att kunna samla in deras preferenser rörande influencers 

publicerade material. Enkäter möjliggör därmed även för att nå ut till ett större urval av 

totalpopulationen vilket leder till att ett mer representativt resultat är möjligt att uppnå. En 
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medvetenhet finns däremot om att urvalet aldrig kan bli 100 procent representativt för 

totalpopulationen. 

 

Den tidigare forskningen har varit vägledande för studiens empiri vilken sedan styrt teoriurvalet i 

studien. Forskningen har även använts som utgångspunkt vid enkäten för att kunna utforma 

välformulerade frågor som belyser tänkbara aspekter vilka kan ha en påverkan på konsumenters 

förtroende, identitet och konsumtion. Relevant teori valdes ut för att kunna styrka de fenomen som 

blivit synliga i empirin.  

3.1  Urval 

Det segment som valdes för studien var alla är män och kvinnor över 15 år i Sverige. Ingen 

könsdistinktion har gjorts då studiens huvudsakliga syfte är att resultera i generella slutsatser kring 

påverkan på konsumenter vilket är intressant ur alla konsumenters perspektiv. Beslutet rörande 

ålderbegränsningen grundar sig i att individer under 15 år kräver målsmans godkännande för 

deltagande (SMIF.se) vilket är svårt att garantera då enkäten publiceras på internet. Att publicera 

enkäten på internet var ett medvetet val då konsumenter relevanta för studien är de som är aktiva på 

internet och sociala medier. Enligt Denscombe (2016, s.36) medför internet stor geografisk täckning 

samt är tids- och pengabesparande. Det passar utmärkt då tiden för uppsatsen är begränsad och ingen 

monetär tillgång finns att tillgå. 

 

Urvalet av respondenter till personer över 15 år som använder sociala medier kan likna det 

Denscombe (2016, s.64-65) beskriver som ett icke-sannolikhetsurval med viss ändamålsenlighet. Icke-

sannolikhetsurval innebär ett visst bestämmande i urvalsprocessen men möjliggör ändå för ett 

representativt urval (ibid.). Då tidigare forskning endast inkluderat ett fåtal respondenter per studie är 

ambitionen med denna studie att nå ut till fler respondenter för ett mer representativt och 

generaliserande resultat.  

 

Beslutet att publicera enkäten på sociala medier gjordes för att nå ut till rätt segment direkt, nämligen 

de som använder sig av sociala medier. Publikationen gjordes på författarnas personliga Instagram- och 

Facebookprofiler. Enkäten delades även i Facebook grupper bestående av enbart studenter från 

författarnas egna program Service Management på Lunds universitet examensår 2017 och 2018. Det 

kan likna ett bekvämlighetsurval vilket Denscombe (2016, s.77) beskriver som att använda sig av de 

personer som är närmst till hands. Det finns dock en medvetenhet om att urvalet kritiseras till viss del 

för att inte ge ett representativt svar då det finns en risk med att dela enkäten i personliga kanaler. 

Kopplingen till oss som författare anses dock inte komma att påverka studiens resultat på något sätt. 
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Denscombe (2016, s.78) påpekar även att nästintill alla forskare sannolikt använder sig av 

urvalsmetoden i någon mån. 

För att säkerställa en större geografisk- och åldersspridning uppmanades vänner och bekanta att dela 

enkäten vidare via internetforumet Facebook till sina vänner eller i grupper de var med i. Enkäten 

delades bland annat studentgrupper med t.ex. sjuksköterskor och grupper skapade i idrottssyfte vilka 

författarna inte har någon koppling till. Det kan jämföras med Denscombes (2016, s.76-77) 

beskrivning av ett snöbollsurval, vilket är en process där urvalet växer då en respondent hänvisar, i 

detta fall enkäten, vidare till en ny potentiell respondent. Urvalet bidrar vid enkätundersökningar på 

internet till större spridning (ibid., s.43). Denscombe (2015, s.77) beskriver att ett snöbollsurval kan 

vara lämpligt att använda sig av då en urvalsram för att identifiera och kontakta lämpliga deltagare 

saknas. Enkäten delades också i två stora facebookgrupper utan personlig anknytning för att säkra 

ytterligare spridning.  

Enkäten som publiceras på Facebook delas med tusentals människor som har möjlighet att besvara 

den förhindras möjligheten att genomföra en bortfallsanalys. Enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s.79-

81) innebär en bortfallsanalys en analys av det externa bortfallet av urvalet, det vill säga av de personer 

som inte besvarade enkäten. Det är omöjligt att beräkna hur många eller vem som valde att inte deltaga 

i enkäten, vilket enligt Trost (2012, s.147) gör det omöjligt att analysera det externa bortfallet.  

 

3.2 Enkätundersökning 

För att kunna utforma en relevant studie rörande influencers från ett konsumentperspektiv krävdes en 

viss förkunskap och förståelse. En sökning via Lunds universitets sökmotor Lubseach har gjorts med 

begrepp såsom influencer, social media, social identitet samt influencer + marketing med flera som sökord. De 

artiklar som används har alla varit Peer Reviewed. Sökningen inleddes med identifikation av den 

forskning som redan gjorts, vilket ledde till en identifiering av en kunskapslucka. Som tidigare nämnts 

har tidigare forskning rörande influencers ofta fokus på marknadsföring och förtroende utifrån ett 

företagsperspektiv och är av kvalitativ karaktär med djupintervjuer som metod.     

 

Insamlingen av empiri har gjorts utifrån en enkät bestående av 34 frågor utformade med utgångspunkt 

i de tre begrepp som valts för att besvara studiens syfte; förtroende, identitet och konsumtion. 

Frågorna berör konsumenters inställning till influencers och det material de publicerar på sina sociala 

kanaler. Syftet är att skapa förståelse för hur konsumenters förtroende för influencer uppstår och tas i 

uttryck samt på vilket sätt relationen till influencer tas i uttryck i konsumenters identifikation samt hur 

influencers påverkar konsumenters köpvanor. Enkäten utformades på ett sätt så att personer som inte 
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kom i kontakt med influencers inte behövde besvara frågor rörande dessa. Det gjordes för att 

medvetet kunna sortera ut de konsumenter som var relevanta för studien. De enda frågor som alla 

respondenter kom i kontakt med rörde demografiska faktorer samt egna tankar rörande influencers. 

Enkäten innehöll ett missivbrev som informerade respondenterna om uppsatsens syfte samt deras 

rättigheter (se Bilaga 1). 

 

3.3 Analys av data 

Insamlad empiri, i form av enkätsvar, måste omarbetas och kodas in dataprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences, SPSS, innan analysen kan påbörjas. Inkodningen innebär bland annat 

att alla multirespons variabler måste kodas om så att varje svarsalternativ blir en egen variabel med 

värdena “Ja” och “Nej, samt att alla variabler måste tilldelas en skalnivå. Skalnivån för en enkätvariabel 

avgörs på svarsalternativens formulering där svarsalternativ som innebär kategorisering är kvalitativa 

och svarsalternativ som anger värden är kvantitativa. Det kan dock göras ytterligare uppdelning av 

variablerna där kvalitativa variabler kan vara antingen en nominal- eller en ordinalskala och kvantitativa 

kan vara antingen en kvot- eller intervallskala (Barmark & Djurfeldt 2015, s.91-99). I studiens enkät var 

endast en variabel, födelseår, av kvantitativ karaktär vilket innebär att större fokus vid analysen 

kommer att läggas på de kvalitativa variablerna.  

 

Målet med analysen av det insamlade empiriska material är att se fördelningen av respondenternas svar 

på en specifik fråga lika samt att finna samband mellan olika enkätvariabler. Vid en univariat analys 

studeras endast en variabel och det kan göras på olika sätt beroende på variabelns skalnivå . För en 

kvalitativ variabel rekommenderas att ta fram en frekvenstabell, vilken sedan kan göras om till ett 

stapeldiagram om det är ordinalskala och till ett cirkeldiagram om det är en nominalskala (Barmark & 

Djurfeldt 2015, s. 115). Ordinalskala innebär en kategorisering som följer en logisk ordning medan 

nominalskala är kategorisering oberoende av ordningen (ibid., s.99). För att se fördelningen på en 

kvantitativ variabel förespråkar Barmark och Djurfeldt (2015, s.118-119) användningen av histogram 

då variabeln oftast innehåller ett stort antal värden. Även centralmått som typvärde, median och 

medelvärde samt spridningsmått för variationsvidd och kvartil- och standardavvikelse kan användas 

för en kvantitativ variabel (ibid., s.135). 

 

Vid en bivariat analys, då två variabler analyseras, är det skalnivåerna som bestämmer vilken 

analysform som är lämpligast att använda (Barmark & Djurfeldt 2015, s.137). De kombinationer som 

kan användas i denna studie är antingen två kvalitativa eller en kvalitativ och en kvantitativ variabel. 

Kombinationen av två kvalitativa variabler bör analyseras genom en korstabell. Det är här viktigt att 
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bestämma vilken variabel som är den oberoende, x, och beroende, y, för att tabellen ska bli lätt att 

tolka. Genom att använda signifikanstestet chi2 till korstabellen går det att avläsa signifikansen för 

orsakssambandet genom ett p-värde. Ett p-värde på 0,000 innebär att sambandet är signifikant till mer 

än 99,9 procent (ibid., s.143-146). När kombinationen istället är en kvalitativ och en kvantitativ variabel 

är en medelvärdesanalys med sambandsmåttet eta lämpligt att använda. Signifikansen för sambandet 

testas genom ett t- eller f- test (ibid., s.165).  

 

I analysen kommer både univariata analyser, i form av cirkeldiagram och stapeldiagram, och bivariata 

analyser, i form av korstabeller, att presenteras. Motiveringen till beslutet inkludera båda typerna av 

tabeller i analyser är för att det kan ge en bredare bild av respondenternas svar. Det dels i form av hur 

vanligt förekommande ett fenomen är och dels i hur samband kan identifieras mellan olika variabler. 

Vilket enligt Barmark och Djurfelt (2015, s.31) är målet med en kvantitativ undersökning. 

 

Enkäten drog in 421 svar från respondenter mellan 16 och 75 år gamla, varav 339 kvinnor, 81 män och 

1 person som identifierade sig som annat. Då intresset i studien är inriktat på konsumenter som 

frekvent kommer i kontakt med influencers behövde materialet sorteras. Ett exempel på sortering 

gjordes genom enkätvariabel 12 “Följer och/eller söker du efter influencers på sociala medier” vilket 

agerade som en kategoriserande fråga där alla som svarade “Nej” skickades till enkätens sista fråga. Där 

gavs de möjligheten att namnge sina tankar om influencers. Motiveringen till utslagsfrågan var att 

endast de respondenter som följer och/eller söker efter influencer har spenderat tid bland dem och 

upplevt budskap som kan ha påverkat förtroende- och identifiering Konstruktionen av enkäten bidrog 

till en förenkling vid nedskärningen av det empiriska materialet så endast material av relevans 

analyserades. Vid analysen gjordes ytterligare en nedskärning så att endast de tabeller och citat av störst 

relevans presenteras. Majoriteten av respondenterna följer influencers inom kläd- och 

accessoarbranschen vilket har styrt analysen av de insamlade materialet. Det har inneburit att analysen 

anpassats för att kunna förklara och synliggöra de tänkbara faktorer som påverkar respondenter inom 

denna branschen.  

 

3.4 Etik och trovärdighet 

Brymans (2011, s.131-132) grundläggande etiska principer för forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ligger till grund för studien. 

Informationskravet innebär att informera respondenterna om undersökningens syfte och moment 

samt att deltagande är frivilligt och får avbrytas om så önskar. Missivbrevet i enkäten informerar 

respondenterna om vem som ligger bakom studien, syftet med studien samt respondenternas 
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rättigheter. Samtyckeskravet innefattar respondenternas rätt att själv bestämma över sitt deltagande. 

Det innebär att respondenter ger sitt godkännande till deltagande och sitt samtycke till det som de 

blivit informerade om (ibid., s.135). Genom att besvara enkäten gav respondenterna både 

godkännande och samtycke till deltagande. Konfidentialitetskravet berör hanteringen av 

respondenternas personuppgifter och innebär att information ska hanteras säkert så att inga obehöriga 

kan ta del av den. Även respondenternas anonymitet, d.v.s. att det inte går att identifiera 

respondenterna berörs av konfidentialitetskravet (ibid., s.132,137-138). För att säkerställa 

respondenterna anonymitet efterfrågades inga personuppgifter. All data analyserades via dator i 

programmet SPSS för att säkerställa att ingen respondent kunde identifieras. Nyttjandekravet syftar till 

att all insamlad empiri under undersökningen endast får användas till det specifika forskningsändamålet 

(ibid., s.132). Missivbrevet informerade respondenterna om att alla enkätsvar endast används i 

forskningssyfte. För att undvika forskningsetiska dilemman eftersträvades ett uppfyllande av samtliga 

forskningsetiska krav.  

 

4. Tro det eller ej 

Förtroende, vilket i teorin benämns som ett svårdefinierat begrepp, har valts att analyseras ur ett flertal 

synvinklar. Syftet är att kunna skapa en djupare förståelse kring förtroende samt hur det kommer till 

uttryck vid mötet med influencers. 

4.1 Att öka eller minska sitt förtroende 

Frekvenstabeller rörande konsumenters uppfattning av produktbeskrivningar togs fram i SPSS (se 

Tabell 4.1.1 och 4.1.2). Tabellerna visar hur respondenternas förtroende för influencers förändras 

beroende på om de uppfattar att en produkt stämmer överens med den produktbeskrivning en 

influencer förmedlar eller inte. Resultatet visar att 84 procent av respondenterna får ökat förtroende 

för influencers om produkten stämmer överens med influencerns produktbeskrivning (se Tabell 

4.1.1.). Däremot uppskattade endast 69 procent av respondenterna att de skulle tappa sitt förtroende 

ifall produkten inte stämmer överens med influencerns produktbeskrivning (se Tabell 4.1.2). Intressant 

är att respondenterna tycks ha lättare för att öka sitt förtroende för influencers än att tappa det vilket 

talar emot det Arndt (1967, s.45) säger om att negativ WOM har större påverkan på bedömning 

rörande köp än positiv.  
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Tabell 4.1.1. Variabel 28.                                                    Tabell 4.1.2. Variabel 29. 

 

För att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan variablerna samt om sambandet är 

signifikant gjordes en korstabellsanalys med signifikanstestet Chi2 (se Tabell 4.1.3.). Resultatet visar att 

av de respondenter som får ökat förtroende för influencers vid överensstämmande mellan produkt och 

produktbeskrivning tappar 75,5 procent förtroendet för influencers då produkten och 

produktbeskrivningen inte matchar varandra.. Det kan tänkas förklaras av det Grönroos (2015, s.40) 

skriver om att förtroende ibland värderas högre än att vara nöjd med varje köp beroende på hur 

mycket kundens värdesätter relationer med företag. Relationer vilka är starkt sammankopplade till 

förtroende kan enligt Dasgupta (1988 i Bergmasth & Strid 2006) och Grönroos (2015, s.39) medföra 

en sårbarhet för den som har förväntningar på den andra partens handlingar. I detta fall konsumenten. 

Det kan tänkas förklara varför en förändring av förtroendet hos respondenterna sker oavsett om 

produkter stämmer överens med influencerns produktbeskrivningar eller inte eftersom sårbarheten 

testas.  

 

Resultatet visar däremot att 24,5 procent av respondenterna som får ökat förtroende vid 

överensstämmande mellan produkt och produktbeskrivning inte tappar förtroendet ifall det inte 

stämmer. Även det resultatet kan tänkas förklaras med utgångspunkt i Grönroos (2015, s.40) 

klassificering av kunder i relations- och transaktionsinriktning. Då relationsinriktade kunder värdesätter 

relationer (ibid.) kan det tänkas att respondenterna förbiser den sårbarhet som uppstår när en produkt 

inte stämmer överens med influencers produktbeskrivning. Därmed behöver inte misslyckade 

transaktioner innebära tappat förtroende för influencers.  

 

Ur korstabellen går det även att utläsa att andelen respondenter som uppger att de inte får ökat 

förtroende tappar 63.2 procent inte heller förtroendet (se Tabell 4.1.3). Resultatet kan tänkas förklaras 
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av att respondenterna tillhör den grupp konsumenter som Grönroos (2015, s.37) benämner som 

transaktionsinriktade kunder. Transaktionsinriktade kunder söker endast efter lösningar på sina behov 

och bryr sig endast om själva köpet (ibid. s.38). Konsumenterna är inte ute efter att skapa relationer 

(Grönroos 2015, s.38), vilket kan tänkas förklara varför ingen förändring av förtroende sker gentemot 

influencers oavsett om deras produktbeskrivning stämmer överens med respondenternas uppfattning 

av produkt eller inte. Det tyder på att förtroende- och relationsskapande inte är av intresse för de 

respondenterna.  

 

Tabell 4.1.3. Enkätvariabel 28 och 29. Visar signifikans. 

 

Då Sudha och Sheena (2017, s.16) betonar att relationen mellan influencers och deras följare är starka, 

antas det att en viss nivå av förtroende för influencers från konsumentens sida redan existerar. Som 

tidigare nämnt är förtroende nära sammankopplat till relationer eftersom det sker mellan två parter 

vilket synliggörs i frekvenstabellen över om respondenterna följer och/eller söker efter influencers (se 

Tabell 4.1.4). Eftersom majoriteten av respondenterna svarat “Ja” visar det på att de aktivt väljer att 

interagera med influencer. Det tyder på respondenterna är relationssökande. Det kan tänkas innebära 

att influencers har goda förutsättningar för att öka sitt förtroende hos konsumenter då i största mån 

kommer i kontakt med relationsinriktade konsumenter.  
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Tabell 4.1.4. Enkätvariabel 12.  

 

4.2 Förtroende för en förklädnad 

Stapeldiagrammet nedan visar fördelningen av respondenternas svar angående påståendet “Jag litar på 

att influencers visar upp sitt rätta jag på sociala medier” (se Tabell 4.2). Resultatet visar att majoriteten 

av respondenterna, hela 72 procent, inte instämmer på påståendet och därmed inte litar på att 

influencers visar upp sitt rätta jag på sociala medier. Influencers, vilka är fysiska personer med riktiga 

namn, kan med koppling till det Aljazzaf et al. (2010, s.163) skriver om anonymitet och osäkerhet på 

internet tänkas underlätta för förtroendet online. Resultatet talar dock emot teorin då respondenterna 

tycks uppfatta att influencers snarare visar upp det Hammarén och Johansson (2009, s.32-37) beskriver 

som en förklädnad, än vem de egentligen är.  

 

Med utgångspunkt i det Grönroos (2015, s.39) beskriver som personlighetsbaserat förtroende kan 

konsumenter känna förtroende för personer baserat på personlighetsmässiga egenskaper. Vilket kan 

tolkas som sättet influencers presenterar sig själva på sociala medier. Hammarén och Johansson (2009, 

s.33) nämner att en förklädnad kan användas för att maskera vilket styrker antagandet om det inte 

finns någon garanti för att influencers framställer sig själva på ett ärligt sätt. Oavsett om det är en 

förklädnad eller inte som respondenterna möter kan ett förtroende för influencer skapas.  
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Tabell 4.2. Variabel 33.  

 

4.3 Förtroende för kunskap 

Influencers recenserar och rekommenderar produkter vilket kan tänkas minska den fysiska distansen 

och anonymitet som Aljazzaf et al. (2010, s.163) diskuterar. Stapeldiagrammet nedan visar fördelningen 

av respondenternas ställningstagande rörande att de litar på att influencers har kunskap om 

produkterna de marknadsför. Resultat är nästintill lika fördelat mellan “instämmer inte”, 41,6 procent, 

och “instämmer delvis”, 41,2 procent, (se Tabell 4.3). Den jämna fördelningen bero på att inget 

neutralt svarsalternativ fanns tillgängligt men det kan även bero på att de är delade i frågan huruvida de 

uppfattar influencers kunskap. Det eftersom majoriteten av respondenterna uppfattade att influencers 

inte visar upp sitt rätta jag (se Tabell 4.2). Det kan bidra till ett ifrågasättande kring om influencers 

verkligen besitter den kunskap de utger sig för att ha. I enkäten uppgav en av respondenterna följande 

svar; 

 

"Man märker att många i ens umgängeskrets tror stenhårt på influensernas ”kunskap”/ 
åsikter om vissa grejer. Allt influencers säger är enligt vissa ”lag” och de förhåller sig inte 
kritiskt till de eventuella produkterna de gör reklam för, utan allt de säger är sant" 
(Respondent nr. 93 2018). 

 

Citatet kan ses förklaras med hjälp av det Grönroos (2015, s.39) skriver om generaliserat förtroende 

vilket handlar om förtroende för en person baserat på exempelvis rykte och kändisskap. Respondenten 

uttrycker tydligt att personer i umgängeskretsen tror på allt som influencers publicerar utan att 

reflektera över innehållets trovärdighet, troligtvis då influencers har ett kändisskap. Här kan även 

tecken på en annan kategori av förtroende som Grönroos (2015, s.39) tar upp lysa igenom. Det 

personlighetsbaserade förtroendet vilket nämnts i tidigare avsnitt kan tänkas ligga bakom de förtroende 

konsumenter har gentemot influencers. Influencers, vilka marknadsför både sig själva och produkter, 
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vill nå ut till så många som möjligt och genom att framställa sig själva tillfredsställande för andra kan de 

vinna många konsumenters förtroende. Konsumenters förtroende för influencers personlighet i 

kombination med deras kändisskap kan tänkas förklara varför vissa konsumenter saknar ett kritiskt 

förhållningssätt till dem och deras publicerade material.  

 

 

Tabell 4.3. Variabel 32. 

 

Utifrån det resultat som presenterades i tidigare avsnitt tycks förtroendet för influencers autenticitet 

inte vara så högt som först antagits baserat på presenterad teori. Avsaknaden av autenticitet kan vidare 

ha påverkat respondenternas inställning till den kunskap de besitter om produkter de marknadsför. Det 

kan tänkas att de respondenter som inte instämmer på påståendet kan ha uppfattningen om att 

influencer publicerar material rörande produkter som passar in i den förklädnad de uppvisar istället för 

produkter de faktiskt har kunskap om.  

 

4.4 Förtroende för rekommendationer 

Fördelningen av respondenternas ställningstagande vid påståendet att respondenterna litar på att 

influencer marknadsför produkter de tycker om presenteras i stapeldiagrammet nedan (se Tabell 4.4). 

Mer än hälften av respondenterna, 66,8 procent, uppgav att de “instämmer delvis” eller “instämmer 

helt” på påståendet. Att konsumenter litar på att influencers marknadsför produkter de tycker om kan 

förklaras av det Aljazzaf et. al (2010, s.164) beskriver som rådfrågning av en tredje part. 

Rekommendationer inom det sociala förtroendet i TTP (ibid.) kan likna den marknadsföring influencer 

gör rörande produkter. Då förtroendet för att influencers marknadsför produkter de tycker om är 

relativt högt kan det ses som att deras rekommendationer väger ganska tungt vid beslutsfattande. Det 

styrks även av följande citat;  
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”Jag följer influencers för att få tips, inspiration och tycker det är roligt. Det är viktigt att de 
har samma värderingar som jag, t.ex. att de marknadsför skönhetsprodukter som är cruelty-
free/ veganska. Det ökar mitt förtroende för dem!” (Respondent nr.22 2018) 

 

Om rekommendationerna tolkas som positiva för konsumenten kan de ge ökat förtroende för 

influencers. Det kan exempelvis handla om liknande värderingar som i citatet ovan. Dock behöver det 

inte betyda att influencers tycker om produkterna de marknadsför bara för att konsumenten uppfattar 

det så.  

 

 

Tabell 4.4. Variabel 31.  

 

5. Hur utomstående aktörer kan påverka identiteten  

I avsnittet diskuteras hur influencers på olika sätt kan påverka konsumenters identifikation. Utifrån ett 

socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv är intentionen är att klargöra för hur relationen till 

influencers kan påverka konsumenters identifiering gentemot dem. 

 

5.1 Vägledning 

Som tidigare nämnt har media genom kontinuerliga utskick av budskap skapat ett svårnavigerbart 

landskap vilket bidragit till en komplexitet gällande vad som är “rätt” och “fel” smak. Gripsrud (2002, 

s.122-123) nämner att det skapats smakdomare, som besitter kompetens kring vad som är rätt smak 

och kan vägleda konsumenter i landskapet. Enligt många respondenterna i studien kan en influencer 

ses som en inspiratör, för exempelvis för livsstil och de senaste produkterna på marknaden. Därmed 

kan det tolkas som att influencers kan agera som smakdomare. Via sina sociala kanaler förmedlar 

influencers den kompetens de besitter inom smak. Eftersom de har ett större antal följare vilka enligt 

Sudha och Sheena (2017, s.16) lyssnar på deras åsikter, kan deras smak kring trender spridas.  
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Korstabellsanalysen visar att det finns ett signifikant samband mellan om respondenterna följer 

influencers på sociala medier och om de anser trender vara viktiga att ha koll på (se Tabell 5.1.2). 

Resultatet visar tydligt att de respondenter som följer och/eller söker efter influencers också i större 

utsträckning anser det vara viktigt att ha koll på trender (se Tabell 5.1.2). Som ovan nämnt söker 

individer efter smakdomare som kan vägleda dem till den smak som anses vara det rätta (Gripsrud 

2002, s.122-123). Att följa och/eller söka influencers kan således handla om att respondenterna vill få 

vägledning kring vilka produkter som ska brukas. Eftersom influencers anses besitta kompetens kring 

“rätt” och “fel” smak ökar intresset av att följa dem för att kunna ta del av deras kompetens.  

 

Tabell 5.1.2. Enkätvariabel 12 och 5. Visar signifikans. 

 

Vidare så följer även de respondenter med större intresse för trender fler influencers i jämförelse med 

de respondenter med litet intresse (se Tabell 5.1.3). Det kan spegla sig i att om ett intresse för trender 

redan finns vill respondenten inspireras och ta del av fler smakdomares kompetenser. Det kan tolkas 

som att respondenterna värdesätter recensioner från fler influencer för att kunna få en ännu bättre 

uppfattning om vad som är “rätt” och “fel” smak.  

 

Tabell 5.1.3. Enkätvariabel 13 och 5. Visar signifikans. 

 

Eftersom det inom modeindustrin cirkulerar hets kring skönhetsideal har media som aktör ett stort 

ansvar att inte uppmuntra till dessa ohälsosamma ideal. I modeindustrin finns smakdomare vilka ger 
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råd, skapar positioner och identiteter (Hammarén & Johansson 2009, s.36-37). Det kan således tolkas 

som att influencers hjälpande vägledning inte bara berör orienteringen av smak. Influencers som 

smakdomare besitter även ett större ansvar för att inte spela på konsumenters osäkerhet och strävan 

efter perfektion.  En respondent uttryckte att; 

 

“Det kan vara kul att bli inspirerad av dom, absolut. Men samtidigt tycker jag det blivit för 
mycket så det handlar om att publicera de perfekta bilderna och det perfekta livet. Oftast ser 
verkligheten inte likadan ut” (Respondent nr.15 2018).  
 

 

Influencers framställer sig själva på ett sätt som inte alltid är verkligt vilket uppmuntrar till overkliga 

ideal, drömmar och perfektion. Det kan bidra till att konsumenter har svårt att skilja på vad som är 

verkligt och vad som är konstruerat (Hammarén & Johansson 2009, s.47). Respondentens åsikt stärker 

resonemanget kring hur influencers strävar efter en publicerbar perfektion. Därav kan influencerna 

som smakdomare vägleda konsumenterna åt ett håll som inte alltid förespråkar verkligheten och ett 

välmående. Hammarén och Johansson (2009, s.43) menar att media har stort ansvar för budskapen 

som sänds ut samt hur de tolkas av mottagarna. Ett ansvar som influencerna kan tyckas användas på 

olika sätt;  

 

“/---/Har man ansvar för sina följare när man blir offentlig som influencer? Varför kan vissa 
”tips” dem ger tas direkt men andra värderingar inte tas ansvar över. Exempelvis alkohol, 
onödiga co2-utsläppande resor världen runt, ät-och träningsstörningar osv.” (Respondent 
nr.67 2018).  

 

Enligt en annan av respondenterna fanns de olika influencers som använder sitt ansvar på olika sätt 

och respondenten uttryckte sig enligt följande; 

 

“Det finns olika typer av influencers. En del använder sitt kändisskap för att sprida 
hälsosamma åsikter och uppmärksamma problem som exempelvis psykisk ohälsa/…/Sedan 
finns det även influencers som har ett negativt inflytande på en som individ genom att man 
jämför sig och nedvärderar sig själv på grund av att denna personen har allt medan jag har 
lite/…/De kan vara influencers som använder sitt forum för att sprida hat eller propaganda 
vilket påverkar unga negativt” (Respondent nr.85 2018). 

 

Det kan tolkas som att respondenterna anser att influencers borde ta ansvar kring mer än bara 

smakvägledning efter de anser att influencers har en möjlighet att påverka den stora massan. 

 

5.2 Tillhörighet 

Hammarén och Johansson (2009, s.9) tar upp individers starka behov av samhörighet och viljan att 

känna tillhörighet till en grupp. Genom att följa influencers kan respondenterna identifiera sig med en 
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särskild grupp, dels med influencers, dels med deras följare. En respondent ger uttryck för viljan att 

känna samhörighet; "/---/Det kan bli inspirerande, men ibland följer jag de bara för att omgivningen 

följer de/---/" (Respondent nr.70 2018). Det kan visa på att följarskapet ger respondenten en känsla av 

tillhörighet samt en identifiering med gruppen av influencers följare.  

 
Enligt frekvenstabellen nedan följer 57,7 procent av respondenterna någon influencer varav hela 24,7 

procent följer fler än 15 stycken (se Tabell 5.2.1). Några ynka procent angav att de inte följde några 

influencers alls, vilket motsvarar 0,8 procent av alla respondenter som besvarade frågan. I citatet 

“Finns många influencers jag tycker mycket om, det är mysigt att se vad som händer i deras liv. Det 

känns lite som en kompis” (Respondent nr.76 2018), kan samhörighet synliggöras då respondenten 

identifierar influencers som kompisar.  

 

 

Tabell 5.2.1. Enkätvariabel 13 

 

Hammarén och Johansson (2009, s.40-41) menar att individen är en del i den kollektiva identiteten 

vilken handlar om tillhörighet och identifikation med andra. Det kan förklara varför respondenterna 

söker tillhörighet hos influencers, för att vara en del av en större och gemensam identitet. Enligt 

följande citat instämmer respondenten på tillhörigheten; 

 

“Följer ett fåtal influencers, oftast finner jag dem stöttande och får mig själv att passa in. 
Influencers som inte är baserade på mina intressen (ex. mode, resor) väljer jag helst att inte 
följa, eftersom det är viktigt att jag känner tillhörighet till den influencer jag följer” 
(Respondent nr.135 2018).  

 

Att respondenterna då väljer att finna likheter och gemenskap med influencers kan förklaras med det 

resonemang som fördes ovan rörande den kollektiva identiteten och dess betydelse. Tabellen 5.2.2 

nedan visar att 73,5 procent av respondenterna i viss utsträckning anser att det är viktigt att de 
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influencers de följer och/eller söker efter har liknande värderingar som dem. Likaså har 58.8 procent 

av respondenterna svarat att de instämmer på samma påståendet fast angående livsstil (se Tabell 5.2.3). 

Värderingar och livsstil är faktorer som kan liknas med målsättningar, erfarenheter och intresse vilket 

Hammarén och Johansson (2009, s.40) menar är faktorer som skapar identifikation och kan utgöra 

gemenskap. Respondenterna väljer att identifiera sig med influencers för att kunna tillhöra ett kollektiv 

och därmed undvika den utanförskap som Hammarén och Johansson (2009, s.40) påpekar kan uppstå 

utanför gemenskapens ramar. 

.  

Tabell 5.2.2. Enkätvariabel 16                        Tabell 5.2.3. Enkätvariabel 15 

 

5.3 Identitet med hjälp av förklädnader 

Majoriteten av respondenterna, hela 72 procent, ansåg att influencers inte visar upp sitt rätta jag på 

sociala medier (se Tabell 4.2 i avsnitt Förtroende). Den förklädnad de antas uppvisa kan analyseras 

med utgångspunkt i identitet. Det kan påvisa  att influencers förklädnad påverkar konsumenters 

identifikation av influencers. Influencers tolkas av respondenterna framställa sig själva genom en 

förklädnad vars effekter kan synliggöras i följande citat av en respondent;  

 

“Viss del är det inspirerande men väldigt lätt att påverkas negativt då de visar en bild av ett 
liv som ingen har. Är man inte källkritisk och har distans är det lätt att man blir påverkad på 
ett negativt vis. Dvs, sämre självkänsla, självförtroende, missnöjd med sitt liv osv.” 
(Respondent nr.62 2018). 

 

Citatet beskriver den effekt som influencers framställning av det perfekta livet har på respondenterna. 

Hammarén och Johansson (2009, s.43) förklarar att förklädnaden framställer  individens status och 

identitet. Därav kan det tänkas att influencers format sin förklädnad för att uppnå status. Eftersom 

influencers använder sociala medier som ett sätt att marknadsföra sig själva är deras publicerade 

material ofta utformat för att sälja (Sudha & Sheena 2017, s.16). Det medför att materialet ofta speglar 
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ett liv i flärd, långt ifrån ett vanligt “Svensson” liv vilket gör att respondenterna identifierar sig med vad 

de ser, det vill säga den förklädnad influencers framställer. Förklädnaden kan därmed tänkas påverka 

respondenterna i både positiv och negativ riktning.  

 

Många av respondenterna skrev uttryckligen att influencers publicerar perfekta bilder och liv men att 

verkligheten ofta inte såg likadan ut, vilket vidare visar på en medvetenhet kring influencers 

framställning. De kan tolkas som att respondenterna är medvetna om influencers förklädnad vilket är i 

enighet med det Paterson (2018, s.151) skriver om att konsumenter trots en viss medvetenhet blir 

manipulerade av sociala medier. Konsumenter kan därmed tänkas identifiera sig med influencer trots 

att att de är medvetna om att framställningen de möter på sociala medier inte alltid är verklig. 

 

6. Konsumtionsvanor skapade av andra begär 

Konsumtion i detta avsnittet kommer som tidigare nämnt att analyseras genom det Simmel (1981,1903 

i Bjurström et al. 2000, s.32) benämner som en symbolisk aktivitet, det vill säga att konsumera utöver 

de basala behoven. Analysen kommer genomföras i förhållande till bland annat identifikation och 

EWOM. 

 

6.1 Konsumtion genom manipulation 

Genom att konsumenter via WOM blir uppmärksammade om recensioner av produkter medför det en 

ökad chans till ett köp (Grönroos 2015, s.285). I tabellen nedan (se Tabell 6.1.1) har ett liknande 

samband synliggjorts vilket visar att influencers publicerade material rörande produkter påverkar 

respondenterna till ett köp. Ett köp som kanske inte hade blivit av om influencers inte 

uppmärksammat produkten på sina sociala medier. Effekten av influencers framställande och 

uppmärksammande av produkter kan liknas med det Paterson (2018, s.153) uttrycker som konsumtion 

genom manipulation. Uttrycket grundar sig i att konsumenten inte besitter något begär av konsumtion 

men att media understryker begäret och konsumenter blir styrda till att konsumera. Resonemanget kan 

styrkas med följande citat “/.../kan däremot undra hur vi som konsumenter kan köpa allting de 

annonserar så blint”(Respondent nr.65 2018), vilket beskriver respondentens åsikt kring den till viss 

mån omedvetna manipulation som sker. Genom att influencers synliggör produkter på sina sociala 

kanaler påverkas konsumenterna till att konsumera vilket kan förklaras med effekten av EWOM vilket 

Grönroos (2015, s.290) anser vara den mest slagkraftiga sättet att uppmärksamma och marknadsföra 

produkter.  
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Tabell 6.1.1. Enkätvariabel 23 

 

Paterson (2018, s.151) har tidigare benämnt konsumenten som medveten kring den manipulation som 

de utsätts för. Däremot har det visat sig att mottagandet av manipulationen kan tyckas variera hos 

respondenterna. I tabell 6.1.2 visas resultatet av hur respondenterna reagerar på influencers publicerade 

material på sociala medier. Resultatet visar någorlunda spridda svar som kan förklaras med Halls (1999, 

s.234-237) beskrivning av konsumentens förhållningssätt till mediernas utskick av budskap vilka 

kategoriseras efter graden av ett kritiskt eller godtroget förhållningssätt. Konsumenten kan antingen 

vara öppen för att bli påverkad av budskapen som sänds ut eller så kan de förhålla sig mer kritiskt till 

dem. Ett kritiskt förhållningssätt till medieinnehållet kan tolkas vara då respondenten skapar en 

irritation när influencers inlägg dyker upp på sociala medier. De respondenter som tittar och sedan 

scrollar vidare kan tyckas ha en större acceptans men kan ändå förhålla sig kritisk till innehållet. De 

respondenter som däremot läser inläggen noggrant kan anses inta ett godtroget förhållningssätt vilka 

litar blint på budskapen som sänds ut. Alltså kan respondenter i förväg ha intagit en specifik position 

vilket påverkar hur stor inverkan budskapen har. 

 

Av respondenterna svarade majoriteten, hela 68 procent, att de tittar på inlägget och sedan scrollar 

vidare. De respondenterna kan tolkas ha intagit en förhandlande position, vilket Hall (1999, s.236-237) 

menar innebär ett accepterande av innehållet men kan även vara kritiska. 15 procent av respondenterna 

svarade att de scrollade förbi inläggen, vilket även det kan tolkas beskriva en förhandlande position. 

Däremot svarade endast 7 procent att de blir irriterade, det kan beskrivas av det Halls (1999, s.237) 

förklarar som en oppositionell position där konsumenterna i största mån ser kritiskt till de budskap 

som sänds ut. Enbart 5 procent antydde sig granska och noga titta igenom medieinnehållet som 

publicerats. De respondenterna kan tyckas besitta en dominerande position eftersom de kan tyckas 

vara godtrogna till innehållet.  
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Ett resultat som är intressant att diskutera är att endast ett fåtal respondenter ansåg sig titta noggrant 

på influencers publicerade material på sociala medier (se Tabell 6.1.2). Trots det finns respondenter 

vilka tidigare har svarat att de har köpt produkter som influencers publicerat material rörande (se 

Tabell 6.1.1). Det kan tolkas som att respondenterna i de fallen intagit en dominerande position där de 

tror på budskap som förmedlas eftersom de blivit påverkade till att agera utefter influencers vilja. Det 

kan betyda att respondenternas påverkan är omedveten trots Patersons (2018, s.151) tidigare 

resonemang kring medvetna konsumenter. Det kan tolkas som att respondenterna som inte ansåg sig 

läsa inläggen omedvetet konsumerat som följd av manipulation. Ett begär för konsumtion fanns inte 

förrän det material influencers publicerar manipulerat konsumenten till att skapa ett. Följande citat kan 

styrka åtagandet; “Jag anser mig inte påverkad på något negativt sätt, men blir nog påverkad indirekt 

utan att man tänker på det” (Respondent nr.150 2018). 

 

Det kan också förklaras med att konsumenternas förhållningssätt varierar beroende på vad för material 

som publicerats vilket gör det svårt att mäta. Hall (1999, s.234-237) antyder  att förhållningssättet 

varierar kontinuerligt och inte besitter samma position vid alla olika mediebudskap. Men för ett sådant 

rättvisande resultat skulle varje enskilt konsumtionstillfälle behöva studerats. 

 

 

Tabell 6.1.2. Enkätvariabel 11. 

 

Sambandet i Tabell 6.1.3 nedan visar att de respondenter som i största mån anser att det är viktigt att 

de influencers som de följer och/eller söker efter publicerar material rörande produkter som de själva 

kan tänka sig att köpa, är också de som köpt produkter som influencers publicerat material rörande. 
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Det tycks kunna förklaras genom konsumenternas förhållningssätt. Ifall en konsument anser att det är 

viktigt har de redan intagit en dominerande position. Därmed ser konsumenterna positivt på de inlägg 

som influencers publicerar.  

 

 

Tabell 6.1.3 Enkätvariabel 18 och 23. Visar signifikans.  

 

6.2 Viljan att konsumera 

Resultatet i Tabell 6.2.2 visar att det inte är enbart de faktiska köpen som ökar, vilka tidigare visats i 

Tabell 6.1.1. Hela 83 procent av respondenterna har eller har haft en vilja att köpa samma eller en 

liknande produkt som influencers publicerat material rörande. Alltså har i många av de fall som 

respondenterna inte köpt skapats en vilja att köpa. 

 

 

Tabell 6.2.1. Enkätvariabel 24.  

 

Ett signifikant samband visar att ju oftare respondenterna stöter på influencers desto fler av 

respondenterna vill köpa samma eller liknande produkter (se Tabell 6.2.2). Påverkan kan liknas vid den 

effekt Paterson (2018, s.193) menar att ett skyltfönster har. I fönstret framställs produkter på ett 

prydligt och tillfredsställande sätt för att locka in kunder i butiken och sociala medier kan tänkas 
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fungera på liknande sätt. Påverkan från skyltfönsterna tycks vara större i samband med att de syns mer 

ofta, det vill säga att ju oftare respondenterna stöter på influencers på sociala medier desto fler budskap 

utsätts respondenten för. Det kan i sin tur leda till en större påverkan på viljan att konsumera.  

 

Att respondenter vill köpa produkter influencers publicerat material rörande kan tolkas bero på det 

Paterson (2018, s.193) beskriver som drömmar eller fantasier. Det kan ses som att influencers, via sina 

sociala medier, ger upphov till en dröm eller fantasi som vidare lett till att en vilja att äga, göra eller åtra 

någonting skapats. Respondenter uppmuntras till att skapa fantasier och dagdrömmar, inte enbart om 

att äga de produkter som influencers publicerar, utan att även leva deras liv och konsumera som dem. 

Drömmar och fantasier kan därmed ses mynna ut i en viljan.  

 

 

Tabell 6.2.2. Enkätvariabel 9 och 24. Visar signifikans.  

 

Vidare visar Tabell 6.2.1 att det inte är enbart de faktiska köpen som ökar, hela 83 procent av 

respondenterna har eller har haft en vilja att köpa samma eller en liknande produkt som influencers 

publicerat material rörande. Alltså om inte respondenterna anser sig köpt en produkt har det i många 

fall skapats en vilja att köpa. 

 

Resultatet av frekvenstabellen nedan visar respondenternas vilja att besöka en plats som influencers 

publicerat material om (se Tabell 6.2.3). Som tidigare nämnt påpekar König (2012, s.13) att 

konsumenterna vill spara allt mer tid och energi. Det kan tänkas förklara varför 61 procent av 

respondenterna ansåg att de inte ville eller har velat besöka en plats för att influencers publicerat 

material om samma eller en liknande plats. Då konsumenter önskar omedelbar respons (König 2012, 

s.13), kan resultatet tänkas förklaras av just den tidsaspekten.  
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Tabell 6.2.3. Enkätvariabel 22. 

 

Att besöka en plats kräver både mer tid och energi än att konsumera produkter. Viljan att besöka en 

plats som influencers publicerat material rörande påverkas således inte lika mycket som en produkt 

gör. Att konsumera produkter på nätet är tidseffektivt och konsumenterna kan sitta hemma i soffan 

genom hela processen, tack vare internet. Det krävs mer tid av konsumenterna att ta sig någonstans i 

form av en resa, till skillnad från att hemifrån kunna klicka hem en produkt från nätet. Det kan således 

tänkas förklara varför respondenternas vilja att köpa produkter är större än att besöka platser. 

 

6.3 Förklädnad genom konsumtion 

Tidigare i studien har förklädnad diskuterats i förhållande till både förtroende och identitet. Vidare 

kommer förklädnad analyseras ur ett tredje perspektiv, vilket kan skapa förståelse för hur begreppet 

återspeglar sig i konsumtionen. Frekvensen av hur ofta respondenterna stöter på influencers hade 

ingen större påverkan på viljan att besöka en plats. Däremot för de respondenter som faktiskt har 

besökt en plats för att publicera eget material har 40,4 procent av dem besökt platsen på grund av att 

en influencer publicerat material rörande samma eller en liknande plats. Respondenter som svarade ‘Ja’ 

på båda enkätvariablerna (se Tabell 6.3.) kan förklaras genom Hammarén och Johanssons (2009, 

s.27,32-37) resonemang kring den förklädnad som individer vill skapa. Förklädnaden kan vara i form 

av respondenternas eget publicerade material på sociala medier. Det kan tänkas att respondenterna 

besökte samma eller en liknande plats för att kunna skapa en egen förklädnad, så likt en influencers 

som möjligt. Förklädnaden formas för att tillfredsställa andra, i ett försök att ge ut signaler om vem de 

är (Hammarén & Johansson 2009, s.27,32-37). Kopplat till vad som tidigare sagts angående exempelvis 

modeindustrins effekter spelar influencers på konsumenternas osäkerhet och strävan efter perfektion 

(ibid., s.37), en perfektion som influencers presenterar på sina sociala kanaler. Influencers kan bli ett 

mått på hur en tillfredsställande fasad kan framställas.  
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Tabell 6.3. Enkätvariabel 20 och 21. Visar signifikans.  

 

6.4 Konsumtion för att uttrycka identiteten 

Individer använder konsumtion som ett sätt att kunna skapa en tillfredsställande social identitet 

(Hammarén & Johansson 2009, s.32-37). Det material som influencers publicerar kan således väcka en 

vilja hos respondenternas att konsumera mer för att kunna forma sin sociala identitet tillfredsställande 

för dels sig själva, dels andra. Det tycks handla om objekt, ägodelar, kläder och människor som 

oundvikligen har kommit att innebära en människas identitet, “to have is to be” menar Paterson (2018, 

s.58-59). Det kan även styrkas med följande citat; “Tycker det är rätt illa i och med att de bidrar till 

mycket onödig konsumtion och ställer ännu högre krav, speciella på unga att ha "rätt" produkter” 

(Respondent nr.40 2018). Citatet visar hur influencers skapar ramar för hur identiteten ska uttryckas 

genom att konsumera de “rätta” produkterna. 

 

Patersons (2018, s.58-59) uttryck kring att “to have is to be” beskriver hur köpbehovet triggas hos 

respondenterna, samtidigt som även influencers understryker det. I och med att influencers arbetar 

kontinuerligt med att skapa en tillfredsställande identitet för andra att beskåda, präglas deras sociala 

medier av ständigt nya produkter. Deras publicerade material kan tolkas konstatera att; du är genom att 

konsumera.  

 

7. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet kommer en diskussion kring analysens slutsatser föras för att sedan 

sammanfattas. Efter det följer en kritisk analys där studiens begränsningar presenteras och 

avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning att lyftas fram.  

 

7.1 Diskussion och slutsatser 

Internetanvändandet bland konsumenter har som tidigare nämnt ökat. De sociala nätverken är inte 

längre endast en plats för socialt umgänge utan har även blivit en marknadsföringsplattform. Det har 
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bidragit till att konsumenter vid sitt dagliga användande av sociala nätverk möter ett överflöd av 

budskap, vilka i stor utsträckning är förmedlade via influencers. Överflödet har medfört att 

konsumenter blivit mer selektiva mot marknadsföringen de möter, däremot har studien visat att trots 

selektionen av budskap är påverkan på konsumenter markant. Syftet med studien var att undersöka 

ifall konsumenter påverkas av influencers, i termer av förtroende, identifikation och konsumtion.  

 

De sociala nätverkens framväxt har lett till att influencer marketing som marknadsföringsverktyg har 

börjat användas i allt större utsträckning. Det innebär att företag identifierar och aktiverar inflytelserika 

personer, vilka benämns som influencers, för att vara en del av deras marknadsföring. Genom att 

influencers publicerar material på sin sociala kanaler kan materialet ses av en oändlig vidd användare på 

sociala medier. Materialet sprids genom EWOM vilket medför publicitet kring exempelvis produkter 

som annars troligtvis inte skulle uppmärksammats på samma vis. Influencers agerar därmed 

informatörer för företag då de delar information till konsumenterna utan mellanhänder. De sociala 

nätverken har därmed gjort det möjligt för EWOM att sprida budskap på ett enklare, snabbare och 

mer lättillgängligt sätt.  

 

Det faktum att EWOM har en stor påverkan på konsumtion har i största mån bevisats i denna studie 

på grund av alla de möjligheter som skapats av sociala medier genom t.ex. dess tillgänglighet för 

konsumenter. Resultatet har visat att respondenterna har stort förtroende för influencers och litar på 

att det som sägs är det rätta, vilket rör både positiva och negativa recensioner. Dessutom identifierar 

sig respondenter med influencers och påverkas därmed av vad de säger, gör och köper. Det är alltså 

konstaterat, att effekten av EWOM har visats sig ha stor slagkraft, både i positiv och negativ form.  

 

Möjligheten att utbyta åsikter och tankar via sociala nätverk har minskat anonymiteten på internet 

vilket medfört att de budskap som sprids via EWOM har potentialen att uppfattas pålitlig och 

trovärdig. Influencer vilka är fysiska personer kan bidra till att minska anonymiteten och den fysiska 

distansen på internet. Det kan leda till att konsumenter känner förtroende för influencer och lyssnar på 

deras budskap. Trots att det nämnts att negativ WOM kan ha större slagkraft än positiv WOM är det 

inget som synliggörs bland respondenterna. Positiva intryck av influencers budskap tycks har en större 

påverkan på konsumenters förtroende än negativa intryck. Det kan tänkas förklaras av en uppdelning 

av respondenterna i relations- och transaktionsinriktade konsumenter. De relationsinriktade 

respondenterna ökade i större utsträckning sitt förtroende för influencer än tappade det vilket kan bero 

på att det värdesätter relationer så pass högt att de förbiser den sårbarhet som uppstår vid negativa 

intryck av influencers budskap. Influencer har därmed goda förutsättningar att öka sitt förtroende hos 
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konsumenter som värdesätter relationer. Respondenter som klassas som transaktionsinriktade 

konsumenter tycks däremot inte förändra sitt förtroende för influencers överhuvudtaget vilket 

troligtvis beror på att de inte lägger något vikt vid förtroende- och relationsskapande.  

 

En annan framträdande upptäckt i studien var att majoriteten av respondenterna uppgav att de inte 

känner förtroende för att influencers uppvisar sitt rätta jag vilket kan tolkas som att de istället antar att 

de möter en förklädnad. Trots bristen på autenticitet finns det inget som talar emot att förtroende kan 

uppstå för influencers förklädnad då förtroende för en framställning kan skapas. Huruvida 

förklädnaden vidare påverkar konsumenters förtroende för att influencer marknadsför produkter de 

har kunskap om samt tycker om är det problematisk att dra slutsatser kring. Problematiken uppstår 

eftersom påverkan inte framgår i enkäten. Det som däremot går att konstatera är  att förtroendet 

konsumenter har för influencer inte skapats för personen bakom materialet utan för förklädnaden.  

 

Den förklädnaden som influencers tycks använda sig av har även påverkan på individers identifikation 

gentemot dem. Den förvridna verkligheten som influencers framställer på sina sociala medier skapar 

svårigheter för konsumenter att avgöra vad som är verklighet och vad som är konstruerat. 

Förklädnaden möjliggör dock för konsumenter att framställa sig själv som en person med stil och 

status trots att de ekonomiska tillgångarna inte visar samma sanning. Det medför således att 

konsumenter identifierar sig med den framställning influencers förmedlar och inte den verkliga 

personen. Konsumenterna identifierar sig med influencers flöde på sociala medier, vilket återspeglar 

kontinuerlig flärd. Som tidigare nämnts påverkar det konsumenters uppfattning om hur ett liv ska 

levas.  

 

Influencers vilka anses agera smakdomare vägleder konsumenterna genom djungeln kring “rätt” och 

“fel” smak. En vägledningen som tycks uppskattas hos majoriteten av respondenterna då de ser på den 

som en hjälpande hand. Däremot har även starka åtagande uttryckts kring att influencers inte använder 

sin möjlighet att påverka i mer allvarliga samhällsfrågor såsom kroppshets och miljöförstöring. Det 

som influencers uttrycker tolkas enligt många som eftersträvansvärt vilket betonar relevansen för att de 

tar ansvar kring sitt publicerade material.  

 

Eftersom många av respondenterna i studien följer och söker efter influencer kan det ses som att de 

identifierar sig med dels influencers, dels deras följare. Identifieringen tycks grunda sig i konsumenters 

starka behov av att känna tillhörighet till en grupp vilket är ett försök till att uppnå en kollektiv 

identitet.  
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Resultatet av konsumenters identifikation av influencers tycks därmed handla om en samverkan. 

Influencers påverkar individers behov av att uttrycka sin sociala identitet och att understryka en 

tillhörighet. Behovet tycks grunda sig i att influencers publicerar material på sociala medier vilka tycks 

sätta avtryck i hur individer uppfattar att en tillfredsställande identitet framställs. Det innebär att 

respondenterna i största mån vill forma sin egen identitet likt influencers förklädda identitet. Med 

andra ord handlar individers identifikation om att passa in, mer än att särskilja sig. Det kan tänkas 

grunda sig i att de flesta vill känna tillhörighet i det sociala sammanhanget. I stora drag är det främst 

den sociala identiteten som berörs men det kan även handla om att kunna framhäva sig själv,  dock 

fortfarande i relation till vad andra tycker och tänker.  

 

Influencers påverkan på konsumtionsvanor visade sig inte alltid i en ökad köpfrekvens utan i många 

fall så skapar influencers publicerade material endast en vilja att konsumera. Materialet som publiceras 

på sociala medier tycks ha en påverkan likt de ett skyltfönstret där framställningen av produkter kan 

framkalla fantasier och drömmar. Drömmarna kan ta sig i uttryck i en vilja om att köpa produkter men 

även i att leva ett liv likt de influencerna framställer att de gör.  

 

Att konsumenter vidare identifierar sig med influencers har som tidigare nämnts skapat ett ökat 

förtroende för dem. När ett förtroende har etablerats för influencers kan de rekommendationer 

influencers förmedlar anses vara mer trovärdiga. Ett ökat förtroende i form av influencers kunskap och 

rådgivning kan resultera i att deras konsumtionsvanor påverkas.  

 

I och med influencers snabba framväxt på sociala medier kan viss tidigare forskning redan anses 

vara  ur tiden. Tidigare har fokus lagt på förtroende och identifikation som de beståndsdelar som 

påverkar de framtida konsumtionsvanor. Trots det har konsumtion fått en ny betydelse varav det inte 

längre handlar inte om att konsumera för att tillfredsställa sina mest basala behov utan om att 

konsumera för att skapa sig en identitet. De sociala nätverken skapar förutsättningarna för att 

konsumenter kontinuerligt kan bli påverkade av det nya konsumtionssamhället. Förutsättningar för 

tillhörighet skapas i form av förklädnader för att kunna identifieras med särskilda sociala grupper, 

vilket influencers sätter ramarna för. Influencers har tidigare benämnts som marknadsföringsverktyg 

för företag men har i studien vuxit fram till att uttryckas som förebilder för konsumenter. Att således 

konsumenter önskar finna identifikation med influencers påverkar konsumenter identitet på olika plan. 

Dels visade påverkan sig i form av inspiration, dels genom sänkt självkänsla och självförtroende. Men 

om frågan skulle ställas rakt ut, ifall de påverkas av vad influencers publicerar på sina sociala kanaler, 
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skulle respondenterna förmodligen i största mån svarat nej. Genom att ha undersökt deras konsumtion 

och förhållningssätt till influencers publicerade material har resultatet visat annorlunda. Det kan 

kopplas till en undermedveten påverkan hos konsumenternas förtroendes samt deras 

konsumtionsvanor. Slutligen tycks respondenter som stöter på influencers oftare på sociala medier 

påverkas mer av influencers budskap än de som stöter på dem mer sällan vilket även tas i uttryck i 

deras konsumtion.  

 

7.2 Kritisk positionering 

Genom studiens gång har ett antal begränsningar uppmärksammats. En av studiens begränsningar är 

att enkäten endast skickades ut via sociala medier. Trots att de konsumenter som var av intresse för 

studien befann sig på just sociala medier, kunde enkäten delats på fler sätt för att nå ett större urval av 

totalpopulationen. Ännu en begränsning i studien är urvalsmetoden där tidsbrist och pengabrist varit 

bidragande orsaker. Vid förmåner av längre tid hade urvalet kunnat vara av mer slumpmässig karaktär 

vilket kunnat leda till en mer rättvisande bild av generaliseringen.  

 

Ytterligare en begränsning rör studiens empiriinsamling, dels i enkätens utformning och dels valet av 

metod. Då ingen tidigare forskning som använt kvantitativ metod i form av enkäter identifierades 

fanns ingen mall att utgå ifrån gällande utformning och kategorisering av frågor. Enkäten som innehöll 

34 frågor utformades därför med utgångspunkt i tidigare forskning som använt kvalitativ metod främst 

med djupintervjuer. Det ledde till en svårighet att utforma givande och fungerande frågor för studien. 

Det har inneburit att en del av frågorna i enkäten sorterats bort då de inte var relevanta vid analysen av 

material. En del frågor hade även kunnat ha följdfrågor eller vara av öppen karaktär för att bli mer 

innehållsrika och därmed bidra till djupare förståelse.  

 

Under studiens gång har enkätens begränsningar stötts på. Enkäten som skickades ut bestod av många 

frågor för att på ytan kunna beröra studiens huvudbegrepp; förtroende, identitet och konsumtion. Det 

bidrog däremot till det inte fanns utrymme för respondenterna att ge djupgående svar, vilket visar på 

en begränsning i dels enkätens utformning, dels valet av metod. Om utrymme och tid hade funnits 

kunde studien kunnat kompletteras med djupintervjuer. Influencers är relativt nytt forskningsområde 

och skapar därmed också en begränsning kring tidigare teori rörande ämnet. Det har medfört att ingen 

tidigare studie av kvantitativ karaktär gick att tillgå, därmed fanns ingen utgångspunkt att utgå ifrån vid 

studiens utformning. 
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Sambandet mellan förtroende och konsumtion har inte heller fått så stort utrymme i studien. Det kan 

beror på att resonemanget kring att identifikation och influencers i tidigare studier varit relativt 

outforskat. Därmed har studien fått en viss obalans kring de tre olika begreppens omfattning Mycket 

av resultatet i studien kan förklaras av teori rörande identitet men trots det har begränsningen av tid 

inneburit att studien inte har kunnat hålla det önskvärda djupet i analysen. Trots det har ett litet 

forskningsbidrag kunnat göras rörande influencer ur ett konsumentperspektiv.  

 

7.3 Vidare forskning 

Slutligen har studien har kompletterat tidigare forskning och visat på tydliga kopplingar mellan 

respondenternas förtroende, identitet och konsumtion. Med anledning till studiens begränsningar kan 

vidare forskning kring ämnet kompletteras genom dels slumpmässig urvalsmetod för ett mer 

representativt resultat, dels djupintervjuer kring relationen mellan influencers påverkar identifikationen. 

Förslagsvis kan området rörande kopplingen till influencer marketing vara ett ämne som det också kan 

forskas vidare kring. Då studien är generaliserande kan inte frågan rörande varför förhållandet ser ut 

som det gör besvaras utan förklarar enbart hur det är.  

 

I studien har inga skillnader gjorts mellan kön på grund av att skapa en generaliserande bild av 

konsumenter överlag. Trots detta är majoriteten av de respondenter som medverkat i enkäten kvinnor, 

vilka i största mån uppgett att de varit intresserade av influencers rörande klädes- och 

accessoarbranschen. Det hade därmed varit av intresse att i vidare forskning studera vilka likheter samt 

skillnader som gått att urskilja i påverkan kring dels kön, dels branschen.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sjätte och sista terminen på kandidatprogrammet Service Management vid 

Lunds Universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete, vilket behandlar hur konsumenter förhåller sig 

till influencers på sociala medier, där denna studie kommer ligga som underlag. 

 

Uppkomsten av influencers på sociala medier har ökat markant de senaste åren och de syns och hörs i 

allt fler sammanhang. Vi anser därför att det är intressant att undersöka hur du som konsument ställer 

dig till dem och deras publicerade material. Genom ett flertal frågor önskar vi med denna studie få 

ökad kunskap om hur du förhåller dig till influencers och de material de publicerar samt hur du på 

påverkas till eventuellt köp.  

 

Studien riktar sig till dig som är över 15 år och använder sociala medier. Urvalet av respondenter sker 

slumpmässigt via sociala medier. Enkäten tar 3 till 5 minuter att besvara.  

 

Din medverkan skulle betyda mycket för oss men är helt frivillig och kan avbrytas när du vill. Dina 

svar kommer hanteras med full sekretess och är anonyma. 

 

Om du har några frågor eller funderingar angående studien är du välkommen att kontakta oss för mer 

information.  

Mail: sma14ema@student.lu.se  eller sma14lri@student.lu.se  

 

Tack på förhand för din medverkan!  

 

Vänligen,  

Elin Mathiasson och Lisa Rigby 
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Bilaga 2 - Enkäten 
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