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Abstract  
 

The research area of the essay highlights the development of digital media and its importance               

for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is              

now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy              

way through social media. Since social media’s grand emergence has thereby a new             

profession risen, influencers. Moreover, the essay aim to study how young women get             

influenced by influencers’ recommendations of various products.  

 

Furthermore, three theories are presented. The first one is the Two-step hypothesis that             

describe how an opinion leader more easily can reach out to other people. The second theory                

is Parasocial Interaction, which also highlights opinion leaders and describes how a person             

can feel a friendly bond to another person they never have met. The third theory is Identity                 

creation and consumption which describes how an individual can consume products to get a              

desired identity. In order to answer our questions, we have used two focus groups in two                

different age groups, consisting only women. Furthermore, we have done a thematic analysis             

on these two focus groups discussions to find similarities themes. In addition, we compared              

these groups to each other in order to reach a conclusion. Our results indicate that influencers                

has an impact on consumers and their behaviour in some level. The results also showed that                

age has a significant part of how much an individual is being influenced. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyckelord: Influencer, konsumtion, identitetsskapande, trovärdighet och rekommendationer.  
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1.Inledning  

I det inledande kapitlet redovisas väsentlig fakta för vad som vidare kommer att studeras. 

Fortsättningsvis presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar samt centrala begrepp vilka 

ligger till grund för uppsatsen.

 

1.1 Bakgrund 
Det var under 2000-talets första 10 år som sociala medier fick stort genomslag och blev ett                

samlingsnamn för ett fenomen med allt större uppmärksamhet. Med begreppet sociala medier            

innefattas nätverk som Instagram, bloggar samt andra mikrobloggar. Gemensamt för dem är            

att vem som helst kunde agera på dessa plattformar och sprida sina budskap. Dessa sociala               

nätverk kom att bli allt viktigare och utvecklades till att bli en stor del av människans vardag                 

(Nilsson 2015). Genom sociala medier har möjligheten till att kommunicera, utbyta           

information och publicera eget innehåll skapats. (Carlsson 2011) Som ett resultat av detta             

skifte har företag behövt anpassa sitt val av kommunikationskanaler för att effektivare nå ut              

till befintliga och potentiella konsumenter för att sprida sina budskap. Denna utveckling har             

lett till att allt fler konsumenter tar del av produktinformation genom just sociala medier              

(Damn & Damn 2011).  

 

Utvecklingen av de sociala medierna har medfört att de traditionella medierna har börjat             

minska i betydelse när det avser reklam. (Nielsen 2012) En rapport som genomfördes 2012              

visade att marknadsföringen via sociala medier har ökat, samt att de flesta företag uppgav att               

de därmed kommer att öka budgeten för denna typ av digital kommunikation (Ibid.). Genom              

att allt fler människor använder sig av sociala medier idag än tidigare kan även konsumenter               

istället influera varandra vad gäller produkter istället för att influeras genom en TV-reklam.             

(Booth & Matic 2011)  

 

Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2018) är det 83 procent av alla internetanvändare, från 12              

år och äldre, som använder sig av sociala medier. År 2018 var det 30 procent som uppgav att                  

de är inne på sociala medier “flera gånger varje dag” (Internetstiftelsen, 2018). I takt med               
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sociala mediers stora framväxt har användarna delats in i olika kategorier beroende på vad              

användaren publicerar samt hur många som tar del av innehållet. Med kategorier syftar vi till               

olika typer av genrer, exempelvis kan en person kategoriseras utifrån mode, livsstil, mat eller              

sport. Utifrån internetanvändarens intresse kan denne därmed välja vilken genre de vill ta del              

av.  

 

Utvecklingen av sociala medier har bidragit till att yrket influencer uppkommit. En influencer             

är en individ som, genom sina sociala kanaler, delar med sig av bilder, tankar och åsikter och                 

därmed har möjligheten att influera andra. Denna person ses som en offentlig medieprofil             

som ofta har en stor följarbas, vanligtvis hundratusentals följare. En influencer kan ha en              

betydande roll vad gäller konsumentens attityd till en produkt samt inverkan på            

konsumentens beslut om att köpa produkten. Detta med tanke på att influencers kan sprida              

positiva budskap om en produkt (Brown & Fiorella 2013). Individer vilka har haft             

möjligheten att influera andra genom att agera förebild har alltid funnits i form av kompisar,               

familjemedlemmar eller offentliga personer. Dessa personer har kunnat påverka andra genom           

sitt beteende och åsikter eftersom de anses vara pålitliga i betraktarens ögon. Däremot har              

yrket Influencer uppkommit under senare år i och med digitaliseringen (Wiman 2015).  

 

Framväxten av yrket har resulterat i att företag idag har börjat göra reklam genom influencers               

genom vad som vanligtvis refereras till som samarbeten. Ett samarbete kan beskrivas enligt             

Brown & Hayes (2008) som en kanal där influencers sprider information om en produkt till               

en specifik målgrupp av konsumenter på ett mer personligt sätt. Syftet är att generera fler               

konsumenter eller få konsumenter att ändra uppfattning om produkten och därmed skapa ett             

begär eller en efterfrågan. Vidare menar författarna att det är mer lönsamt för företag att idag                

använda sig av sociala kanaler för att sprida budskap om sina produkter, istället för att               

använda traditionell media. Därmed menar de att reklam via influencers ger bäst resultat idag              

eftersom att de ger en större spridning som i sin tur genererar fler kunder (Brown & Hayes                 

2008). 

 

Bloggaren Camilla Gervide diskuterar i artikeln Bloggsponsring - så fungerar det (2016)            

olika typer av samarbeten med influencers. En typ av samarbete är när en influencer gör ett                

sponsrat inlägg för en produkt. Det innebär att bloggaren gör ett blogginlägg om hur bra               
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produkten är, i utbyte mot en ekonomisk ersättning från företaget som säljer produkten. En              

annan typ av samarbete är så kallade adlinks, vilket innefattar en länk som förflyttar läsaren               

till en webbplats där produkten säljs. Som kompensation för detta får influencern vanligtvis             

en procentuell del av försäljningsintäkterna. Slutligen finns det så kallade bartersamarbeten,           

där influencern erbjuds produkter i utbyte mot att produkterna syns i deras kanaler, därmed              

uteblir monetär ekonomisk ersättning (Gervide 2016).  

 

Enligt artikeln Det är det verkliga värdet med influencer marketing skriven av Hörnefeldt             

(2016) var det tre av fyra som deltog i en undersökning som köpte en produkt utifrån en                 

influencers rekommendation. Författaren menar att det i grunden handlar om trovärdigheten           

för personen, vilket är en influencers största tillgång. Hörnefeldt beskriver vidare en            

influencer som en kompis man aldrig har träffat och en person man litar på och bryr sig om.                  

Det medför att influencers följare litar på deras rekommendationer av olika produkter och             

därför blir de mer benägna att konsumera dessa (Hörnefeldt 2016).  

 

Eftersom företag betalar för att synas i influencers sociala kanaler är det en diffus gräns kring                

vad som är betald kommunikation och vad som är influencers egna åsikter. Därför är det               

viktigt för en influencer att endast göra samarbeten med företag som den själv står för och                

uppskattar för att skapa förtroende hos sina följare. För att en individ ska kunna bli influerad                

till att konsumera måste denne ha ett högt förtroende för den som rekommenderar produkten              

(Politt 2017). 

 

1.2 Forskningsformulering  

Sedan mitten på 1990-talet har det skett en drastisk utveckling av internet vilket har resulterat               

i att även kommunikationen har förändrats. Utvecklingen har resulterat i att sociala medier             

har fått en allt större roll i individens vardagliga liv. (Holtzhausen et al 2015) Företag har                

idag anpassat sig efter denna utveckling genom att i allt större utsträckning kommunicera             

med konsumenter via sociala kanaler. Den ökade användningen av sociala medier har även             

lett till att influencers har fått ett större inflytande. Som ett resultat av detta har företag börjat                 

samarbeta med influencers för att nå ut till fler potentiella konsumenter. (Brown & Hayes              
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2008) Via exempelvis plattformarna Instagram och Youtube kan influencers sprida positiva           

budskap, mot en ersättning från företaget som producerar produkten, med en förhoppning om             

att influera andra att köpa produkten. (Ibid.) 

 

Undersökningen kommer att utgå från två fokusgrupper där semistrukturerade diskussioner          

kommer att genomföras. Vidare utgår undersökningen från tre teorier som kommer att            

fungera som hjälpmedel för att kunna förstå de resultat vi får fram från fokusgrupperna. De               

utvalda teorierna är Tvåstegshypotesen, denna teori ämnar förklara hur en opinionsledare mer            

effektivt kan nå ut till andra i jämförelse med massmedia. Den andra teorin är Parasocial               

Interaction vilken kan appliceras på hur en parasocial relation mellan en influencer och             

dennes följare kan komma att påverka följarens intention och konsumtionspreferenser. Den           

tredje teorin är Identitetsskapande genom konsumtion vilken kommer fungera som          

hjälpmedel i det avseendet att den beskriver hur en individ kan vilja skapa sig en annan                

identitet och därav konsumerar liknande produkter för att nå önskad identitet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera om influencers påverkar sina följares intentioner             

och konsumtionspreferenser av rekommenderade produkter och huruvida följarens ålder         

utgör en förklarande faktor för att förstå en eventuell påverkan.  

1.3.1 Frågeställningar 

 
Uppsatsens frågeställningar är således:  

- Om en individ köper en produkt som är rekommenderad av en influencer, hur             

motiveras i sådana fall dessa köp?  

- Har ålder någon betydelse vid eventuella köp av rekommenderade produkter, och i            

sådana fall på vilket sätt?  

1.3.2 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar studera om konsumtionen av produkter kan påverkas av att influencers            

rekommenderar produkter via sina sociala kanaler. Studien kommer att avgränsas till 22            

7 



 

kvinnor i åldrarna 16-25 år. Åldern valdes på grund av att de tillhör generation Z och därmed                 

är uppvuxna i det digitala medielandskapet. De har därmed erfarenhet och kunskap inom             

ämnet. (SVT 2018) Vidare avgränsas studien till influencers under kategorin livsstil, mode            

och skönhet. Dessa kategorier valdes eftersom vår förförståelse om influencers var att de med              

störst följarbas var inom dessa kategorier. (Nilsson 2018) 

 

Instagram är den vanligaste plattformen för influencers att rekommendera produkter. Mer än            

hälften av alla kvinnor under 35 år använder Instagram dagligen. Bland män under 35 år är                

det var femte man som använder Instagram dagligen (Svenskarna och internet 2018). Mot             

bakgrund av detta och vår tidsram, har vi beslutat oss för att endast göra vår studie på kvinnor                  

under 35 år. 

1.3.3 Kunskapsbidrag 

Uppsatsen ämnar ge en överblick i hur unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser            

påverkas av att influencers rekommenderar produkter. Målet med studien är att undersöka två             

målgrupper, 16-20 år och 21-25 år, där vardera grupp består av 11 deltagare. Genom att               

undersöka dessa två åldersgrupper kan vi jämföra de med varandra för att se om ålder har en                 

förklarande faktor till konsumtion. Vi finner det betydelsefullt att studera detta ämne från ett              

konsumentperspektiv eftersom tidigare studier endast genomförts ur ett företagsperspektiv.         

Det är av vikt att kunna se mönster och förstå om, och i sådana fall hur, unga kvinnor                  

påverkas av rekommendationer av produkter och inte enbart studera hur företag kan uppnå             

ekonomisk vinning av att samarbeta med influencers. Därav ämnar studien att fylla en             

kunskapslucka. 

 

Uppsatsens forskningsområde är medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på         

marknadskommunikation. Anledningen till detta är att studien fokuserar på hur en influencer            

via sin kommunikation kan bidra till eventuella förändringar av individens intentioner och            

konsumtionspreferenser.  
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1.4 Centrala begrepp  

- Sociala kanaler - Definieras som webbplatser där människor kan interagera med 

varandra. Exempelvis genom Instagram, bloggar och Youtube. (Samuel 2014)  

- Influencers - I denna studie definieras det som en individ som kan ha stort inflytande 

över andra individer samt kan utföra betalda samarbeten med företag i utbyte mot att 

sprida information om en specifik produkt.  (Ankeny 2015) De influencers denna 

studie ämnar studera befinner sig enligt oss inom kategorin mode, livsstil och skönhet.  

- Följare - Enligt oss definierar vi det som personer vilka tar del av en influencers 

foton, filmer och inlägg genom dennes sociala kanaler. 

- Konsumtion - I studien definieras konsumtion av fysiska produkter och inte 

exempelvis en livsstil. (Nationalencykopedin u.å) 

- Varumärke - Den ursprungliga funktionen av ett varumärke är att vara en 

identifikation för produkten, det ger ett ansikte utåt för produkten, mot 

konsumenterna. Varumärket urskiljer produkten eller företaget från andra företag och 

skapar en igenkänning hos konsumenterna (Albertsson och Lundqvist 1997). 

1.5 Disposition  

Inledningsvis belyses bakgrunden till sociala mediers uppkomst som har resulterat i att            

företag har börjat marknadsföra sig via offentliga medieprofiler, så kallade influencers. I            

uppsatsens forskningsområde kommer en beskrivning av hur kommunikationen har         

utvecklats från att ske via traditionell media till att den idag är allt mer digital. Slutligen                

mynnar det ut i vår forskningsformulering där vi presenterar vår studie som kommer att              

studera relationen mellan influencers och konsumenter. Fortsättningsvis presenteras        

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar för att vidare belysa de centrala begrepp            

som tas upp. Vidare belyses tidigare forskning kring ämnet för att skapa en förståelse för               

forskningsområdet. Därefter redovisas uppsatsens teoretiska ramverk som består av tre          

utvalda teorier, Tvåstegshypotesen, Parasocial Interaction samt teorin kring        

identitetsskapande genom konsumtion. Dessa teorier kommer sedan att fungera som ett           

hjälpmedel för att förstå och koppla samman uppsatsens insamlade material.  
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Uppsatsens metodupplägg utgörs av två fokusgrupper som vidare analyseras med hjälp av en             

tematisk analys. I metodkapitel redovisas även tillvägagångssättet för att samla in data och en              

motivering till urvalet. I efterkommande kapitel redogör vi för uppsatsens resultat där även             

citat från fokusgrupperna läggs fram. Därefter analyseras resultatet i en jämförande           

diskussion utifrån de tre teman som tagits fram i den tematiska analysen. Dessa teman är:               

trovärdighet, inspiration och livsstil. Avslutningsvis sker en diskussion där vi diskuterar det            

mest väsentliga utifrån vår analys samt svarar på de tre frågeställningarna. Slutligen            

presenterar uppsatsen förslag på framtida forskning.  

  

10 



 

2. Tidigare forskning 

Det kommande kapitlet belyser tidigare forskning kring ämnet samt en redogörelse för            

sociala mediers framväxt.  

 
Genom tidigare forskning inom ämnet kan det konstateras att konsumenter har större            

förtroende för rekommendationer som gjorts av andra konsumenter i jämförelse med           

traditionell marknadsföring. (Brown och Hayes 2008) Eftersom att sociala medier har en            

betydande roll i människors vardag, samt att det är så pass lättillgängligt, tar många del av                

information via sociala medier. (Brown och Hayes 2008) Influencers kan med hjälp av sitt              

kommunikativa nätverk därför ses som ett strategiskt hjälpmedel för marknadsföring av           

diverse produkter eftersom att konsumenter ser dem som en trovärdig konsument. I och med              

det ovan nämnda kan företag använda sig av influencers för att kommunicera ut sitt budskap               

om en produkt som i sin tur kan komma att påverka konsumtionen hos konsumenterna (Ibid.).  

 

Vidare visar tidigare forskning kring ämnet att attityder kring reklam kan variera. Många kan              

ha en negativ attityd till reklam eftersom att det kan vara ett störande moment när man                

exempelvis ser på ett Youtube-klipp eller kollar Instagram, eftersom användaren inte aktivt            

har valt att ta del av reklamen (Grusell 2012). Grusell (2008) menar dock att reklam               

omedvetet kan skapa ett intresse hos en individ som tidigare inte fanns vilket kan bidra till att                 

konsumentens köpbehov ökar.  

 

Traditionell media har under lång tid haft en stor påverkan, men har idag ett minskat               

inflytande i samhället. Istället har sociala medier fått en allt större makt i och med               

digitaliseringen och att många personer och organisationer väljer att kommunicera genom           

dessa (Nielsen 2012). Som tidigare nämnt har därför influencer-yrket vuxit fram där            

influencers är så kallade sociala medie-profiler, vilka är personer som många ser upp till och               

litar på. Detta medför att företag idag vänder sig till influencer för att marknadsföra såväl sina                

produkter som sitt varumärke. (Hörnefeldt 2016) 
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En influencer kan idag liknas vid vad som tidigare kunde ses som en opinionsledare.              

Likheten är att de är personer med stort inflytande. En influencer besitter även hög kunskap               

inom ett specifikt område, precis som en opinionsledare definieras. För att kunna beskriva             

och identifiera vad en opinionsledare anses vara har vi tagit del av Li & Du’s (2011)                

undersökning. Syftet med undersökningen var att hitta mönster som kunde vägleda företag att             

identifiera opinionsledare. I deras undersökning använde de sig av bloggare och studerade            

hur dessa kunde agera opinionsledare. Vidare använde sig Li & Du av fyra faktorer för att                

kunna påvisa identiteten hos dessa opinionsledare, dessa var: innehållet, egenskaper hos           

författaren, interaktionen samt relationen (Li & Du 2011). För det första visade            

undersökningen att innehållet är av hög relevans för spridningen av information samt att det              

både ska finnas kritik och rekommendationer på bloggen. Likaså är det viktigt att bloggaren              

har många läsare, visningar samt kommentarer för att fler personer ska bli intresserade av att               

följa bloggaren (Ibid.).  

 

För det andra är författaregenskaperna av hög relevans då en person som ska ha ett högt                

inflytande bör bära kunskap och kunna kommunicera med sina läsare. Att ha hög kunskap              

och erfarenhet inom sitt område är därför betydelsefullt för att klassas som en opinionsledare.              

För det tredje ansågs även engagemanget hos läsarna vara viktigt, bloggaren bör bjuda in till               

diskussioner som berör innehållet som publiceras. Detta går ihop med den fjärde och sista              

faktorn som avser interaktionen och relationen mellan bloggaren och läsarna. Här spelar det             

in hur pass intima de anses vara med varandra samt hur mycket läsarna kan interagera med                

bloggaren. Dessa fyra faktorer definierar en opinionsledare enligt Li & Du. En opinionsledare             

är sammanfattningsvis en person som anses vara av högre rang när det gäller kunskap och               

information och därför har ett stort inflytande på andra individer (Li & Du 2011). 

 

Den forskning som presenterats ovan är relevant för uppsatsens teoretiska ramverk vilket i sin              

tur agerar hjälpmedel för att kunna uppfylla studiens syfte. Tidigare forskning kring ämnet             

visar på sociala mediers framväxt och hur företag alltmer flyttat sin marknadsföring ifrån             

traditionella medier till sociala medier. Skiftet har i sin tur lett till att influencers har blivit en                 

allt mer attraktiv kommunikationskanal för företag. Li & Du’s studie kring opinionsledare            

kan kopplas samman med hur en influencer kan bidra till att konsumenter köper             

rekommenderade produkter genom de ovan nämnda kriterierna. 
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3. Teoretiskt ramverk  
I följande avsnitt följer en presentation av tre teorier som vi anser vara relevanta för vår                

studie och som kan fungera som ett hjälpmedel för att kunna analysera vårt empiriska              

material.  

 

3.1 Tvåstegshypotesen  
Denna teori bygger på en tvåsidig kommunikation, där sändare sprider ett budskap till             

mottagaren som är aktiv och kan ge respons på meddelandet. Teorin syftar till att sändaren               

överför budskapet till en större grupp och inte en enskild individ. Inom detta synsätt kallas               

sändaren för opinionsledare. (Katz 1957) Det är en person som ingår i en grupp människor               

som delar ett intresse för någonting och där ledaren anses ha ett större intresse samt ett högre                 

engagemang inom ämnet. Därmed resulterar det i att dennes åsikter värderas högt inom             

gruppen eftersom det är lättare att identifiera sig med någon som liknar en själv eller har ett                 

gemensamt intresse. Därför karaktäriseras denna person som en opinionsledare (Ibid.).  

 

Teorin uppkom i samband med presidentvalet 1940 där studien ”The People’s Choice”, som             

utfördes av Lazarsfeld, visade på att människor som ingår i ens sociala nätverk hade en större                

påverkan på individen i jämförelse med massmedia. Vidare var det Lazarsfeld och Katz             

tillsammans som utvecklade tvåstegshypotesen, de såg att en opinionsledare konsumerade          

mer massmedia än andra människor och att de på så sätt kunde ta del av fler nyheter än andra.                   

(McQuail 2005) Det visade sig vidare att personer inom det personliga sociala nätverket hade              

en direktkontakt med väljarna medan massmedia vanligtvis fick kommunicera två steg för att             

nå ut till väljarna, alltså via en opinionsledare. (Ibid.) Fortsättningsvis upptäckte de också att              

även fast många tog del av nyheter ansågs informationen från en opinionsledare mer pålitlig,              

eftersom opinionsledare är mer relaterbara. (Katz & Lazarsfeldt 1955)  

 

Slutligen uppmärksammar Tvåstegshypotesen vikten av den personliga kontakten mellan         

människor. Den lyfter effektiviteten i påverkan hos andra människor och hur deras attityder             
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influeras av interpersonell kommunikation i jämförelse med massmedias kommunikation.         

(Katz & Lazarsfeldt 1955) 

3.2 Parasocial interaction  
Denna teori arbetades fram av Horton och Whol (1956) och ämnar förklara den psykologiska              

relationen mellan publiken och mediala personer som figurerar i massmedier. Det visade sig             

att personer som regelbundet tog del av dessa mediala personer, via exempelvis TV, uppgav              

att de kunde få en känsla av att de känner dessa personer på ett vänskapligt plan. Oavsett om                  

de har träffat personen i det verkliga livet eller inte. (Chandler et al 2016) Dessa ovannämnda                

relationer kallas parasociala relationer. (Gillberg 2014) 

 

Idag ses kända personer alltmer som medieprofiler vilka inte har ett specifikt yrke utan är               

mångsysslande individer där de själva är ett säljande varumärke. Fortsättningsvis är det inte             

längre de kunskaper en person innehar som spelar roll, utan det är istället den uppmärksamhet               

som denne kan få som spelar en större roll. Gillberg (2014) beskriver att dessa medieprofiler               

har ett stort inflytande, och kan agera både förebild och opinionsledare för många personer i               

samhället samt inom vissa områden. En känd person menar Gillberg kan påverka en grupp              

människors värderingar och åsikter och kan därmed anses vara en trendsättare. Vidare uppstår             

parasociala relationer genom att man känner en envägsrelation till personen som nu är möjligt              

att känna genom den öppenhet som existerar på de olika sociala kanalerna. Gillberg (2014)              

beskriver att dessa relationer främst uppstår när en person känner att igenkänningsfaktorn är             

relativt hög samt när en person ser upp till en offentlig person. Å andra sidan, menar Gillberg                 

att dessa relationer kan grunda sig i förakt. Även om en relation bygger på förakt har                

personen fortfarande investerat känslor i relationen vilket då resulterar i att det ses som en               

parasocial relation. Oavsett om man känner förakt eller beundran för en person är             

kommunikationen i en parasocial relation alltid ensidig. Den är alltid ensidig eftersom den             

ena parten tycker sig känna ett vänskapligt band medan den andra parten inte vet om den                

andres existens (Ibid.).  
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3.3 Identitetsskapande genom konsumtion 

Konsumtion är idag ett bidragande hjälpmedel till att bygga en önskad identitet. Det hör inte               

till ovanligheten att individen eftersträvar en idealbild av en person som finns i samhället. Det               

är idag mer enkelt att skapa den identitet som idealbilden pekar på genom att konsumera               

liknande produkter. (Bengtsson & Östberg 2011) Även Bauman (2008) lyfter och diskuterar            

att konsumtion är nödvändigt för en individ i det avseendet att man genom konsumtion kan               

skapa sig en identitet som eftersträvas. (Bauman 2008) Vidare lyfter Bengtsson & Östberg             

(2011) att det förekommer att individer köper produkter av utvalda varumärken eftersom de             

kan identifiera sig med de personer som bär dessa varumärken. (Bengtsson & Östberg 2011)              

Fortsättningsvis beskriver de att individen inte alltid är i behov av nya produkter utan              

personer som anses vara högre i rang har en makt att påverka vad individen tror sig behöva.                 

(Ibid.) 

 

Det är inte enbart individens identitet som skapas genom konsumtion, även en kollektiv             

identitet byggs upp på detta sätt. En individs identitet kan därmed indikera vilken             

identitetsgrupp personen känner sig tillhöra. Vidare speglar konsumtion av produkter även           

behovet av bekräftelse från omgivningen. Individen konsumerar för att sin omgivning ska            

bekräfta en och produkterna behöver därmed inte vara nödvändiga att konsumera. Fenomenet            

kan således ses som ett bekräftelsebehov snarare än funktionalitet (Witt 2010). Författarna            

Hammarén och Johansson (2010) diskuterar att produkter kan spegla identiteter och en            

tillhörighet, det resulterar i att produkten avspeglas av den som äger den. Bär en individ en                

produkt från ett specifikt varumärke som en högre uppsatt person använder sig av, kommer              

individen att ingå i dennes identitetsgrupp (Ibid.). 

3.4 Teoriernas förhållningssätt till varandra  

Både Parasocial Interaction och Tvåstegshypotesen belyser vikten av det vänskapliga bandet           

till en person, som i sin tur leder till ett ökat förtroende. Inom de båda synsätten ses denna                  

person, som andra känner ett vänskapligt band till, som en opinionsledare som har makt att               

influera andra. Däremot skiljer sig teorierna åt vad gäller synen på relationen mellan             

opinionsledare och dess följare. Inom Parasocial Interaction uppstår det vänskapliga bandet           
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från ett håll där den ena parten inte är medveten om den andres existens. Tvåstegshypotesen               

grundar sig däremot i en tvåsidig kommunikation snarare än en ensidig. Teorin belyser den              

interpersonella kommunikationen, vilket innebär den personliga kontakten, som ligger till          

grund till att influera andra. Personen som identifieras som en opinionsledare besitter även ett              

högre engagemang samt ett större intresse för ämnet vilket inger ett förtroende hos följarna.              

För vår studie kompletterar därför dessa teorier varandra eftersom att Parasocial Interaction            

belyser den ensidiga relationen man kan känna, vilket vi kommer koppla an till den relation               

som existerar mellan en influencer och en följare. Tvåstegshypotesen belyser vikten av ett             

högre engagemang och intresse som kan inge förtroende hos följarna. Därmed pekar            

Tvåstegshypotesen på att information från en person man känner anses mer trovärdig än om              

informationen kommer från massmedia. Detta kommer vi därmed koppla till att företag            

kommunicerar ut information till konsumenter via influencers.  

 

Den tredje teorin kompletterar de två andra teorierna på så sätt att den utgår från ett annat                 

perspektiv. Denna teori kommer fungera som ett hjälpmedel för vår studie för att kartlägga              

om identiteten kan formas genom konsumtion. Eftersom undersökningen ämnar studera unga           

kvinnors preferenser och intentioner kring konsumtion av rekommenderar produkter, anser vi           

denna teori vara av hög relevans då den pekar på att en möjlig orsak till konsumtion kan vara                  

att man vill tillhöra en särskild identitet. 
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4. Metod  
Följande kapitel kommer att belysa en motivering för uppsatsens valda metoder och urval.             

Därefter redovisas tillvägagångssättet för att få fram vår data. Slutligen presenteras           

metodologiska reflektioner och metodkritik.  

 

4.1 Metodval  

4.1.1 Insamlingsmetod  
Vi har bedömt att den mest lämpliga metoden för att kunna besvara uppsatsens             

frågeställningar är semistrukturerade fokusgrupper. Därefter kommer resultatet analyseras        

med hjälp av en tematisk analys. Ett motiv för valet av detta tillvägagångssätt är att metoden                

är användbar vid studerandet av marknadsföring och reklam. Argumentet för detta är att det              

är ett ekonomiskt och effektivt sätt att få fram direkta reaktioner från konsumenter (Esaiasson              

et al 2017). Med fokusgrupper som verktyg finns nämligen möjligheten att ställa följdfrågor             

som leder till en djupare förståelse. Ytterligare en fördel med fokusgrupper är att             

respondenterna tillsammans kan ha en öppen diskussion som ofta leder till att nya tankebanor              

och synsätt uppkommer. Vi anser inte att vårt ämne är kontroversiellt eller känsligt utan att               

det är till vår fördel att det sker ett fritt samtal som öppnar upp för intressanta diskussioner                 

(Ibid.).  

 

Resultatet av fokusgruppsdiskussionerna leder till att respondenterna gemensamt kan         

reflektera och komma fram till nya insikter och idéer (Esaiasson et al 2017). Vidare kan               

deltagarna ta stöd av varandra vilket kan resultera i att de kan känna sig mer bekväma att                 

öppna upp sig, till skillnad från att diskutera enskilt med en intervjuare. (Ibid.) Med våra               

frågeställningar ämnar vi studera två målgrupper i olika åldrar för att vidare jämföra om det               

finns likheter och skillnader, snarare än att dra generella slutsatser av hela populationen.  

4.1.2 Analysmetod  

För att vidare analysera svaren från fokusgrupperna är det lämpligt att tillämpa en tematisk              

analys. En anledning till det är att den tematiska analysen går ut på att urskilja koder, teman                 
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och gemensamma nämnare på ett övergripande sätt, som sedan resulterar i intressanta            

aspekter analysen kan grunda sig i. Således studeras inte enbart det manifesta innehållet, det              

som uttryckligen sägs. Det latenta, det bakomliggande innehållet, i respondenternas svar tas            

även i beaktning (Lindgren 2018). Genom kodning ökar förståelsen för den data som samlats              

in och vad den faktiskt handlar om. Valet av analysmetod grundar sig även i att det är en av                   

de mest förekommande metoderna för kvalitativa studier enligt Bryman (2011). Metoden           

lämpar sig väl för att den går in på djupet av det insamlade materialet från diskussionerna                

med fokusgrupperna. Metoden ger också en noggrann och djupgående analys eftersom vårt            

material har transkriberats för att därefter kategoriseras och delas in i lämpliga teman (Ibid.).  

 

I en tematisk analys fokuseras det ofta på frågor som berör vad, hur och varför? För att ge                  

några konkreta exempel på frågor kan det vara: Vad handlar det hela om? Vilka fenomen och                

företeelser omnämns? Vilka aktörer är involverade? Vilka aspekter av fenomenet nämns eller            

utelämnas? Vilka anledningar och orsaker ges eller kan uttydas? Dessa frågor är alla             

relevanta att ha i åtanke för att kunna besvara våra frågeställningar (Lindgren 2018).  

 

Analysen ämnar systematisera transkriberingen av fokusgruppsdiskussionerna. En       

systematisk tematisk textanalys innebär, i detta fall, att logiskt ordna textens innehåll.            

(Esaiasson et al 2017) I systematiseringen av transkriberingen kommer därför texten           

kategoriserats efter relevanta teman för studien. De teman som senare tas fram kommer vara              

antingen återkommande nyckelord eller relevanta ämnen för studiens syfte. Fördelen med att            

genomföra en systematisk tematisk textanalys är således att helheten kan delas upp i mindre              

delar för att få en tydlig och djupgående förståelse för resultatet (Ibid.). 

4.2 Forskningsdesign  

Studien är uppbyggd på ett specifikt fenomen där vi ämnar att besvara frågan om influencers               

eventuellt påverkar unga kvinnors preferenser och intentioner kring konsumtion av          

rekommenderade produkter, och i sådana fall hur. Vi anser att en fallstudie är mest lämpad               

för vår undersökning. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) ämnar fallstudier att            

besvara frågeställningarna vad, hur och varför något förekommer. Denna typ av studie kan             

användas antingen när forskaren vill gå in djupgående i ett specifikt fall, när forskaren vill få                
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kunskap rörande en viss kontext eller när studien syftar till att utveckla nya teorier (Jacobsen               

2002). I detta fall ämnar studien gå in djupare på ett specifikt fall samt få kunskap rörande en                  

viss kontext.  

 

Studien riktas därför in på ett specifikt fenomen för att vidare nå en djupare förståelse i fallet.                 

Därmed genomförs en intensiv fallstudie som innebär att ett fall studeras men från olika              

källor, det vill säga från olika individer, som kan ge oss olika aspekter på frågeställningen.               

Undersökningen ämnar utgå från fokusgrupper som material. Därför anser vi att det även ger              

oss kontextuella aspekter av forskningsfrågan. Det är i linje med vad en intensiv fallstudie              

ämnar göra. (Ekström & Larsson 2013). 

4. 3 Urval 
Studien grundar sig i svar från respondenter från två fokusgrupper där vardera gruppen             

bestod av 11 kvinnor. Den ena fokusgruppen bestod av kvinnor i åldersgruppen 16-20 år och               

den andra bestod av kvinnor i åldersgruppen 21-25 år. I vårt arbete ämnar vi studera om                

åldern har någon betydelse för individens intentioner och preferenser vid eventuella köp av             

produkter som rekommenderats av influencers. Därför har två fokusgrupper tagits fram för att             

vidare kunna studera om det finns några likheter och skillnader mellan åldrarna.            

Fortsättningsvis har ett strategiskt urval genomförts i det avseendet att de utvalda            

respondenterna tillhör generation Z, vilka är födda från mitten av 1990-talet fram till 2010.              

Dessa är till stor del uppvuxna i den digitala världen och har därmed erfarenhet och kunskap                

inom ämnet. (SVT 2018) Vidare gjordes ytterligare ett strategiskt urval i det avseendet att vår               

förförståelse inom ämnet är att kvinnor mellan 16-25 år är väl medvetna om influencer-yrket              

därav valdes just det åldersspannet.  

 

Som tidigare nämnt under avgränsningar ämnar uppsatsen enbart att studera kvinnor eftersom            

att mer än hälften av alla kvinnor under 35 år använder Instagram i jämförelse med män där                 

användandet var betydligt lägre. (Svenskarna och internet 2018) Därav är urvalet begränsat            

till kvinnor under 35 år. Vidare ämnar studien att studera influencers i genren livsstil, skönhet               

och mode i och med att tidsramen inte ger möjlighet att studera fler kategorier då mer                

material krävs. Kategorierna valdes utefter vår förförståelse om influencers, där de med störst             
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följarbas ingår i dessa kategorier, exempelvis Kenza Zouiten och Bianca Ingrosso. (Nilsson            

2018) 

 

Vidare använde vi oss av ett bekvämlighetsurval i och med den begränsade tidsramen. Det              

innebär att man väljer de objekt som är nära till hands att välja. Det är en metod som är enkel,                    

tidseffektiv och ekonomisk. (Ekström & Larsson 2013) Urvalet av fokusgrupperna skedde           

därför genom ett snöbollsurval där varje grupp bestod av 11 deltagare. I linje med ett               

snöbollsurval började processen därför med att fråga en person, vars hjälp ledde till att nästa               

deltagare kunde lokaliseras som i sin tur ledde oss till ytterligare en deltagare, och så vidare.                

Slutligen blev det två kompletta fokusgrupper. (Ekström & Larsson 2013) Anledningen till            

urvalet var, som tidigare nämnt, att det delvis var tidseffektivt men även att det fanns en klar                 

fördel i att deltagarna var bekant med åtminstone en annan respondent. Vi ansåg att det               

bidrog till att respondenterna kände en trygghet i att delta och dela med sig av sina åsikter.                 

Vidare resulterade denna trygghet i att diskussioner öppnades upp där samtliga respondenter            

vågade ta för sig, olika perspektiv lyftes samt att nya tankebanor uppstod.  

4.4 Genomförande  

4.4.1 Genomförande av urval  

Det första steget i vårt urval, till de båda fokusgrupperna, var genom att tillfråga två               

16-åringar samt två 23-åringar som tillhör vår bekantskapskrets. Eftersom vardera diskussion           

skulle pågå i cirka två timmar ville vi öka sannolikheten att de skulle vilja ställa upp, därav                 

valdes fyra personer som var i vår bekantskapskrets. Den geografiska aspekten är också något              

som har tagits i beaktning. Fokusgrupp 1 är studerande i Uppsala vilket är praktiskt i och med                 

att alla bor i samma stad. Fokusgrupp 2 studerar på vår tidigare gymnasieskola i Stockholm,               

vilket var den smidigaste metoden för att nå den yngre målgruppen.  

 

Starten på urvalet började med att ämnet presenterades för två elever på en gymnasieskola.              

Då samtliga deltagare är över 15 år behövdes inte målsmans tillåtelse för deltagande. (Ojala              

2013) Den andra fokusgruppen sammansattes också genom ett snöbollsurval. Vi kontaktade           

två personer ur vårt egna sociala nätverk som i sin tur kunde hjälpa oss att lokalisera nästa                 

deltagare. Slutligen fanns två kompletta fokusgrupper som vid fokusgruppstillfället fick          
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ytterligare information om vår undersökning. Syftet med det var att deltagarna skulle vara             

medvetna om vad för diskussion de förväntades delta i. Innan diskussionen började frågade vi              

om allas samtycke angående ljudinspelning av samtalet och därmed fick vi alla deltagares             

tillåtelse att spela in.  

4.4.2 Insamlingsmetod  
Inför fokusgruppsdiskussionen förbereddes en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna som           

skulle besvaras sammanställdes. Intervjuguiden bestod av 15 frågor som ansågs vara viktiga            

för att kunna besvara frågeställningarna. Vi valde att inte ställa konkreta frågor, istället             

försökte vi väva in de förberedda frågorna i diskussionen för att väcka samtalsämnen.             

Frågorna som förbereddes var en mall för oss själva, dels för att kunna hålla en röd tråd dels                  

för att hjälpa oss komma fram till ett resultat. Under en del diskussionsämnen som blev               

särskilt intressanta, ställde vi även följdfrågor. Vi var noggranna med att ställa frågor som              

inte ansågs ledande. Istället skapade vi förutsättningar för en fri diskussion där            

respondenterna samtalade med varandra kring ämnet.  

 

Efter de båda fokusgruppsdiskussionerna genomfördes en transkribering utifrån ljudfilerna         

där vi transkriberade allt i diskussionen som rörde uppsatsens syfte. Övriga ämnen som inte              

hade med ämnet att göra valde vi därför att inte transkribera på grund av den begränsade                

tidsramen. Majoriteten av materialet har därför transkriberats.  

4.4.3 Tematisk analys  

En tematisk analys har genomförts för att vidare kunna urskilja mönster och teman från              

fokusgruppsdiskussionerna vilka är kopplade till vårt forskningsområde. Det första steget i           

vår tematiska analys var att koda det insamlande materialet, det gjordes med hjälp av ett               

kodningsschema (se bilaga 2). Kodningsschemat bestod av 12 olika kategorier där liknande            

svar kopplades samman och delades in under de olika kategorierna. Ett kodschema            

genomfördes för vardera fokusgrupp för att sedan kunna urskilja om det fanns likheter och              

skillnader mellan de två grupperna. Genom detta förfarande kunde det urskiljas intressant            

data som vidare kunde analyseras mer på djupet. Därefter genomfördes en än mer detaljerad              

kodning på det material som tidigare placerats ut under de 12 kategorierna. Vi fann då att 10                 

av de 12 kategorierna var mest intressanta och väsentliga i relation till våra frågeställningar.  
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Efter avslutad kodning började vi förfina analysen genom tematisering. Utifrån våra           

kategorier och med vår kodning kunde vi vidare utläsa tre övergripande teman som beskrev              

helhetsbilden av vårt kodade material. De teman som togs fram var: Trovärdighet, inspiration             

och livsstil. I denna uppsats definieras trovärdighet hur ärlig en person anses vara samt hur               

pass stor tillit man har till en person. Inspiration definieras som att man motiveras av en                

person samt att man kan få råd och vägledning av denne. Slutligen definieras livsstil som ett                

val av klädstil, resmål, rutiner, trender i form av exempelvis mat samt val av kosmetika.  

 

Inspiration, livsstil och trovärdighet var de tre mest förekommande temana som genomsyrade            

de två fokusgruppsdisskusionerna. Eftersom dessa teman låg till grund för om en individ var              

benägen att köpa en produkt som rekommenderats av en influencer, ansåg vi dessa teman              

vara de mest lämpade att studera för uppsatsens syfte. Nedan följer en djupare förklaring till               

vardera tema: Inspiration är ett viktigt tema för uppsatsen syfte eftersom det leder till att               

konsumenten känner en önskan att vilja se ut eller bära exempelvis ett klädesplagg som              

någon annan har. Trovärdighet ligger till grund för studiens syfte eftersom känslan av tillit till               

en person är grunden till om man lyssnar och tar till sig vad personen säger. Saknas tillit till                  

en person minskar chansen till att man lyssnar på dennes rekommendationer eller åsikter.             

Livsstil är ett viktigt tema för att kunna besvara studiens syfte. Uppskattas en livsstil kan man                

vilja anamma den. Om en person inte uppskattar livsstilen minskar chansen för att den              

personen kommer vilja efterlikna livsstilen och därmed inte heller konsumera de produkter            

som ingår i den livsstilen. 

 

Syftet med tematiseringen var således att hitta centrala teman vilka kunde ligga till grund för               

vår analys. Avslutningsvis sammanställdes dessa koder och teman för att sedan dra slutsatser             

kring det insamlade materialet och slutligen kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Vi anser det vara av vikt att poängtera att i och med den tematiska analysen som                

genomfördes, kommer till stor del att grunda sig i subjektiva tolkningar samt tidigare             

erfarenheter. För att minska risken för att analysen ska bli alltför subjektiv har vi, innan               

utförandet av analysen, skrivit ned tidigare erfarenheter och fördomar. Det gjorde vi för att              

enklare kunna åsidosätta vår egen tolkning och bli mer uppmärksamma på hur det eventuellt              
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skulle kunna påverka vår analys (Lindgren 2014). Vi vill understryka att det inom kvalitativ              

forskning läggs stor vikt vid forskarens förförståelse och kulturella kompetens. Det läggs            

även stor vikt vid att vara tydlig och transparent samt att forskaren är kritiskt granskande               

genom samtliga delar av analysen (Ibid.).  

4.5 Metodologiska reflektioner 
Vid fokusgruppstillfället ställs det höga krav på oss som gruppledare. (Ahrne & Svensson             

2015) Samspelet mellan oss som gruppledare och deltagarna är viktigt och vidare bör det              

poängteras att vi inte ämnar intervjua gruppen utan istället skapa förutsättningar för att             

samspelet mellan deltagarna fungerar väl. Intervjuaren har i all forskning en påverkan på             

resultatet, dock minskar intervjuarens inverkan på resultatet med fokusgrupper då deltagarna i            

stor utsträckning själva för diskussionen framåt. Vår roll som gruppledare innebär således att             

uppmuntra, vägleda och skapa en trygg miljö vilket i sin tur leder till att deltagarna vill dela                 

med sig av sina åsikter (Ibid.).  

4.6 Forskningstradition och metodologiska utgångspunkter 
 
Vår studie positionerar sig inom den hermeneutiska forskningstraditionen som har sin           

utgångspunkt i ontologin. (Eriksson et al 2001) Ontologi innebär läran om hur världen är              

beskaffad vilket innebär att existensen, och vad existensen betyder, studeras. Verkligheten ser            

olika ut för alla och är därmed subjektiv och kräver tolkning vilket hermeneutik avser göra               

(Esaiasson et al 2017). En kvalitativ analys kopplas ofta samman som hermeneutisk eftersom             

att denna forskningstradition innebär att tolkningar successivt ska växa fram i en process som              

pendlar mellan det man redan vet samt nya erfarenheter och observationer. (Lindgren 2014)             

Denna process brukar vidare ses som en metafor som kallas för den hermeneutiska spiralen,              

eftersom att analysen bygger på att flera genomgångar av materialet görs för att tolkningarna              

ska bli så träffsäkra som möjligt. (Ibid.)  

 

Vidare är en del av tolkningsprocessen grundad i den förförståelse forskaren har kring ämnet.              

Forskaren bär alltid på egna erfarenheter och fördomar vilket är viktigt att förhålla sig till               

genom hela processen. (Westlund 2009) Följaktligen lämpar sig hermeneutik väl när en            

personlig upplevelse ska studeras, exempelvis när forskaren vill få tillgång till           
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respondenternas egna upplevelser av ett fenomen samt ge dem utrymme att själva välja vad              

de vill dela med sig av. Därför kan hermeneutiken användas i studien när vi undersöker om                

unga kvinnor upplever sig påverkas av influencers rekommendationer av produkter          

(Westlund 2009). Följaktligen kommer studiens utgå från en induktiv metod i och med att vi               

besvarar våra frågeställningar utifrån den respons som deltagarna givit under de två            

diskussionerna. (Hjerm et al 2014) Därmed kan generella slutsatser inom dessa grupper dras,             

som vidare kan ge en indikation på vad unga kvinnor i Sverige anser, men inga generella                

slutsatser kan fastställas för den kvinnliga delen av populationen.  

4.7 Metodkritik  

Vidare vill vi belysa en risk angående att urvalet av fokusgrupper har skett genom ett               

snöbollsurval. (Ahrne & Svensson 2015) På grund av den begränsade tidsramen är            

respondenterna, från respektive grupp, från samma geografiska område vilket resulterat i att            

urvalet är homogent. Eftersom att deltagarna fick tipsa om andra deltagare förmodar vi att de               

befinner sig i samma bekantskapskrets, därför kan de ha liknande attityd och erfarenhet kring              

ämnet. Vi uppfattade det som att det homogena urvalet var anledningen till att respondenterna              

ofta höll med varandra i åsikter och attityder kring influencers och dess påverkan på              

konsumtionen. Det resultat som framgick från respektive fokusgrupp var relativt entydigt och            

om möjligheten hade funnits hade det varit en fördel om respondenterna hade valts utifrån ett               

sannolikhetsurval. Ett sådant urval hade kunnat ge en mer representativ bild kring            

uppfattningen av influencers och dess påverkan på konsumtionen. Risken att materialet inte            

är tillräckligt allsidigt kan inte uteslutas, därmed kan inga generella slutsatser för hela             

populationen dras. (Ahrne & Svensson 2015). 

 

Efter diskussioner inom respektive fokusgrupps insåg vi att de resultat som tagits fram var              

relativt homogent. Detta kan bero på att respondenterna inte alltid vågade säga emot en åsikt               

som fick medhåll av majoriteten. Vår uppfattning var att de kunde uppstå en slags              

“dominoeffekt” där en åsikt fick medhåll från en respondent som i sin tur fick medhåll av                

nästa respondent, och så vidare. Eftersom att deltagarna inte var anonyma inför varandra             

riskerade det att leda till att de inte helt vågade stå för sin åsikt. Detta är en negativ aspekt när                    
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det kommer till fokusgrupp som insamlingsmetod, i och med att ett kollektivt perspektiv             

framtas och inte enskilda perspektiv på ämnet (Esaiasson et al 2017).  

 

Med fördel hade ytterligare en metod kunnat användas, exempelvis enkäter där           

respondenterna hade kunnat förbli helt anonyma. Därmed hade de kunnat leda till mer öppna              

och ärliga svar eftersom att yttre påfrestningar skulle kunna uteslutas. (Esaiasson et al 2017)              

Ytterligare en negativ aspekt att ha i åtanke är att det inte går att få lika djupgående svar som                   

kan erhållas från en enskild djupintervju. Följdfrågor kan även ställas under en            

fokusgruppsdiskussion, men inte i lika hög utsträckning som i en enskild djupintervju.            

(Dahlin-Ivanoff 2002) 

4.7.1 Kvalitetsbedömning  

Vi har tillämpat Kathy Charmaz modell för att kunna säkerhetsställa att vår studie håller en               

hög kvalité. Charmaz presenterar fyra olika bedömningsgrunder att utgå ifrån: trovärdighet,           

originalitet, resonans samt användbarhet. När det gäller trovärdighet har frågor som följande            

tagits i beaktning: Finns det starka logiska kopplingar mellan data, analytiska resonemang            

och slutsatser? För att studera originalitet har uppsatsen utgått från frågan: Leder analysen till              

nya sätt att begreppsliggöra den verklighet som er data representerar?. Vidare har frågan:             

“Ger temana en rättvis bild av hela det studerade materialets bredd?” varit i åtanke när vi                

utgått från begreppet resonans (Ibid.). Slutligen kontrollerades begreppet användbarhet med          

frågan: Erbjuder analyserna tolkningar som människor kan få användning för i sin            

vardagsverklighet? (Lindgren 2014). Med hjälp av dessa begrepp och frågor har           

kvalitetsbedömningen på vår analys strukturerats upp på ett än mer utförligt sätt.  

 

Vidare går det att konstatera att vår studie uppnår fyra av fyra kvalifikationer: trovärdighet,              

användbarhet, originalitet samt resonans. Vi anser att trovärdigheten uppfylls i och med att             

det finns logiska kopplingar mellan det resultat som tagits fram samt det som analyserats.              

Vidare ses en framtida användbarhet för detta ämne eftersom studien bidrar till nya             

tolkningar som kan användas i vardagslivet. Originalitet har även uppfyllts eftersom att denna             

studie genomförts ur ett konsumentperspektiv vilket inte har genomförts tidigare. Slutligen är            

resonansen uppfylld i och med att de teman vi valt ut ger en rättvis helhetsbild av den                 

genomförda studien. (Lindgren 2014) 
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4.8 Forskningsetik 

Under studiens gång tog vi hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet samt          

konfidentialitetskravet. (Ahrne & Svensson 2015) Vi började med att informera          

undersökningsdeltagarna om studiens syfte och innebörden med deras deltagande.         

Fortsättningsvis blev de informerade om att det är frivilligt att delta och att de när som helst                 

kunde välja att avstå sitt deltagande. (Ibid.) Vidare krävdes ett muntligt samtycke från             

respondenterna till att delta i undersökningen, samt ett samtycke till att samtalet spelades in              

och vidare sparades för att sedan transkriberas.  

 

Slutligen informerades alla deltagare att de kommer ges största möjliga anonymitet i            

undersökningen. Deras namn har tagits bort ur studien för att ersättas med respondent och              

nummer på deltagaren, då vi anser att deras identiteter inte är relevanta att avslöja (Ibid.). 
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat och analys utifrån våra tre utvalda teman:             

trovärdighet, inspiration och livsstil. Under varje tema sker även en jämförande analys mellan             

de två fokusgrupperna samt att vi knyter an vår analys till uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

 

Svaren från de två fokusgrupperna ligger till grund för uppsatsens resultat och analys.             

Fokusgrupp 1, med kvinnor i åldrarna 21-25 år, var i större utsträckning mer kritiska till               

influencers och dess påverkan på individens intentioner och preferenser vid konsumtion.           

Fokusgrupp 2, med kvinnor i åldrarna 16-20 år, var mer positiva och hävdade att influencers               

bidrog till en positiv påverkan i deras preferenser vid köp av rekommenderade produkter.             

Deltagarna i de båda grupperna uppgav att de mest använde sig av Instagram, Facebook,              

Snapchat, bloggar, Twitter och Youtube. I huvudsak använde de medierna till           

kommunikation med vänner, för att hämta inspiration samt för att underhållas. Bägge            

grupperna ansåg att en influencer är en offentlig person som har till yrke att påverka andra                

människor och som arbetar med att bygga upp ett varumärke kring sig själv. Bägge grupperna               

uppgav att de följde eller hade följt någon av dessa influencers: Bianca Ingrosso, Kenza              

Zouiten, Isabella Löwengrip, Margaux Dietz och Janni Déler. Slutligen kan vi konstatera att             

de två fokusgrupperna hade olika attityder till att en influencer gör samarbeten med ett flertal               

företag. Detta var en av de bidragande faktorerna till om man var benägen att konsumera               

produkter som rekommenderats av influencers.  

 

Nedan presenteras resultatet utifrån de tre huvudteman som gemensamt tagits fram från de             

båda fokusgrupperna, vilka är: trovärdighet, livsstil och inspiration. 

5.1 Trovärdighet 

5.1.1 Resultat fokusgrupp 1 
Den gemensamma åsikten från samtliga deltagare i denna fokusgrupp var att de ställde sig              

kritiska till influencers ärlighet. Fokusgruppens uppfattning var att en majoritet av influencers            
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får betalt för att rekommendera produkter. Det resulterar i att de inte känner sig säkra på om                 

influencern uppskattar produkten eller om det är “köpta” åsikter som kommuniceras ut.            

Respondenterna hävdade att influencers i allt större utsträckning bygger upp ett varumärke            

kring sig själva, vilket leder till att de blir mindre personliga. Respondenterna ansåg att              

influencers är mer intresserade av att tjäna pengar än att genuint rekommendera produkter             

som de uppskattar. Därmed ansågs de mindre trovärdiga. Nedan följer ett citat ur             

diskussionen som sammanfattar deras syn:  

 

R4: Jag tycker ju att influencers är köpta på något sätt, det blir billigt när de bara gör 
samarbeten hela tiden. Det känns ju mer som att någon köpt att de ska säga något istället för 
att de faktiskt tycker om själva produkten… då känner jag att jag inte vill hjälpa dem att bara 
tjäna massa pengar.   
 

Ytterligare en åsikt som lyftes var att trovärdigheten för en influencer ökade om de hade               

återkommande samarbeten med samma företag under en längre period. Dessa samarbeten           

indikerade att influencers genuint uppskattade företaget och deras produkter. Vid korta och            

enstaka samarbeten för flera olika företag minskade trovärdigheten eftersom att det gav en             

ökad risk för att de enbart rekommenderade produkten för att tjäna pengar.  

 

En respondent poängterade att trovärdigheten ökade om produkter rekommenderades på eget           

bevåg, alltså utan att influencern har någon form av samarbete med ett företag. Detta höll               

samtliga i gruppen med om. Respondent 9 beskrev det såhär:  

 

R9: Sen tycker jag att Calle Schulman som anses vara en influencer[...]  han gör ganska 
mycket videos och inlägg på Instagram när han rekommenderar produkter och tjänster utan 
att han gör ett samarbete med någon, då tycker jag att det blir mer trovärdigt när han sen 
gör ett samarbete. För då känns det mer som att han verkligen valt ut vilka företag han vill 
jobba med. 
 

R10 uppgav att hennes förtroende för en influencer ökade om personen rekommenderade            

produkter inom sitt expertområde. Hon förklarade vidare att om en influencer ingår i             

exempelvis kategorin make-up artist, känner hon en tillit till personen då denne anses besitta              

kunskap kring smink. 
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Sammantaget var denna grupp kritisk till yrket influencer och hade svårigheter att nämna             

något positivt om detta yrke. Respondenterna uppgav att trovärdigheten hos influencers var            

låg och därför ansåg respondenterna att de inte hade någon påverkan på deras konsumtion av               

produkter. De ställde sig snarare negativa till att associeras med en produkt som             

rekommenderats av en influencer. Anledningen till det uttryckte en respondent så här:  

 
R5: Jag tror nästan att det kanske beror på att jag i grunden inte gillar influenceryrket. Och                 
det kanske låter hårt men jag tror att det är anledningen till att jag inte skulle köpa en                  
produkt på grund av det rekommenderats av en influencer. Jag vill faktiskt inte gå runt med                
ett mobilskal som Bianca Ingrosso gör reklam för.  
 
Majoriteten av respondenterna i fokusgrupp 1 var även överens om att de hade fördomar              

kring att många influencers inte hade fullföljt sin gymnasieutbildning. Detta resulterade i att             

respondenterna ansåg att vissa influencers ger ett mindre seriöst intryck.  

5.1.2 Resultat fokusgrupp 2 
Majoriteten av respondenterna i fokusgrupp 2 ställde sig positiva till influencers och uppgav             

att de kände tillit till dem. Detta för att respondenterna kunde relatera och känna ett               

vänskapligt band till influencern. Respondenterna medgav vidare att de kunde se upp till en              

del influences, vilket också öka tilliten. Därmed ansåg respondenterna att de även kunde hålla              

med deras värderingar och åsikter och värdera dessa högt. En respondent sammanfattade det             

så här: 

 

R2: Sen tycker jag att om man gillar personen så kan det ibland kännas som att man känner                  

den och därför typ litar på vad den personen säger, jag följer till exempel Margaux Dietz och                 

kollar alla hennes vloggar. Det känns lite som att jag känner henne därför. 

 

Fortsättningsvis ansåg respondenterna att en stor del av deras tillit grundar sig i att det idag                

finns en lag om skyldighet att meddela om en rekommendation av en produkt är sponsrad av                

ett företag. Respondenterna medgav att detta ökade trovärdigheten, eftersom det då inte finns             

någon tvekan om en influencer får betalt för ett samarbete eller inte. Å andra sidan, inflikade                

R5, att hon inte riktigt reflekterat över influencers trovärdighet. Framförallt inte att det skulle              

anses vara “falska” rekommendationer bara för att det är ett betalt samarbete. Hon förklarade              
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vidare att hon trodde att många inte alltid reflekterar över sina köp eller vad de tar del av på                   

sina sociala kanaler, utan troligen påverkas de undermedvetet. Hon medgav vidare att hon i              

framtiden förmodligen kommer ställa sig mer kritisk till sponsrade inlägg och vara mer             

medveten. Samtliga respondenter instämde och hade inget nytt att tillägga. Respondent 10            

förklarade fenomenet så här: 

 

R10: [...] jag tycker iallafall att det blir mer tydligt idag när de alltid markerar att inlägget                 

på typ Instagram är sponsrat. Det gör det mer trovärdigt för mig att man är ärlig med att                  

säga det istället för att bara göra massa reklam och inte veta vad som är betalt och inte. 

 

Vidare diskuterade R9, R2, R7 och R11 att de anser att trovärdigheten ökar om en person har                 

fler visningar på sina Youtube-klipp samt fler följare på Instagram. De menade att om              

personen har många följare och visningar indikerar det att influencern har ett stort förtroende              

hos allmänheten. Vidare ökade även trovärdigheten om de ansågs vara experter inom sitt             

område. Fortsättningsvis beskrev R3 att om influencers har en specifik nisch, alltså ett             

område som de fokuserar särskilt på, ger det ett intryck av trygghet och tillit eftersom att                

influencern därmed anses vara extra kunnig inom ämnet. Resterande respondenter höll med            

och uppgav att kunskap och information är grunden till att skapa ett förtroende hos någon               

annan.  

 

Likt fokusgrupp 1, ansåg även denna fokusgrupp att det är mer trovärdigt om en influencer               

har återkommande samarbeten. Tre respondenter diskuterade att de kände att åsikterna och            

rekommendationerna då framstod som mer genuina och ärliga. Vidare beskrev R5 att hon             

uppmärksammat att en del influencers gör samarbeten med ett flertal olika företag som säljer              

liknande produkter, detta menade hon gav ett falskt och oseriöst intryck. Då blir det tydligt att                

det endast handlar om att tjäna pengar uppgav hon. R8 instämde och ansåg att hon inte har                 

någon tillit till sådana influencers. Hon förklarade att hon i allmänhet tycker att det har visat                

sig att rekommendationer från en faktisk person har större påverkan än rekommendationer            

från ett företag via exempelvis TV-reklam.  
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5.1.3 Jämförande analys  

Utifrån dessa svar tolkar vi det som att fokusgrupp 1 kunde se influencers trovärdighet ur ett                

mer objektivt perspektiv och med en medvetenhet om att influencer till stor del har till syfte                

att influera andra. Respondenterna i fokusgrupp 1 ansåg att de inte påverkades av influencers              

i så hög utsträckning. Däremot poängterade respondenterna att de ömmande för unga tjejer             

som växer upp i en tid där yrket som influencer blir allt större, och att de förmodligen måste                  

påverkas i högre grad. Utifrån respondenternas synvinkel på yngre kvinnors påverkan, gör vi             

ett antagande att yngre kvinnor inte format sin identitet i lika hög utsträckning som              

respondenterna i fokusgrupp 1. Respondenterna i fokusgrupp 2 befinner sig mer i en             

pågående process av identitetsskapande. Vidare utstrålade respondenterna i fokusgrupp 1 mer           

självsäkerhet och trygghet i sig själva och uppgav att de inte ville köpa produkter som               

rekommenderats av influencers. De ansåg snarare att de var låg status att associeras med              

influencers. Med bakgrund till teorin om identitetsskapande genom konsumtion motsätter sig           

respondenternas resonemang denna teori eftersom de känner att de inte behöver bekräftas av             

sin omgivning via konsumtionen. (Witt 2010) De ser snarare att det är låg status att               

förknippas med en influencers identitet, istället för att det är hög status som fokusgrupp 2 gav                

intrycket av. De vill sträva efter att liknas vid influencers identiteter och därmed få sin egen                

identitet bekräftad genom att konsumera deras rekommenderade produkter. Detta bekräftas i           

Bengtsson & Östbergs (2011) teori kring konsumtion och identitet. Slutligen tolkar vi att             

influencers anses trovärdiga om man som följare kan identifiera sig samt relatera till dem.  

 

Vi anser att fokusgrupp 1, i större utsträckning, har reflekterat över innebörden att vara en               

influencer. Fokusgrupp 2 är också medvetna om att en influencers inkomstkälla till största del              

består av betalda samarbeten, men utifrån empirin ser de inte detta som ett problem.              

Fokusgrupp 2 har inte i lika hög utsträckning reflekterat kring influencers trovärdighet utan             

ser snarare upp till dessa personer vilket resulterar i att de bygger upp ett vänskapligt band till                 

dem. Det vänskapliga bandet innefattar en känsla av att de känner influencern och att de kan                

relatera till denne. Det i sin tur kan leda till att unga kvinnor blir mer benägna att konsumera                  

produkter som rekommenderats av influencers. 
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I Tvåstegshypotesen beskrivs det vänskapliga bandet som en viktig grund till att känna             

förtroende för en person. Teorin pekar på att man är mer mottaglig för information från en                

person man känner ett personligt band till. (Katz & Lazarsfeldt 1955) Respondenterna            

uppgav att trovärdigheten ökar om de känner att de kan relatera till personen, vilket bekräftas               

i  Tvåstegshypotesen och teorins beskrivning av en opinionsledare. (Ibid.) 

 

Fokusgrupperna har olika syn på att en influencer meddelar om ett samarbete är sponsrat eller               

inte. Fokusgrupp 1 var skeptiska till detta eftersom de i många fall ansåg att betalda               

samarbeten kan ses som “köpta åsikter”. De ställer sig tveksamma till att en influencer skulle               

rekommendera produkten om det inte vore för att de fick en ersättning. Fokusgrupp 2 ansåg               

snarare att trovärdigheten ökade i och med att de nu måste uppge om ett samarbete genererar                

ekonomisk ersättning. Att de anser att trovärdigheten ökar av denna anledning tror vi beror på               

att influencern då ger ett intryck av att vara ärlig.  

 

Något de båda fokusgrupperna dock poängterade var att de ansåg att återkommande            

samarbeten, samt kunnighet inom sitt område, ökade trovärdigheten. En del respondenter           

uppgav att de kunde se upp till en influencer och värdera dennes åsikter och information högt                

eftersom att de ansåg att personen har god kunskap inom området. Det kan vi koppla samman                

till Katz’s (1957) beskrivning av Tvåstegshypotesen som innebär att en person som besitter             

expertis inom ett visst område, samt visar ett starkt engagemang, får ett stort inflytande på sin                

följarskara. Detta leder oss vidare till att en influencer kan liknas vid en opinionsledare för               

sina följare. Resonemanget stöds även av Li och Du (2011) som menar att en opinionsledare               

är en person som besitter högre kunskap och mer information kring ett område, i jämförelse               

med vad i detta fall följarna har. 

 

Respondenternas tillit till influencers är en avgörande faktor till om de väljer att köpa en               

produkt som rekommenderats av en influencer. Utifrån empirin tolkar vi det som att             

trovärdigheten grundar sig i om man känner tillit och anser att influencers åsikter är genuina.               

Fokusgrupp 2 medger att de känner en tillit till influencers med tanke på det vänskapliga               

bandet de upplever, medan fokusgrupp 1 inte finner någon tillit alls. De känner snarare              

motsatsen till detta på grund av att de ser personen som ett varumärke med ekonomisk               

vinning i centrum. Katz & Lazarsfeldt (1955) menar i sin teori, Tvåstegshypotesen, att             
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information från en person man känner en samhörighet till inger en större trovärdighet, i              

jämförelse med om information kommer från massmedia. Enligt Katz & Lazarsfeldt’s studie            

(1955) kan massmedia, exempelvis nyheter via TV, ses som mindre personligt och mindre             

relaterbart. Det inger inte samma förtroende som när information kommuniceras ut från en             

opinionsledare. Teorin bekräftas i båda fokusgruppernas resonemang. Vi kopplar det till att            

fokusgrupp 1 kan se en influencer mer som massmedia snarare än en opinionsledare i och               

med att de saknar förtroende och en känsla av samhörighet till influencers. Fokusgrupp 2 ser               

en influencer mer som en opinionsledare som de känner samhörighet och förtroende för.  

 

Fortsättningsvis nämner en respondent i fokusgrupp 2 att hon blir mer påverkad av en person               

i sin omgivning än genom TV-reklam. Ur vår synvinkel beror detta på det förtroende man               

känner för någon som man har ett vänskapligt band till eller kan identifiera sig med. Detta i                 

jämförelse med massmedia, där både det vänskapliga och personliga bandet saknas, vilket            

Gillberg (2014) lyfter i sin diskussion om parasociala relationer. I Gillbergs resonemang kan             

känslan av det personliga bandet vara avgörande för om man känner tillit och samhörighet till               

en person och därmed påverkas i större utsträckning av dennes åsikter. Gillberg beskriver att              

en parasocial relation uppstår när en individ känner att igenkänningsfaktorn är hög, vilket             

också bekräftades av respondenterna. 

5.2 Inspiration  

5.2.1 Resultat fokusgrupp 1 
 
Majoriteten uppgav att influencers i en allt större utsträckning har blivit mindre personliga på              

sina sociala kanaler och att de snarare uppfattar dem som ett varumärke – med stort fokus på                 

ekonomisk lönsamhet. Detta har resulterat i att de inte blir lika inspirerade. Denna grupp var               

exempelvis rörande överens om att Bianca Ingrosso klassas som den typiska influencern som             

inriktar sig på mode, skönhet och livsstil. Med deltagarnas tidigare erfarenheter och            

definitioner i beaktande, ansåg en övervägande majoritet att de inte följde influencers i denna              

kategori. De följde däremot personer som Sandra Beijer och Sofi Fahrman vilka enligt             

uppsatsens definition definieras som influencers eftersom de klassas som medieprofiler med           

en större följarbas.  
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Sammanfattningsvis fanns det enligt denna grupp olika kategorier av influencers, där en del             

ansågs vara mer typiska influencers än andra. De influencers som de uppgav att de följde var                

personer som inte enbart försörjer sig på sin Instagram utan även har ett andra yrke. De                

nämnde exempelvis att både Sandra Beijer och Sofi Fahrman är författare och att deras              

sociala kanaler inte är deras huvudsakliga arbete. Detta verkade vara något som ansågs mer              

accepterat och därför kunde de följa personer som dessa. Nedan sammanfattade en            

respondent hur en del influencers mer kan ses som ett varumärke och därmed inte vara lika                

inspirerade: 

 
R8: Jag tycker ju verkligen att dessa influencers endast verkar vilja tjäna pengar på allting               
de gör. Därför blir jag snarare avtänd när de pratar om produkter och sånt för det känns                 
bara som en pengamaskin, och jag blir inte alls inspirerad. Nej men faktiskt inte. 
 
Å andra sidan, uppgav en del att de blir inspirerade av influencers livsstil och utseende. De                

poängterade att de kan få upp ögonen för nya produkter men att influencers             

rekommendationer inte är den avgörande faktorn till konsumtion. Anledningen till detta           

sammanfattade en respondent så här:  

 
R3: För mig skulle det snarare vara en avtändning att köpa en vara med en influencers namn                 

på. 

I1: Varför tror du att du känner så? 

R3: För att.. å nu kanske jag låter hård här.. men jag tror att jag kanske på något plan i mig                     

så kanske jag lite, lite grann föraktar det som yrke. 

 

Vad som var gemensamt för deltagarna i denna grupp var att de uppgav att de dock kunde                 

finna inspiration till restauranger och olika resedestinationer, via influencers. Detta ansåg de            

var en positiv aspekt. De uppgav även att de kunde inspireras av influencers hållbarhetstänk              

kring matvanor. Nedan följer ett exempel från diskussionen:  

 
R2: [...]Therese Lindgren som är vegan, hon försöker ju främja vegansk mat till exempel, det               
tycker jag är jättebra, då tycker jag influencers faktiskt utnyttjar sin makt.  
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Sammanfattningsvis hävdade de att det kanske till viss del är ett medvetet val att vara kritiska                

mot influencers. Dock var respondenterna väl insatta i influencer-yrket, vilket de själva ansåg             

indikerade på att de ändå blev påverkade i någon utsträckning.  

 
R11: Uppenbarligen är vi påverkade av influencers men det känns ändå som att vi är               
medvetna om deras påverkan. Och även fast vi kanske inte vill det så är ju detta ett växande                  
yrke.. man kan ju till och med plugga till att bli influencer. 
 
Slutligen, lyftes en aspekt gällande att de ville se “en ny genre” inom influencer-yrket som               

kan bidra till mer allmänbildning och en mer intellektuell påverkan hos individer. Några             

respondenter delgav att de följde en del politiker och utrikeskorrespondenter men de var alla              

överens om att de ville följa fler personer som kunde bidra till allmänbildning.  

5.2.2 Resultat fokusgrupp 2 
 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de känner ett personligt band till de influencers de              

följer. Vidare kunde de känna att de känner influencers och därigenom även en ökad tillit.               

Därmed förklarade respondenterna att de kunde finna inspiration hos influencers och att det             

dessutom kunde vara en bidragande orsak till att de köper produkter som är rekommenderade              

av influencers. En respondent sammanfattade det så här:  

 

R10: Det känns ju ändå på något sätt som att man känner personen, asså det kanske låter                 

konstigt… men eftersom man följer personen väldigt intensivt i vloggar och bilder så blir det               

typ som en kompis, därför litar man ändå på om de säger att något är bra… liksom, varför                  

skulle de säga att något är bra om det inte är det? Då lurar dom ju sina följare och det tror                     

jag inte de skulle vilja göra. 

 

De flesta ansåg att den bakomliggande orsaken till att de följer influencers är att de vill bli                 

inspirerade och underhållas. Många uppgav att de kunde inspireras av olika sminkprodukter            

samt klädstilar, vilket i sin tur leder till att de kan köpa likadana produkter. Respondent 3 och                 

8 nämnde att de har blivit inspirerade att besöka klädbutiker som influencers rekommenderar,             

men att de i slutändan inte hittat något som passar dem i smaken och därför inte konsumerat.                 
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Detta är ett exempel på att influencers bidrar med inspiration även om de i slutändan inte                

köper något.  

 

R1: Om jag tycker Kenza klär sig snyggt, då blir jag inspirerad till att ha samma stil… då är                   

det såklart att jag kan köpa en del saker som hon har om jag gillar det. 

 

Även denna fokusgrupp medgav att de blev inspirerade att anamma trender, så som att äta               

mer vegetariskt och veganskt samt olika modetrender. Samtliga ansåg att influencers har en             

stor makt att påverka sina följare samt att de många gånger ansåg att de själva inspirerades.                

Både R1, R6 och R7 lyfte vikten av att en influencer kontinuerligt uppdaterar sina sociala               

kanaler, de refererade till både Instagram och blogg. De menade att det skapar ett seriöst               

intryck samt att det var av vikt att interagera med sina följare genom att efterfråga vad de                 

önskar ska publiceras och lyftas på deras sociala kanaler. Samtliga respondenter höll med om              

att interaktion med följarna skapar ett bättre innehåll och leder till större inspiration.             

Sammanfattningsvis var samtliga respondenter medvetna om att de påverkades av influencers           

men att de inte såg det som något negativt. 

5.2.3 Jämförande analys 

En intressant aspekt var att majoriteten av fokusgrupp 1 ansåg att de inte blev inspirerade av                

influencers, men under diskussionens gång nämnde de ett flertal gånger att de ändå             

uppskattade rekommendationer av restauranger, resedestinationer och mattrender. De medgav         

vidare att de kunde få upp ögonen för olika produkter via influencers men de poängterade               

dock att det inte var en avgörande faktor till att konsumera de produkter som              

rekommenderats. Dessa uttalanden indikerar på att de ändå kan finna inspiration hos            

influencers men att de eventuellt inte är medvetna om att de inspireras. Respondenterna var i               

allmänhet kritiska till yrket, vilket en respondent även uppgav var ett aktivt val. Under              

diskussionen fanns det inslag av positiva attityder till influencers men inte sällan utan att              

lägga till någon form av kritik. Utifrån dessa indikationer tolkar vi det som att respondenterna               

inspireras men att de hade svårigheter att erkänna att de faktiskt gör det.  

 

Till skillnad från fokusgrupp 1 medgav fokusgrupp 2 att de kunde känna ett vänskapligt band               

för att de ansåg att de kunde relatera till personen samt att de finner ett intresse att följa deras                   
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dagliga liv. Att tillägga var även att fokusgrupp 2 ansåg att det var viktigt att influencers                

interagerade med sina följare, vilket vi kan se en stark koppling till hur Li & Du (2011)                 

definierar en opinionsledare. Det är av vikt att följaren får vara intim med de influencers de                

följer samt att de blir inbjudna till att diskutera och kommentera deras innehåll för att känna                

sig inkluderade. I och med känslan av en intim relation kan ett vänskapligt band mellan               

följaren och influencern, med andra ord en parasocial relation, leda till en ökad inspiration.              

Precis som Gillberg (2014) beskriver i sin teori om parasociala relationer, agerar förebilder             

och opinionsledare även trendsättare. Dessa utgör ett slags ideologisk verktyg i samhället i             

och med att de kan skapa åsikter och värderingar hos andra individer. Följaren blir mer               

uppmuntrad att anamma influencers trender om de känner en parasocial relation sinsemellan.  

 

I jämförelse med fokusgrupp 2, menade minoriteten av fokusgrupp 1 att de snarare kände ett               

förakt mot dessa influencers och därmed ingen inspiration. Detta kan även kopplas samman             

till teorin Parasocial Interaction eftersom relationer som grundar sig i förakt också kan ses              

som en parasocial relation. (Gillberg 2014) Vi anser att det förakt som en del respondenter               

uppgav att de kände grundar sig i att de inte uppskattar vad influencers delar med sig av. Men                  

eftersom de inte uppskattar det som publiceras indikerar det ändå att de är insatta i influencers                

liv och deras publicerade innehåll. Ett förakt mot en person grundar sig vanligtvis i att man                

investerat känslor samt tycker sig veta mycket om personen. Därför ser vi trots allt en               

parasocial relation mellan minoriteten av fokusgrupp 1 och dessa influencers. (Gillberg 2014)            

Vi anser att det är en intressant aspekt att en parasocial relation inte alltid behöver leda till                 

något positivt, som exempelvis att man blir inspirerad, utan att det även kan leda till att man                 

känner att man vill ta avstånd och inte vilja associeras med dessa personer.  

 

Vår uppfattning är att majoriteten av fokusgrupp 2 snarare gjorde ett aktivt val att åsidosätta               

det faktum att influencers kan ses som ett varumärke med ekonomisk vinning i centrum.              

Istället tolkar vi det som att de väljer att fokusera på det positiva som influencers tillför,                

exempelvis att de bidrar med inspiration. En reflektion kring diskussionen är att många             

respondenter redan innan tycktes ha en klar bild av vad de själva ansåg vara en typisk                

influencer. Vi tolkar det som att uppfattningen om vad en influencer är till stor del grundar                

sig i vilka tidigare fördomar respondenterna har, men även hur de vill uppfattas av andra i sin                 

omgivning samt vad som anses mest socialt accepterat att associeras med.  
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5.3 Livsstil  

5.3.1 Resultat fokusgrupp 1  
 

Respondenterna i denna fokusgrupp poängterade att influencers kan bidra till ångest hos sina             

följare eftersom många enbart visar upp en lyxig, framgångsrik och positiv fasad. De             

förklarade att de kan gå igenom sitt flöde på Instagram och känna ångest och press i och med                  

att de själva inte lever det liv som influencers visar upp. En respondent beskrev det såhär: 

 

R1: Det känns som att allt är fejk hos dem. De visar bara upp att allting är perfekt och att det                     

aldrig finns några problem i deras liv och alltid är glada, det tycker jag är så dåligt för man                   

fattar ju att det inte är så… eller jag gör det iallafall… och känns bara som det kan skapa                   

stress och ångest hos unga tjejer eller hos dem som inte fattar. 

 

Detta höll samtliga respondenter med om, däremot hävdade två respondenter att det även             

kunde påverkas positivt av att ta del av deras livsstil. De hävdade att influencers kunde ses                

som glädjespridare i och med att de visar upp en glad och positiv bild av sitt liv. Detta ansåg                   

de var lättsamt, i jämförelse med att ta del av inlägg som lyfter problem och negativitet.                

Denna fokusgrupp var överens om hur den klassiska influencern ansågs vara och vilken typ              

av livsstil den lever.  

 

Respondenternas svar visar att det finns olika kategorier av influencers. När respondenterna            

refererade till att en del bidrar till stress, oro och ångest syftade de till de influencers som                 

fokuserar på mode och skönhet. De influencers som de själva uppgav att det följde var mer                

inriktade på humor, inredning och naturbilder. Denna livsstil ansåg respondenterna ge mer            

positivitet och inspiration, vilket var anledningen till att de hellre tog del av denna typ av                

livsstil. Sammanfattningsvis inflikade R5 att hon tror det handlar mer om vilken livsstil man              

själv vill eftersträva som blir den avgörande faktorn till vilka influencers man väljer att följa               

och som därmed kan komma att påverka ens konsumtion.  
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Vidare ansåg många respondenter att en stor del av influencers flöde kretsar kring utseende,              

resor och hälsa. De förklarade att det blir mycket utseendefixering som kan leda till negativa               

konsekvenser för unga kvinnor. Respondenterna ansåg att många influencers har en           

“idealkropp”, utifrån samhällets normer, samt bär en lyxig klädstil. R8, R11, R1 och R5              

ansåg att det bidrar till ångest som i sin tur har lett till att de aktivt har valt att avfölja en del                      

influencers.  

 

R11: [...] jag gick då in på min Instagram och började avfölja dem för jag fick bara… eller                  

jag blev bara stressad av att se allt sånt. 

 

Respondenterna betonade dock att influencers även har bidragit till positiva trender då de             

bland annat har uppmuntrat till en mer hållbar livsstil och rekommenderat exempelvis            

veganska mat- och skönhetsprodukter.  

5.3.2 Resultat fokusgrupp 2  
Denna fokusgrupp hade främst en positiv inställning till influencers och deras påverkan på             

individens intentioner och preferenser vid konsumtion. Majoriteten ansåg att influencers          

livsstil gav dem inspiration, glädje och motivation. En respondent förklarade att hon blir             

motiverad till att arbeta hårdare i skolan för att kunna skapa förutsättningar för att själv kunna                

leva ett liknande liv, vilket majoriteten av respondenterna höll med om. Fortsättningsvis            

uppgav en annan respondent att det framgångsrika livet, som ofta framhävs, bidrar till en              

ökad positivitet i vardagen. Hon förklarade det såhär: 

 

R4: Jag ser det som ett hjälpmedel lite, när jag ser typ Janni Delér resa runt i massa länder,                   

eller när hon åker lyxbåt.. så vill jag ju också leva… eller vem vill inte det… men då blir jag                    

motiverad till att ta mig dit.  

 

Fortsättningsvis poängterade de även att influencers livsstil kunde bidra till ångest eftersom            

de inte just nu har möjlighet att leva ett liknande liv. Vidare höll samtliga respondenter med                

om att influencers framstår som utseendefixerade vilket också uppfattades som ångestladdat.           

I och med att de flesta har mycket kläder, smink och den perfekta “idealkroppen”, hävdade en                

del av respondenterna att det kunde bidra till sämre självförtroende. Däremot poängterade R1             
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att hon tror att man väljer att se det man vill se. Det blir följaktligen enkelt att åsidosätta de                   

negativa sidor som influencers bidrar med. Individer som från början har ett bekräftelsebehov             

och en eventuell dålig självkänsla kan påverkas i större utsträckning i jämförelse med någon              

som har en bra självkänsla. Hon menar att det kan vara lättare för den personen att åsidosätta                 

det negativa och istället fokusera på det positiva. Nedan följer ett citat på hur en respondent                

uppfattade det negativa med influencers: 

 

R7: Jag tycker att Bianca Ingrosso till exempel är jättesnygg [...] men det kan även göra att                 

jag typ jämför mig med henne och det är inte alltid positivt känner jag. 

 

Vidare inflikade R4 att hon anser att det är viktigt att en influencer visar sin verklighet och                 

inte då endast den perfekta sidan av sitt liv. Hon hävdade att ingen lever ett sådant perfekt liv                  

som många framhäver och därför ansåg hon att det var av vikt att den “mindre lyxiga sidan”                 

också lyfts. Det hävdade hon resultera i att personen anses mer verklig och därmed mer               

relaterbar. Slutsatsen var att hon påverkas positivt och inspireras om en influencer visar sig              

personlig i sina sociala kanaler. Respondenten menade att det är svårt att relatera till en               

person som enbart visar den lyxiga sidan av sitt liv. Samtliga respondenter instämde förutom              

två personer som inte hade något att tillägga. 

5.3.3 Jämförande analys 

De båda fokusgrupperna medgav att influencers livsstilar kan bidra till ångest och stress.             

Däremot refererade de flesta i fokusgrupp 1 inte till sig själva utan de hänvisade till yngre                

kvinnor och att det är de som påverkas. På grund av att majoriteten av respondenterna i                

fokusgrupp 1 uppgav att de aktivt avföljt en del influencers är vår tolkning att de ändå blir                 

påverkade i något negativt avseende.  

 

Vår analys är att fokusgrupp 2 är medvetna om influencers negativa påverkan men att de               

aktivt väljer att åsidosätta de nackdelar som finns och istället fokusera på det positiva. De               

känner inget behov av att avfölja influencers helt och hållet. Fokusgrupp 1 anser istället att de                

negativa aspekterna tar över och väljer därför att avfölja. Detta anser vi är en intressant aspekt                

då en potentiell anledning skulle kunna vara att deltagarna i fokusgrupp 1 blir omedvetet              

påverkade. Vidare uppgav majoriteten av fokusgrupp 1 att de var negativt inställda till             
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influencers vilket är en ytterligare potentiell anledning till att en del respondenter inte vågade              

yttra sin åsikt om de blev påverkade.  

 

Fortsättningsvis poängterade fokusgrupp 2 att det var viktigt att influencers visar upp fler             

sidor av sitt liv och inte enbart det “perfekta” livet. I fokusgrupp 1 var det enbart en                 

respondent som påpekade att det var viktigt att visa sig personlig och alldaglig för att man                

som följare ska kunna relatera mer till influencern. Bland de övriga respondenterna var detta              

inget som uttalades ordagrant men utifrån deras diskussioner tolkar vi det som att detta var               

viktigt även för dem. Anledningen till denna tolkning grundar sig i att de uttryckte att det som                 

visades i influencers sociala kanaler till stor del kan bidra till negativitet eftersom att enbart               

positiva sidor framhävs. Därmed kan vi koppla detta till teorin Parasocial Interaction vilken             

belyser vikten av att känna ett personligt och känslomässigt band till en person. (Chandler et               

al, 2016) I och med att influencern bjuder in sina följare till sitt vardagliga liv kan följaren                 

känna ett känslomässigt och personligt band som i sin tur kan leda till en känsla av att man                  

känner personen. Denna relation mellan influencern och följaren kan därför ses som en             

parasocial relation där följaren upplever sig känna influencern medan denne inte vet om             

följarens existens. Vår tolkning av empirin är således att båda fokusgrupperna anser det vara              

av stor vikt att lyfta den personliga sidan av sitt vardagliga liv. Slutsatsen av detta är att ju                  

mer personlig en influencer är i sina kanaler, desto mer kan följarna identifiera sig och               

relatera till denne. Detta är en tänkbar orsak till att man som konsument väljer att köpa                

produkter som influencers använder och rekommenderar.  

5.4 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis visar vår empiri på att båda fokusgrupperna är medvetna om att            

influencers har en påverkan på sina följares konsumtionspreferenser och intentioner. Däremot           

väljer de olika respondenterna att hantera det på olika sätt. En del av respondenterna i               

fokusgrupp 1 väljer aktivt att avstå från influencers, medan respondenter i fokusgrupp 2             

väljer att åsidosätta de nackdelar som finns och istället fokusera på det positiva som              

medföljer. 
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Diskussionen i fokusgrupp 1 var mer inriktad på att diskutera vilken livsstil de inte              

uppskattar, snarare än vilken livsstil de själva ville att ta del av. Det kan bero på att denna                  

grupp var mer negativt inställda till influencers överlag vilket gjorde att de la mest vikt vid                

det. Fokusgrupp 2 var i allmänhet mer positivt inställda till influencers och den livsstil de               

representerar. Detta kan bero på att de inspirerades av respektive influencers livsstil och det              

var något de själva eftersträvade. Detta är ett exempel på hur fokusgrupp 2 i större               

utsträckning vill identifiera sig med olika influencers och deras livsstilar. Och därför väljer de              

aktivt att konsumera produkter som influencer. Därmed anser de sig skapa en identitet som de               

eftersträvar. 

 

Fortsättningsvis kan influencers ofta ses som förebilder och ha en livsstil och ett yttre som               

kan klassas som ett ideal. Genom konsumtion kan denna “idealbild” anammas genom bland             

annat konsumtionsval. Vi tolkar det som en bidragande orsak till att individer väljer att köpa               

produkter som influencers rekommenderar och använder sig av.  

 

Att skapa en identitet genom konsumtion är ett fenomen som både Bengtsson & Östberg              

(2011) och Bauman (2008) diskuterar. Genom att köpa de produkter som influencers            

använder sig av kan följarna känna en tillhörighet till en kollektiv identitet och gemenskap.              

Respondenterna uppgav att om de uppskattar en klädstil som en influencer bär, vill de              

anamma den klädstilen, det tror vi kan bero på att de vill eftersträva dennes identitet eller                

iallafall vill identifiera sig med influencern. Detta ligger i linje med det Hammarén &              

Johansson (2010) lyfter inom teorin identitetsskapande och konsumtion. Vi kopplar detta till            

vår studie då en produkt som är rekommenderad av en influencer även kan spegla individen               

som äger den. Majoriteten av respondenterna i fokusgrupp 2 hade köpt produkter som             

influencers använder sig av, därför anser vi att respondenternas resonemang i denna grupp             

ligger i linje med denna teori. Respondenternas svar från fokusgrupp 1 ligger däremot inte i               

linje med teorin eftersom att de inte vill konsumera produkter för att eftersträva influencers              

identitet.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att om man upplever att en influencer har en eftertraktad och               

positiv livsstil, är det enligt empirin en bidragande faktor till att individen väljer att              

konsumera rekommenderade produkter.  
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6. Slutdiskussion 

Nedan förs en slutlig diskussion av det mest väsentliga i förhållande till vad vår undersökning               

ämnar studera. Avslutningsvis svarar vi på uppsatsens frågeställningar. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att studera kvinnor i åldrarna 16-25 år och kartlägga om               

produkter som rekommenderats av influencers eventuellt påverkar deras intentioner och          

konsumtionspreferenser. Vidare har uppsatsens syfte varit att studera eventuella likheter och           

skillnader mellan två åldersgrupper, 16-20 år och 21-25 år, för att kunna se huruvida följarens               

ålder utgör en förklarande faktor för att förstå en eventuell påverkan. Resultatet har därefter              

analyserats genom en tematisk analys utifrån tre centrala teman som ligger till grund för              

analysen.  

 

I och med att yrket har vuxit allt större ligger det rätt i tiden att studera om influencers har en                    

påverkan på unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser. För det första var en            

viktig faktor för respondenterna att en influencer visar expertis inom sitt område, exempelvis             

att personen besitter kunskap inom smink eller mode. Detta bekräftas även i Li & Du’s               

(2011) studie som pekar på att förtroendet för en person ökar om denne besitter hög kunskap                

samt har ett stort engagemang kring ett ämne. Enligt Li & Du identifieras en sådan person                

som en opinionsledare. Vidare delgav deltagarna att detta var en bidragande faktor till om de               

i slutändan kunde konsumera produkter som rekommenderats av en influencer.  

 

För det andra var det viktigt att respondenterna skulle kunna känna ett vänskapligt band samt               

kunna relatera till influencern de följer. En influencer kan därmed liknas vid en             

opinionsledare som i sin tur är en bidragande faktor till vilka produkter som en individ väljer                

att konsumera. (Katz 1957) Vetskapen om att influencers gör betalda samarbeten fanns hos             

alla respondenter, däremot hade de olika attityder kring det. Främst var attityden relativt             

negativ i och med att rekommendationerna grundar sig i ekonomisk ersättning från företag.             

Enligt vår studie resulterade det i att en del respondenter uppgav att de undvek att ta del av                  

dessa inlägg och därmed når inte influencers rekommendationer ut till dessa konsumenter.            
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Detta tyder på en motsatt effekt där respondenterna aktivt väljer att avfölja influencers och              

därmed också avstå konsumtion av deras rekommenderade produkter. Anledningen till detta           

var att de uppgav att det skulle kännas genant att bära liknande produkter som dem samt att                 

influencers bidrog till ångest och stress. Denna respons från deltagarna ställer sig emot             

Hammarén och Johanssons (2010) beskrivning av att individer kan konsumera produkter för            

att ingå i en särskild identitetsgrupp. I detta fall är det snarare att de inte vill identifiera sig                  

med denna identitetsgrupp. Å andra sidan, var det en del respondenter som ansåg att              

ekonomisk ersättning för att rekommendera produkter inte hade en betydande roll i deras             

beslut att köpa produkten.  

 

Majoriteten av samtliga respondenter ansåg att trovärdigheten ökar om en influencer bjuder            

in sina följare till sitt vardagliga liv, där både positiva och negativa sidor visas. Detta gav ett                 

intryck av ärlighet i och med att de visar sig personliga i deras kanaler. Respondenterna               

uppgav att detta var en bidragande faktor till att de i slutändan vill köpa de produkter som en                  

influencer rekommenderat. Ytterligare en orsak till att respondenterna kan känna tillit är om             

en influencer även ger kritik av en produkt i sin kanal och inte endast positiva               

rekommendationer. Därmed känner respondenterna att deras val av rekommendation är          

genuin och trovärdig.  

 

Fokusgrupperna ansåg rekommendationer från influencers vara mer personliga i jämförelse          

med reklam från TV eller radio. En anledning till detta var att de kände en relation till                 

influencern som de inte i samma utsträckning kunde känna till traditionell media. Detta ligger              

i linje med tidigare studier vi har tagit del av och som pekar på att individen litar mer på en                    

person man känner ett personligt band till, i jämförelse med massmedia som anses mer              

opersonligt och därmed mindre trovärdigt. (Katz & Lazarsfeldt 1955) Vad som även bör             

poängteras är att influencers bör välja sina samarbeten utifrån deras genre, det vill säga tillhör               

de genren skönhet bör fokus ligga på skönhet. Vår studie indikerar även att influencer bör               

eftersträva att ha långvariga samarbeten med ett fåtal företag för att uppnå hög trovärdighet.              

Alltför många kommersiella samarbeten ger en känsla av att rekommendationerna enbart           

grundar sig i en ekonomisk vinning. 
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Slutligen kan vi se många likheter i våra resultat med tidigare studier och vårt teoretiska               

ramverk, men det har även framkommit skillnader under arbetets gång. Mycket av det vi fått               

fram från våra fokusgrupper stämmer överens med de teorier vi använt oss av, både att det                

vänskapliga bandet spelar en stor roll och att man vill identifiera sig med influencern.              

Däremot skiljer sig en del av resultatet från teorin kring identitet och konsumtion i det               

avseendet att en del tar avstånd från influencers. En anledning är att de inte vill konsumera                

liknande produkter som en influencer bär eller rekommenderar, eftersom att respondenterna           

inte vill ingå i influencerns identitetsgrupp. Detta motsätter sig teorin om identitetsskapande            

och konsumtion. 

 

Slutligen kan vi se mycket likheter i våra resultat med tidigare studier och vårt teoretiska               

ramverk men det har även framkommit skillnader under arbetets gång. Mycket av det vi fått               

fram från våra fokusgrupper stämmer överens med de teorier vi använt oss av, både att det                

vänskapliga bandet spelar en stor roll samt att man vill identifiera sig med influencern.              

Däremot skiljer sig en del av resultatet från teorin kring identitet och konsumtion i det               

avseendet att en del tar avstånd från influencers. Anledningen är att de inte vill konsumera               

liknande produkter som en influencer bär eller rekommenderar eftersom att de inte vill ingå i               

dennes identitetsgrupp, vilket motsätter sig teorin om identitetsskapande och konsumtion. 

6.1 Slutsats  
Utifrån dessa faktorer drar vi en slutsats om att respondenterna blir påverkade av influencers              

rekommendationer av diverse produkter. Det vi har kommit fram till är att det dock finns en                

skillnad i påverkan på kvinnors konsumtions preferenser beroende på vilken ålder de befinner             

sig i. Vår uppfattning är att den yngre åldersgruppen blir påverkade i större utsträckning i               

jämförelse med den äldre åldersgruppen när det gäller konsumtion av rekommenderade           

produkter. Dock anser vi att även de äldre blir påverkade eftersom de ändå visade på mycket                

vetskap inom ämnet. Däremot tolkar vi det som att den äldre åldersgruppen har en större               

medvetenhet kring influencers påverkan till konsumtion och därför har en del valt att ta              

avstånd. Den yngre åldersgruppen har inte lagt lika stor vikt vid hur de påverkas eller               

funderat över baksidan av influencers arbetssätt, som att de exempelvis får ekonomisk            

ersättning för att göra majoriteten av deras rekommendationer. Detta är något som den äldre              
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gruppen la vikt vid och blev en bidragande faktor till att de inte litar på influencers                

rekommendationer och därmed väljer att inte konsumera de produkter som rekommenderas.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att denna studie bidragit med nya aspekter på              

frågeställningarna. Till en början hade vi en hypotes om att samtliga påverkas av influencers              

rekommendationer i någon utsträckning. Däremot visar den insamlade empirin på en           

ytterligare aspekt, att deras livsstil som visas i sociala medier även kan leda till att individer                

tar avstånd och avföljer influencers, vilket i sin tur påverkar deras konsumtionsbeslut.  

 

Avslutningsvis kan vi besvara våra frågeställningar: 

- Om en individ köper en produkt som är rekommenderad av en influencer, hur             

motiveras i sådana fall dessa köp?  

Enligt vår empiri kan influencers ses som en bidragande faktor till att en individ köper en                

rekommenderad produkt. Materialet visar på att influencers i många fall liknas vid en             

opinionsledare eftersom att följarna ser upp till personen samt har förtroende för dennes             

kunskaper. Att känna tillit resulterade även i att rekommendationerna kändes genuina vilket i             

slutändan var en bidragande faktor till att respondenterna kunde konsumera produkter           

influencers rekommenderat. Inspiration var även en viktig faktor som betonades. Samtliga           

respondenter delgav att om de blir inspirerade av en influencer är de benägna att köpa de                

produkter som rekommenderas. Ytterligare en bidragande faktor till konsumtion var att           

följarna kunde känna ett känslomässigt och vänskapligt band till influencern, vilket kunde            

resultera i att ett förtroende skapades och respondenterna uppgav att de därmed var benägna              

att konsumera produkten. 

 

- Har ålder någon betydelse vid eventuella köp av rekommenderade produkter, och i            

sådana fall på vilket sätt?  

Den insamlade data visar på att yngre kvinnor är mer benägna till att konsumera produkter               

som rekommenderats av influencers i jämförelse med den äldre åldersgruppen. Den yngre            

åldersgruppen åsidosatte de negativa aspekterna med influencers och valde istället att           

fokusera på de positiva sidorna de kunde bidra med. Därför kunde de finna inspiration hos               

dessa influencers och därmed konsumera de rekommenderade produkterna. Däremot valde          

fler i den äldre åldersgruppen att ta avstånd eftersom de ansåg att de bidrog med negativitet.                
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De uppgav snarare att de inte ville associeras med majoriteten av influencers, inom kategorin              

mode, skönhet och livsstil och valde därför aktivt att inte konsumera produkter de             

rekommenderade. I den yngre åldersgruppen kunde vi istället se tendenser till att de ville              

associeras med dessa influencers vilket var en bidragande orsak till att de köpte de              

rekommenderade produkterna. Slutligen kan vi konstatera att de äldre kvinnorna inte i lika             

stor utsträckning som de yngre kvinnorna konsumerar produkter som rekommenderas av           

influencers.  

6.2 Kritisk reflektion av resultat 

Utifrån det resultat som tagits fram har det givits en indikation på hur unga kvinnors               

konsumtionsintentioner- och preferenser ser ut idag. Resultatet har visat att unga kvinnor blir             

påverkade när influencers rekommenderar produkter i deras sociala kanaler. Däremot visar           

det insamlade materialet att de blir påverkade på olika sätt. Det finns både en positiv               

påverkan men även negativ påverkan hos deltagarna. Den negativitet som kan uppstå av att              

influencers rekommenderar produkter visade sig kunna leda till att en del respondenter valt             

att ta avstånd från deras sociala kanaler och därmed valt att inte konsumera liknande              

produkter. Resultatet indikerar därmed att influencers möjligtvis inte har lika stort inflytande            

på potentiella konsumenter som tidigare studier visat. Studien bidrar med en inblick i vad              

unga kvinnor har för preferenser och intentioner av att köpa rekommenderade produkter av             

influencers. Resultaten från alla respondenter visade att uppsatsens teman: trovärdighet,          

inspiration och livsstil är viktiga faktorer som måste uppfyllas för att de ska vilja konsumera               

rekommenderade produkter. 

 

Slutligen är den insamlade empirin grundad i 22 unga kvinnors åsikter och tankar. Därav med               

medvetenheten att detta resultat inte kan spegla hela populationen av unga kvinnor mellan             

16-25 år utan det ger snarare en indikation på hur det kan se ut.  

6.3 Framtida forskning  
För framtida forskning finner vi det intressant att genomföra studien även från ett manligt              

perspektiv. Det hade givit oss en bredare bild av våra frågeställningar om vi hade valt att                

studera både kvinnor och män. Ytterligare en aspekt som hade varit intressant är att inkludera               
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ännu äldre personer men också ännu yngre för att få ett helhetsperspektiv samt kunna göra               

större jämförelser mellan åldrar och kön. Vidare medför detta att ett sannolikhetsurval skulle             

kunna göras i och med att en större grupp av populationen skulle ha deltagit i               

undersökningen. Därmed skulle det i sin tur medföra att generella slutsatser skulle kunna             

dras. Fortsättningsvis är det även intressant att studera vidare kring den negativa sidan av              

influencers och dess påverkan på konsumtionen. Eftersom att vår empiri visar att många             

påverkades negativt samt att en del respondenter uppgav att de aktivt valt att avfölja en del                

influencers, öppnar det upp för en ny kunskapslucka. Eventuellt att vi hade kunnat se en ny                

trend där influencers makt inte är lika effektiv som tidigare studier visat på. 

 

Avslutningsvis anser vi att det hade varit av intresse att studera flera aktörers perspektiv på               

ämnet. Det hade givit oss en bredare bild av hur hela influencer-yrket fungerar om vi hade                

studerat fenomenet utifrån influencers och företagens perspektiv. Detta hade bidragit till en            

djupare och bredare förståelse för ämnet. Eftersom detta yrke har vuxit mycket på sista tiden,               

samt att den sociala medievärlden ständigt är under utveckling, anser vi avslutningsvis att det              

är av relevans att upprätthålla forskning kring ämnet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

1. Vad använder ni för sociala medier? 

2. Vilken social kanal använder ni mest? 

3. Vad är ni intresserade av att följa på sociala medier? 

4. Följer ni några offentliga personer? 

a. Vilken genre ingår dessa i? 

5. Vad anser ni är en influencer?  

6. Följer ni några influencers? 

a. På vilka sociala kanaler följer ni dessa influencers på? 

b. Hur påverkas ni av dessa? 

7. Vilken känsla ger dessa influencers er när ni tar del av deras flöden? 

a. Känner ni att ni vill anamma deras livsstil?  

8. Hur är er attityd till att de gör olika samarbeten/reklam med olika företag? 

a. Är detta någonting ni tycker är positivt eller negativt? 

b. Blir ni inspirerade att använda samma produkter som de använder?  

9. Vad anser ni ger bäst effekt på er – reklam genom influencers eller reklam via 

TV/Radio/Tidning? 

10. Tycker ni att influencers är trovärdiga?  

11.  Är ni benägna att köpa produkter som marknadsförs via influencers? 

12. Vad tror ni är den bakomliggande orsaken till att ni är benägna att köpa en produkt 

som marknadsförs via en influencer?  

13. Reflekterar ni någonsin över varför ni köper vissa produkter? 

14. Tror ni att er konsumtion påverkas av att influencern ni följer på sociala kanaler talar 

gott om en produkt - och därför känner att ni vill köpa den? 
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Bilaga 2 - Kodschema  
 

Fokusgrupp 1 (21-25 år): 
Kodardatum: 2018-11-21.  
 
Typ av sociala kanaler: 

- Instagram  
- Facebook 
- Bloggar  
- Snapchat  
- Twitter  
- Youtube 

 
Användningsområde: 

- Kommunikation med kompisar  
- Inspiration  
- Nyheter  
- Allmänbildning  
- Politik  
- Livsstil  

 
Offentliga personer:  

- Bloggare 
- Politiker  
- Artister 
- Influencers 
- Skådespelare 
- Konstnärer 
- Fotografer 

 
Vad är en influencer: 

- Folk som lever på samarbeten 
- Ingår i alla möjliga yrke 
- Övriga personer, har inget specifik yrke eller kompetens. 
- Influerar andra till konsumtion  
- Har inget yrke utan lever på ett stor instagram  
- Det tillkommer “riktiga” yrken ex) författare, designer  
- Många definierar sig som entreprenörer men de gör ju inget nytt?  
- Har ej sitt ursprung i konst eller liknande, utan har till sin början ett snyggt yttre 
- Inte smarta, fördomar  
- Fördom att de inte har gått klart skolan  
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- Skapar sig ett varumärke, ens instagramkonto blir inte för privat bruk utan det är ett sätt att 
marknadsföra sig själv och bygga upp ett varumärke kring sig själv 

- Hjälper dom att känna pengar  
- Opersonligt  
- Man börjar som influencer och sen kan fler yrken byggas på  

 
Attityd till influencers: 

- Fåniga  
- Som enbart lever på samarbeten 
- Kritiskt  
- För mycket reklam, vilket anses jobbigt 
- Bra content i början, sen inte  
- Positiv till de som gör något bra (Sport, veganer, naturmänniskor) 
- Utseendefixering  
- Ses som ett företag eller en hemsida 
- Ser kritiskt på influencers  
- Om någon har mycket saker som marknadsförts av en influencer kan man bli “dömd” av vissa 

att man gillar den influencers  
- Vill inte associeras med influencers  
- De är en så stor del av våra liv, de är överallt  
- En del gör obetalda samarbeten - ger trovärdighet  
- Högmodiga, tror mycket om sig själva  
- Föraktar deras yrke lite 
- Det man tänker på: långt hår, långa naglar, idealkropp, mobilskal  

 
Vilken Influencer följs: 

- Bianca Ingrosso 
- Margaux Dietz 
- Sandra Beijer 
- Kenza Zouiten 
- Hanna Persson 
- Isabella Löwengrip 
- Calle Schulman 

 
Påverkan av influencers: 

- Undermedveten påverkan, tar energi. Blir exponerad av ett flöde med massa  
- Blir inte inspirerad, avföljer  
- Blir inspirerad 
- Influeras av dem 
- Får tips 
- Inte vill stödja influencers som bara promotar resor och utseende  
- Inspireras av olika platser exempelvis restauranger och caféer 
- Kan bidra mycket till konsumtion men kan även bidra till goda b´miljötrender som 

exempelvis, mindre köttätande, veganism och hållbarhetsråd 
- Partitempen med Margaux Dietz.  
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Attityd till samarbeten: 
- Mer äkta om de skapat märket själv, från grunden än om de bara är ansiktet utåt  
- Känns mer äkta när man är ambassadör, för längre samarbeten 
- Icke trovärdigt när man gör massa samarbeten för olika företag 

Känns trovärdigt när man även rekommenderar produkter utan att få betalt, gör att betalda 
samarbeten är väl utvalda då.  

- Återkommande samarbeten. “Ambassadör”. Krävs att både influencern och företaget är nöjda 
- Oäkta när det enbart är betalda samarbeten  
- Ingen har någon personlighet, de har samma samarbeten, vad är det som påverkar varför man 

egentligen följer en influencer?  
- Om många kör samma samarbeten för samma företag så tappar de värde, det känns billigt  
- Det blir tydligt att man själv är en del av deras pengamaskin  

 
 
Varför följer man influencers? 

- Livsstilen 
- Humor 
- Snygga  
- Har en kul kärleksrelation 
- Produkten och samarbetet spelar inte så stor roll utan man går på person  

 
Hur benägen att konsumera: 

- Personens varumärke smittar av sig på produkterna som hon marknadsför.  
- Kan klicka på reklam på insta egna reklam 
- undermedvetet köpa eftersom man får tips från Influencers 

Kan köpa produkter av influencers egna varumärke 
- Får upp ögonen för produkter, men köper inte pga personen utan för stil 
- Inte köpt många produkter som marknadsförts av influencers  
- Ja, men mer för att man får inspo 
- Mer villig om man känner personen/litar på (en influencer kan ses som de) 
- Kanske inte först får info från influencern utan kanske har sett den på sociala medier men blir 

benägen att köpa den om en kompis har köpt den  
- Avtändning att köpa nått som en influencer marknadsför  
- Om man inte vet om en produkt, sen ser den o influencers säger den är bra, blir produkten mer 

pålitlig  
 
Effekten av influencers: 

- Man kan bli negativt påverkad, att man ej lever samma “lyxliv” 
- Positivt påverkad när det är längre samarbeten och lägger ner tid 

Fina bilder och genomarbetat arbete ger bättre effekt 
- Man märker om man lägger tid på sitt flöde eller ej 

Undermedvetet påverkad,  
Inspirerar till mat och resor och restaurang även 
Uppenbarligen påverkas många av dessa, yrket växer 

- Ett växande yrke 
- Ett aktivt val att vara kritisk, man behöver inte  
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- Undermedvetet påverkade 
- Vi kanske här är en väldigt kritisk grupp  

 
Attityd till sociala kanaler: 

- Positiv 
- Avkopplande 
- Inspiration 
- Negativ om det handlar för mkt utseende, kroppsstorlek 
- Tar upp rätt mycket energi  

 
 

Kodschema fokusgrupp 2 (16-20 år): 
Kodardatum: 2018-11-22.  
 
Typ av sociala kanaler: 

- Instagram  
- Facebook 
- Bloggar  
- Snapchat  
- Twitter  
- Youtube 

 
Användningsområde: 

- Kommunikation med kompisar  
- Inspiration  
- Nyheter  
- Livsstil  
- Positiv energi  
- Skönhet  
- Youtube, tutorials  

 
 
Offentliga personer:  

- Bloggare 
- Artister 
- Influencers 
- Skådespelare 

 
Vad är en influencer: 

- Folk som lever på samarbeten 
- Influerar andra till konsumtion  

En känd person med många följare 
- Skapar sig ett varumärke, ens instagramkonto blir inte för privat bruk utan det är ett sätt att 

marknadsföra sig själv och bygga upp ett varumärke kring sig själv 
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- Hjälper dom att känna pengar  
- Påverka andra 
- En person som har det som yrke 

 
 
Attityd till influencers: 

- Positiv 
- Inspiration 
- Ge ångest, kroppsideal eller livsstil 
- Negativ till att andra offentliga personer intar yrket influencer, ex) Zlatan  
- Ser upp till dem 
- Roliga och händelserika liv 
- Uppmuntrar och positiv energi 
- Man vet inte alltid om allt är sanning (uppmålad bild) 
- Lärorikt, får reda på nya saker och tjänster  
- Ger en tips på allt möjligt 

 
 
Vilken Influencer följs: 

- Bianca Ingrosso 
- Margaux Dietz 
- Kenza Zouiten  
- Isabella Löwengrip  
- Therese Lindgren 
- Hanna Friberg 
- Molly Rustas 
- Ida Warg 
- Angelica Blick 
- Janni Delér 
- Rebecca Stella 
- Alex Schulman 

 
 
Påverkan av influencers: 

- Positiv påverkan, blir inspirerad  
- Inspireras till att göra saker 
- Vill anamma livsstilen 
- Vill köpa samma produkter 
- Inspireras till att anamma klädstil 
- Negativt - kan känna kroppshets 
- Hets till att göra massa saker, leva deras livsstil 
- Kan hjälpa en må bättre i svåra stunder iom att man känner igen sig 
- Kan fungera som en vän/”psykolog” 

 
Attityd till samarbeten: 

- Bra med samarbeten, får inspo  
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- Svår gräns mellan köpt och faktisk åsikt 
- Känns mer trovärdigt med återkommande samarbeten 

 
 
Varför följer man influencers? 

- Inspiration  
- Underhållning 

 
 
Hur benägen att konsumera: 

- Ja, om man gillar influencerns stil så inspireras man 
- Om man litar på influencern o ser upp till litar man på att produkten är bra 
- Om bianca är snyggt sminkad vill man själv köpa samma smink 
- Ibland om personen gör mkt samarbeten så känns det inte så bra att köpa, fejk 

 
 
Effekten av influencers: 

- Leder till kroppshets 
- Kan ge ångest 
- Kan skapa inspo 
- Kan få folk att må bättre om man e personlig 
- Ger både positiv och negativ energi beroende på flöde 
- Mode kan både inspirera men också skapa ångest då man inte har råd att köpa alla 

produkter/kläder 
- Therese Lindgren - insamlingar för världsnaturfonden  
- Veganska produkter  

 
 
Attityd till sociala kanaler: 

- Rolig 
- Inspiration 
- Tidsfördriv 
- Underhållning 
- Skapa ångest av alla kroppsbilder och utseende 

 
 

Fokusgrupp 1 (21-25 år): Kondensering av kodschema 
 
Användningsområde:  

- Kommunikation  
- Inspiration  
- Allmänbildning  
- Livsstil  
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Offentliga personer:  
- Influencers  
- Artister  
- Politiker  

 
Vad är en influencer:  

- Influerar  
- Ej akademiska  
- Mångsysslare  
- Varumärke  

 
Attityd till influencers:  

- Utseendefixering  
- Icke trovärdiga  
- Opersonliga  
- Positiva trender  

 
Påverkan av influencers: 

- Energibov  
- Undermedvetet  
- Inspiration  
- Trender  
- Konsumtion  

 
Attityd till samarbeten:  

- Trovärdighet  
 
Varför följer man influencers? 

- Livsstil 
- Utseende  

 
Hur benägen att konsumera: 

- Tillit  
- Inspiration  
- Icke benägen  

 
Effekten av influencers:  

- Undermedvetenhet 
- Inspiration  
- Ångest  
- Trender  

 
Attityd till sociala kanaler:  

- Inspiration  
- Energibov  
- Utseendefixering  
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Fokusgrupp 16-20 år: Kondensering av kodschema 
 
Användningsområde:  

- Kommunikation  
- Inspiration  
- Livsstil 

 
Offentliga personer:  

- Influencers 
- Artister 

 
Vad är en influencer:  

- Känd 
- Influerar 
- Varumärke 
- En vän  

 
Attityd till influencers:  

- Ångest  
- Inspiration  
- Trovärdighet  

 
Påverkan av influencers: 

- Inspiration  
- Utseendefixering 
- Ångest  
- Hjälpmedel  

 
Attityd till samarbeten:  

- Trovärdighet 
- Inspiration  

 
Varför följer man influencers? 

- Inspiration  
- Underhållning  

 
Hur benägen att konsumera: 

- Trovärdighet  
- Inspiration  

 
Effekten av influencers:  

- Inspiration 
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- Ångest  
- Trender  

 
Attityd till sociala kanaler:  

- Inspiration 
- Underhållning  
- Ångest  

 
 
De teman vi kommit fram till är: Livsstil, inspiration och trovärdighet. 
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Pressrelease - Influencers framtida inflytande  
Har du påverkats av influencers som har lett till att du har köpt en produkt som han                 
eller hon har rekommenderat via sina sociala kanaler? I så fall är du inte ensam.               
Influencer-yrket är ett mycket aktuellt samtalsämne och idag har influencers större           
inflytande på omgivningen än någonsin. I takt med detta har därför allt fler företag              
börjat samarbeta med influencers för att nå ut till potentiella konsumenter. Men leder             
dessa rekommendationer till enbart positiv respons från konsumenterna?  
 
Två studenter vid Uppsala universitet, som har skrivit sin kandidatuppsats vid institutionen            

för informatik och media, har grävt djupare i relationen mellan influencers och konsumenter.             

I synnerhet har fokus legat på huruvida influencers, via sina sociala kanaler, kan             

kommunicera ut ett budskap om en produkt som in sin tur kan komma att påverka individens                

konsumtion. Tidigare forskning har varit mer inriktad på att studera influencers som            

marknadsföringskanal ur ett företagsperspektiv, snarare än ur ett konsumentperspektiv. Därav          

fann uppsatsstudenterna det intressant att studera just detta närmare.  

 

Undersökningen som genomfördes visade på att det främst var tre faktorer som spelade in om               

individer blev positivt påverkade. För det första spelade tilliten till influencern en betydande             

roll och var därför en bakomliggande faktor i köpbeslutet. För det andra var det viktigt att de                 

kände sig inspirerade. För det tredje var influencerns livsstil en viktig faktor till om de kunde                

känna inspiration och därmed slutligen konsumera den rekommenderade produkten.  

 

Det material som ligger till grund för uppsatsen har tagits fram genom två fokusgrupper där               

den ena bestod av kvinnor i åldrarna 16-20 och den andra i åldrarna 21-25. Slutligen visade                

studien på att åldern hade en avgörande roll i hur stor utsträckning konsumenterna             

påverkades. Den äldre gruppen av kvinnor uppgav att de snarare tog avstånd från influencers              

och att de inte ville associeras med produkter rekommenderade av influencers. Den yngre             

gruppen uppgav istället att de följde ett stort antal influencers som de såg upp till och ville                 

associeras med.  

 

Rubriken på uppsatsen lyder: Influencers - den nya marknadskanalen? Men eftersom           

undersökningen även pekar på att influencers inte längre har lika stort inflytande, kanske det              
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inte är en fortsatt effektiv marknadsföringskanal? Håller utvecklingen istället på att gå i             

motsatt riktning?  

 

Alice Johansson och Nathalie Nordberg  

 

Influencers - den nya marknadsföringskanalen? - En studie om hur influencers påverkar unga             

kvinnors konsumtion av mode, livsstil och skönhet. 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet  
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