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Sammandrag  
Influencermarknadsföring är en ny sorts marknadsföringsstrategi som har förändrat dynamiken 

i hur företag arbetar idag. Många företag använder sig av mediapersonligheter, så kallade 

influencers, på sociala medier för att göra reklam för sina produkter. Syftet med denna studie 

är att undersöka om det finns ett samband mellan influencers användning av ett personligt 

budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram och dennes följares varumärkesattityd 

och köpintention. Ett personligt budskap definieras enligt teori om emotionell marknadsföring 

och storytelling. En analysmodell utvecklas med inspiration från Lutz och MacKenzies (1989) 

modell om attitydbildning kring ett marknadsföringsobjekt. En digital enkätundersökning 

genomförs med ett personligt/opersonligt fokus där cirka hälften av de 160 respondenterna 

svarar på enkäten med ett personligt fokus och resterande svarar på samma enkät med ett 

opersonligt fokus. Syftet med denna indelning är att jämföra huruvida det finns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan de två grupperna. Två av sex formulerade hypoteser om trovärdighet 

och attityd i relation till influencern och Instagram-inlägget samt varumärkesattityd och 

köpintention kan accepteras enligt undersökningens resultat.  
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1. Inledning 
Sociala medier har förändrat dynamiken i hur företag arbetar och gör affärer i dag (Antonelli 

och Di Virgilo, 2017). Till naturen är sociala medier ett globalt fenomen och en av de största 

fördelarna är att användare kan nå ut till varandra oberoende av geografisk position. Inom 

marknadsföring är därför sociala medier ett användbart medel då det gör det möjligt att nå ut 

till konsumenter oavsett tid och plats. För närvarande är därför frågan inte om ett företag ska 

använda sig av sociala medier eller inte, utan snarare hur de ska gå tillväga (Qualman, 2010, s. 

2). De flesta företag satsar idag alltmer på digital marknadsföring och ett exempel på hur företag 

har anpassat sig till den digitala konkurrensen är att många tjänster nu erbjuds online (Qualman, 

2010, s. 16). Ett annat resultat av digitalisering är att företag under de senaste åren har  

uppmärksammat de stora fördelarna med att använda så kallad influencermarknadsföring för 

att marknadsföra sina produkter (Cauberghe et al., 2017).  

 

Barker (2017) beskriver en influencer som en person som har byggt upp ett personligt 

varumärke och skapat ett nätverk bestående av en stor följarskara som följer dennes konton på 

olika sociala plattformar. Det kan vara plattformar som till exempel Instagram, Youtube, 

SnapChat, bloggar med mera. Influencern anses av sina följare vara en trovärdig informatör 

inom den nisch som denne positionerat sig på och kan på så sätt påverka följarnas köpbeslut 

(Influencer Marketing Hub, 2018). Eftersom influencerns varumärke är uppbyggt utifrån dess 

persona är influencern lätt att relatera till för följarna eftersom relationen till denne påminner 

om relationen till en vän. Då influencers delar med sig av personliga delar ur deras vardagliga 

liv får deras följare en mer personlig koppling till dem, jämfört med exempelvis relationen 

mellan en filmstjärna och ett fan som kan upplevas som mer avlägsen (Cauberghe et al., 2017). 

Cauberghe et al. (2017) förklarar även att influencers kan ses som digitala opinionsledare som 

influerar sina följares attityder, beslut och beteenden. Det är inte bara sina egna följare de når 

ut till, utan även följares följare då de kan dela inlägg vidare. 

 

En av fördelarna med influencermarknadsföring jämfört med traditionell reklam på internet är 

att företagen kan undgå konsumenternas blockering av digital reklam. Sådan blockering sker 

genom att konsumenten laddar ner en mjukvara, en så kallad ‘ad-blocker’, på datorn vilket gör 

det svårt för företagen att nå konsumenterna på internet eftersom majoriteten av reklamen då 

blockeras. Genom att använda sig av influencermarknadsföring når företagen ut direkt till 
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konsumenternas flöden. På Instagram sker marknadsföringen vanligtvis via influencerns 

Instagram-inlägg eller ‘Instagram-stories’ vilket gör att influencerns följare indirekt själva 

väljer att ta del av reklamen genom att följa influencern och på så sätt kan företag undgå ad-

blockers (Cauberghe et al. 2017). Detta är en stor fördel eftersom många konsumenter uttrycker 

irritation gentemot påträngande reklam (Jenner et al., 2003), och studier visar att konsumenter 

har en allmänt negativ attityd till reklam (Zanot, 1984; Alwitt och Prabhaker, 1994). En 

utmaning för företag är däremot att identifiera influencers som passar deras varumärke då det 

krävs att följarna är inom rätt målgrupp. Det är även viktigt att företag riktar sig till en influencer 

som är omtyckt av sin publik då forskning har visat ett samband mellan positiv attityd till den 

offentliga personen och attityden till varumärket (Cauberghe et al., 2017).  

 

Tidigare forskning har undersökt hur politikers kommunikation på den sociala plattformen 

Twitter har påverkat väljarnas uppfattning och åsikt om politikerna i fråga. Där konstaterades 

att när politiska aktörer som använder sociala plattformar, så som Twitter, använder sig av ett 

personligt budskap i spridandet av sina åsikter skapar det ett positivt resultat gällande intresset 

från väljare och deras intention att rösta på politikern. Resultatet jämfördes med samma 

politikers tidigare budskap med lägre grad av personalisering, vilket visade på att de personliga 

budskapen fick ett mer positiv respons (Lee och Oh, 2012; Colliander et al., 2017). En politiker 

är sitt eget varumärke även när politikern representerar sitt parti på liknande sätt som en 

influencer är sitt eget varumärke även när influencern representerar ett oberoende företag. Detta 

gör det intressant att undersöka om liknande samband mellan ett personligt budskap och en 

influencer går att identifiera.  

 

För att kommunicera ett budskap med personlig prägel är storytelling ett av de äldsta och mest 

effektiva kommunikationssätten. Det innebär att budskapet framförs till mottagaren genom att 

avsändaren berättar en historia. På så sätt når avsändaren mottagaren på en känslomässig nivå 

vilket vanligen inte sker när budskapet består av mer informativa fakta (Kaufman, 2003). Batra 

och Ray (2004) menar att framförandet av ett budskap blir mer effektivt när en berättelse har 

ett starkt patos som väcker känslor hos mottagaren eftersom annonser med ett känslomässigt 

budskap har visat sig generera en starkare reaktion hos mottagaren jämfört med annonser med 

ett rationellt budskap. Detta stöds av Kaufman (2003) som visar att storytelling har en starkare 

övertygande förmåga än vad statistik, fakta eller rationella argument har. Samma studie betonar 

även hur storytelling skapar förtroende till både informationen och informatören, vilket är en 

viktig komponent i bildandet av varumärkesattityd. 
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Inspirerat av forskningen om politikers användning av personliga budskap på Twitter är det i 

sammanhanget intressant att undersöka hur användningen av en influencer på den sociala 

plattformen Instagram kan påverka dennes följare med samma typ av marknadsföringsstrategi. 

Med marknadsföringsstrategi menas här användningen av ett personligt budskap på sociala 

plattformar. Fokus kommer att vara på influencers användning av ett personligt budskap i 

marknadsföringen av en produkt på Instagram genom bild och text. Marknadsföring via 

influencers används i stor utsträckning på Instagram, vilket motiverar valet av social plattform 

för den här studien. Så vitt vi har kunnat se finns endast ett begränsat antal studier om hur 

företag använder sig av influencers och deras personliga budskap i marknadsföringen av 

produkter. Det borde rimligen vara intressant för företagen och deras marknadsföringsplanering 

men också för forskningsfältet inom digital marknadsföring att studera hur ett personligt 

budskap påverkar konsumenters attitydbildning och köpintention.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om ett personligt budskap i marknadsföringen av en produkt 

via influencers på Instagram har ett samband med följarens attitydbildning och köpintention. 

Det hör till influencerns roll att vara personlig, men vi ser praktiska exempel på hur influencers 

väljer att marknadsföra produkter på Instagram med både personliga och opersonliga budskap. 

Både bilden och texten i ett Instagram-inlägg kan upplevas på de två olika sätten och vi vill 

undersöka om det har ett samband med följarens attitydbildning och köpintention. Vi avser att 

mäta konsumenters köpintention utifrån deras attitydbildning kring influencern och Instagram-

inlägget. Detta resonemang leder fram till följande forskningsfrågor:  

 

- Vilket samband har en influencers användning av ett personligt budskap i 

marknadsföringen av en produkt på Instagram med följarnas attitydbildning? 

- Finns det ett samband mellan användningen av ett personligt budskap i 

marknadsföringen av en produkt och en förbättring av följarnas varumärkesattityd samt 

en förhöjd köpintention? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Personligt budskap 

Vad som är personligt är det som rör privata eller intima delar av någons liv 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det kan alltså vara att en influencer delar med sig av intima 

delar av sitt liv, sina tankar och åsikter med mera. Ett personligt budskap är således av en mer 

emotionell natur med känslomässiga karaktärsdrag. För att ur ett teoretiskt perspektiv förklara 

det som utgör ett personligt budskap kommer emotionell marknadsföring och storytelling att 

användas. Den emotionella marknadsföringen innebär budskapets utformning och storytelling 

är det sätt som budskapet framförs på.  

2.1.1 Emotionell marknadsföring 

Budskapet i en reklam påverkar konsumentens köpbeslut. Det som Kotler (1997; 2003) 

beskriver som ‘advertising appeal’ är det tema som reklamens budskap är inriktat på, vilket 

sedan delas in i två kategorier; emotionellt och rationellt. Beroende på vilken målgrupp 

reklamen riktar sig till kan företag använda sig av ett emotionellt eller ett rationellt budskap i 

deras marknadsföring i ett försök att förstärka budskapet och influera konsumentens beteende.  

 

Emotionell marknadsföring definieras som ett försök att stimulera konsumentens köpintention 

genom att väcka positiva känslor kring produkten. Det betonar konsumentens psykologiska, 

sociala eller symboliska krav på produkten som många köp baseras på (Dadkhah et al., 2015). 

Enligt Kotler (2003) är emotionellt riktad marknadsföring präglat av karaktärsdrag som bland 

annat humor, kärlek och lycka samt emotionella och känsliga ordval. Ett personligt budskap 

utformas på ett subjektivt sätt. På grund av den emotionella marknadsföringens känslomässiga 

natur är den väl applicerbar på begreppet personligt budskap eftersom de emotionella 

aspekterna är vad som utformar budskapet till personligt.  

2.1.2 Storytelling 

För att lyckas med att nå ut till mottagaren med önskat budskap krävs det att det framförs på 

rätt sätt. Kaufman (2003) beskriver storytelling som förmedlandet av ett budskap genom 

berättandet av en historia som når ut till mottagarna på ett personligt plan. Det som 

kännetecknar väl utformad storytelling går att sammanfatta i en process innehållande ett flertal 
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steg som tar mottagaren från början till slutet av en berättelse (Escalas, 1998; Miller et al., 

2008). Storytelling utgår från en tydlig protagonist som utför en handling i en relaterbar 

situation med avsikt att uppnå ett mål. Det ska sedan informeras om medvetna och/eller 

omedvetna tankar hos protagonisten eller andra i dennes närhet. Därefter ska det i berättelsen 

informeras om hur det har skett en personlig utveckling eller förändring i protagonistens liv till 

följd av handlingen som utförts. Händelseförloppet ska innehålla en tydlig vändpunkt mellan 

början och avslut och protagonisten ska genomgående inkluderas i berättelsen. I denna 

undersökning agerar influencern protagonist och berättelsen sker i dennes Instagram-inlägg. 

 

Gummerus et al. (2012) menar att berättelsen får bäst effekt om den har en tydlig struktur som 

engagerar mottagaren. Om berättelsen är verklighetstrogen engageras mottagaren eftersom 

chansen är stor att hen relaterar till budskapet. Kaufman (2003) redogör för hur man genom 

storytelling når fram till mottagarens känslor vilket inte nås lika enkelt med informativt 

berättande. Även Batra och Ray (1983) visar att känslomässiga argument påverkar mottagaren 

starkare än vad informativa argument gör. Att försöka förmedla ett budskap med något som är 

främmande för mottagaren gör det ofta svårt för denne att relatera till det patos som framförs. 

Utifrån detta görs antagandet att emotionell marknadsföring via storytelling är den mest 

effektiva marknadsföringsstrategi vid förmedlingen av ett personligt budskap.  

 

Människor tenderar generellt att tänka på ett mer narrativt sätt än argumentativt och faktabaserat 

(Miller et al., 2008). Dessutom brukar människor även dela med sig av händelser och 

information till varandra sinsemellan i form av berättelser (Delgadillo och Escalas, 2004). För 

att berättelsen ska skapa en positiv uppfattning måste den anses vara autentisk eftersom 

konsumenter idag ofta är kritiskt inställda till reklam som uppfattas som manipulativ 

(Gummerus et al., 2012).  

2.2 Opersonligt budskap 

Ett opersonligt budskap är det motsatta till ett personligt budskap vilket är ett budskap som inte 

visar några varmare känslor och saknar personliga särdrag (Nationalencyklopedin, 2018). Det 

kan exempelvis vara när en influencer endast hänvisar till allmän information och inte delar 

med sig av personliga erfarenheter. Eftersom det personliga budskapet är av en mer emotionell 

natur dras slutsatsen att ett opersonligt budskap är av en mer rationell natur. För att ur ett 

teoretiskt perspektiv förklara det som utgör ett opersonligt budskap kommer rationell 
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marknadsföring och informativt berättande att användas. Den rationella marknadsföringen 

innebär budskapets utformning och informativt berättande är det sätt som budskapet framförs 

på.  

2.2.1 Rationell marknadsföring 

Rationellt riktad marknadsföring, den emotionellt riktade marknadsföringens motpol, är det 

som utformar ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt. Det syftar till att 

betona produktens funktion och kvalitet. På så sätt försöker företaget övertyga konsumenten 

om produktens fördelar genom att exempelvis använda sig av statistik och annan fakta 

(Dadkhah et al., 2015). Ett opersonligt budskap utformas på ett objektivt sätt. Bristen på de 

emotionella aspekterna och att istället använda rationella argument är vad som gör budskapet 

opersonligt.  

2.2.2 Informativt berättande 

Informativt berättande är en marknadsföringsstrategi som är motsatsen till storytelling. Det är 

information som förser konsumenten med saklig, verifierbar och relevant 

varumärkesinformation (Puto och Wells, 1984). Informationen distribueras på ett tydligt sätt så 

att konsumenten själv kan utvärdera produktens fördelar och egenskaper efter att ha blivit 

exponerad för reklamen. En viktig aspekt att ha i åtanke är att en reklam som syftar att vara 

informativ endast definieras som sådan om den upplevs vara det av mottagaren (Puto och Wells, 

1984). Tidigare studier visar inkonsekventa resultat när jämförelser har gjorts mellan informativ 

reklam och storytelling. Anledningen till detta förmodas vara att de olika reklamerna som 

jämförts har framförts i olika forum som inte alltid har matchat reklamens budskap (Hardeck et 

al., 2018). Detta tyder på att konsumenters upplevelse av forumet har en påverkan på hur 

framgångsrikt framförandet av budskapet är, och ger en möjlig indikation på att ett personligt 

budskap fungerar bättre på ett personligt forum och vice versa.  

 

Nedanstående tabell tydliggör sambandet mellan det personliga och emotionella budskapet som 

framförs via storytelling, respektive det opersonliga budskapet med dess rationella utformning 

och informativa framförande.  
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Tabell 1. Illustrerar de teoretiska komponenter som ingår i ett personligt respektive opersonligt budskap 
 

 

 

2.3 Attitude Toward the Ads 

Modellen Attitude Toward the Ads är utformad för att förstå den effekt som reklam har på 

konsumenters attityd gentemot marknadsförda produkter och varumärken (Hansen et al., 2016, 

s. 242–243). Lutz och MacKenzie (1989) har gjort en studie med utgångspunkt från Attitude 

Toward the Ads och identifierat underliggande faktorer som påverkar konsumentens attityd till 

reklamen och varumärket. För att undersöka om ett personligt budskap har ett samband med 

konsumenters attitydbildning kommer det i följande avsnitt att utvecklas en analysmodell 

inspirerat av denna modell och det som Lutz och MacKenzie (1989) beskriver påverkar en 

persons attitydbildning kring ett marknadsfört objekt. Det kommer även att demonstreras hur 

teorin från avsnitt 2.1–2.2 har en påverkan på analysmodellens olika variabler beroende på om 

budskapet i marknadsföringen är personligt eller opersonligt. I den här uppsatsens 

undersökning utgörs konsumentens attityd till reklamen av följarens attityd till Instagram-

inlägget som delats av influencern.  

 

Lutz och MacKenzie (1989) redogör för hur modellen utgår från konsumentens perspektiv och 

förklarar de olika stegen i hur konsumenten skapar sin slutgiltiga uppfattning av varumärket 

bakom reklamen. Enligt modellen utvecklar konsumenten en reaktion bestående av känslor som 

per definition är av en affektiv natur, och omdömen som är kognitiva, i ett resultat av att bli 

exponerad för reklamen. Reaktionen har sitt ursprung i den trovärdighet som konsumenten 

anser att reklamer överlag, annonsören och den faktiska reklamen besitter. Enligt Hansen et al. 

(2016, s. 242–243) leder dessa känslor och omdömen till en attityd till annonsören och reklamen 
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som slutligen resulterar i en attityd till varumärket och således även till produkten som 

marknadsförs. Den fullständiga modellen och dess utformning illustreras i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Lutz och MacKenzies (1989) modell om faktorer som påverkar en konsuments attityd till reklam 
 

Lutz och MacKenzies (1989) modell är en bra utgångspunkt för varumärkesattityden och 

köpintentionen som ska undersökas i den här uppsatsen. En del justeringar har däremot gjorts 

för att utveckla en modell som resulterar i den empiri som svarar på uppsatsens syfte. Av den 

anledningen har två variabler tagits bort och de resterande som behållits från Lutz och 

MacKenzies (1989) originalmodell har justerats i både benämning och disposition.  

2.4 Analysmodell 

Figur 2 visar vilka steg som tagits bort ut Lutz och MacKenzies modell för att göra den mer 

användbar för denna studie. De variabler som tagits bort är Advertising credibility (Figur 2, 

Ruta A) som fokuserar på konsumentens förtroende till reklamer överlag och Advertisement 

perception (Figur 2, Ruta D) vilket syftar på konsumentens uppfattning av reklamen hen 

exponeras för. Anledningen till att den förstnämnda inte används är på grund av att en analys 

av konsumentens allmänna förtroende till reklam blir ett för stort område att undersöka. Då 

denna studie har en viss tidsbegränsning och variabeln inte är den som är mest relevant för till 

undersökningens huvudsyfte väljer vi att ta bort den. Den andra variabeln har tagits bort 

eftersom konsumentens uppfattning av reklamen inkluderas i de två variabler vi väljer att kalla 
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Instagram-inläggets trovärdighet (Figur 3, Ruta C) samt Attityd till Instagram-inlägget (Figur 

3, Ruta F). Resterande variabler behålls i den nya modellen, men med en ny disposition för att 

förtydliga deras samband vilket visas i Figur 3. I denna uppsats analysmodell kommer ordet 

följare att användas synonymt med konsument då vi utgår från följarens upplevelse av 

influencerns Instagram-inlägg.  

 

Analysmodellen som används i denna studie ska först mäta de två variablerna om Trovärdighet. 

Advertiser credibility (Figur 2, Ruta B) respektive Advertisement credibility (Figur 2, Ruta C) 

kommer att omformuleras till Influencerns trovärdighet (Figur 3, Ruta B) respektive 

Instagram-inläggets trovärdighet (Figur 3, Ruta C). Dessa två ska förklara den trovärdighet 

som följaren upplever att influencern respektive Instagram-inlägget besitter i relation till 

reklamen. 

 

De två variablerna om Trovärdighet leder vidare till de två variablerna om Attityd. De variabler 

som mäter följarens attityd är Attitude towards the advertiser (Figur 2, Ruta E) och Attitude 

towards the advertisement (Figur 2, Ruta F) som i studiens analysmodell omformulerats till 

Attityd till influencern (Figur 2, Ruta E) respektive Attityd till Instagram-inlägget (Figur 3, Ruta 

F).  

 

Tillsammans har samtliga variabler ett samband med Attitude towards the brand (Figur 2, Ruta 

G), som här har samma innebörd som i originalmodellen men har omformulerats till 

Varumärkesattityd (Figur 3, Ruta G), vilket innebär attityden följaren har till varumärket och 

även den produkt som visas i Instagram-inlägget. Varumärkesattityd är den sista variabeln som 

beskrivs i Lutz och MacKenzies (1989) modell, men för att undersöka hur följarens attityd till 

ett varumärke kan ha ett samband med deras uppskattade intention att köpa produkten har 

variabeln Köpintention (Figur 3, Ruta H) adderats till studiens analysmodell.  
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Figur 2. Lutz och MacKenzies modell med förtydligande av variabler som har tagits bort 

 

 
 
Figur 3. Den utvecklade analysmodellen med förtydligande av variabel som har adderats 
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Som tidigare nämnts syftar denna uppsats till att mäta om en influencer och reklamen i dennes 

Instagram-inlägg har ett samband med följarens uppfattning av influencerns trovärdighet samt 

följarens attityd till denne. Skillnaden mellan trovärdighet och attityd kommer att förtydligas i 

kommande stycken. Vidare undersöks om detta har en koppling till följarens attityd till 

varumärket och om det slutligen influerar följarens intention att köpa produkten. Vi anser att 

analysmodellen är applicerbar på det valda forskningsområdet då den möjliggör en mätning av 

potentiella samband mellan de variabler som har presenterats. Med hjälp av modellen hoppas 

vi kunna visa ett samband mellan ett personligt budskap i influencerns marknadsföring av en 

produkt och följarnas attitydbildning och köpintention.  

2.4.1 Trovärdighet 

Influencerns trovärdighet 

Advertiser Credibility i Lutz och MacKenzies (1989) modell förklaras som trovärdighet hos 

annonsören. En influencers egenskaper som informationskälla och marknadsförare går att 

applicera på två olika kategorier gällande trovärdighet; trovärdighet hos en informell källa och 

trovärdighet hos en talesperson. En informell källa kan enligt Hansen et al. (2016, s. 268) 

exempelvis vara en vän, släkting eller kollega; en person som inte upplevs ha något att tjäna på 

att rekommendera en produkt. En talesperson är å andra sidan ofta en känd person som 

konsumenterna ser som källan till informationen, vilket innebär att personen som delar 

reklamen har en stor påverkan på budskapets och reklamens trovärdighet. Det har gjorts flertal 

studier, bland annat av Kamins (1990) och Richins (1991), som undersöker hur valet av 

talesperson påverkar reklamens trovärdighet. Studierna visar att många konsumenter anser att 

det är viktigt att produkten som marknadsförs är relevant till talespersonen som marknadsför 

den.  

 

Influencers upplevs vara mer tillgängliga, trovärdiga och relaterbara än ‘vanliga kändisar’. 

Cauberghe et al. (2017) förklarar att detta innebär att många följare upplever en mer nära 

relation till influencern de följer, vilket gör dem mer påverkbara av influencerns åsikter då det 

påminner om relationen till en vän. Enligt Hansen et al. (2016, s. 268) ses informella 

informationskällor ofta som opinionsledare och eftersom influencers kan ses som digitala 

opinionsledare har de makt att influera sina följares attityder, beslut och beteenden. 

Anledningen till att en influencer anses vara en kombination av en informell källa och en 

talesperson är just för att relationen följaren har till en influencer kan liknas med den till en vän 
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samtidigt som följaren kan påverkas av influencern så som en person kan göras av en 

opinionsledare. Detta innebär att följarens trovärdighet till en influencer kan grunda sig på olika 

faktorer beroende på hur följaren upplever den. 

 

Både Beentjes et al. (2012) och Green (2006) menar att om en konsument identifierar sig med 

protagonisten i berättelsen i en reklam finns en stor chans att förmågan att kritisera reklamen 

blockeras. Detta leder till att färre motargument skapas och influencerns trovärdighet ökar. En 

starkare trovärdighet tenderar sedan att leda till en mer positiv attityd till attitydobjektet (Lutz 

och MacKenzie, 1989). Detta leder till följande hypotes: 

H1: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med influencerns trovärdighet än ett 

opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram. 

Instagram-inläggets trovärdighet 

Advertising credibility innebär enligt Lutz och MacKenzies (1989) modell graden av 

trovärdighet konsumenten anser att reklamen och reklamens budskap om varumärket besitter. 

Det mäter till vilken grad konsumenten anser att reklamens påståenden om produkten i 

reklamen är trovärdiga eller ej. Flera studier, bland annat Pornpitakpan (2004), har visat att 

reklamens trovärdighet är en avgörande faktor för att reklamen ska upplevas som övertygande. 

Det är alltså viktigt att innehållet i reklamen upplevs relevant i relation till produkten som 

marknadsförs. Gällande variabeln Instagram-inläggets trovärdighet krävs det således att 

följaren upplever att den kan lita på det som berättas i Instagram-inlägget för att kunna bli 

övertygad av dess budskap. När en informationskälla, i detta fall en influencer, upplevs vara 

trovärdig är chansen större att även influencerns budskap upplevs trovärdigt (Pornpitakpan, 

2004). Med detta som grund antas det finnas ett samband mellan variablerna Influencerns 

trovärdighet och Instagram-inläggets trovärdighet. Ett inlägg som innehåller storytelling 

hjälper till att stärka trovärdigheten då berättelsen leder till en högre pålitlighet som mer sällan 

ifrågasätts av följaren (Kaufman, 2003). Forskning visar att det är mindre sannolikt att 

mottagaren är tillräckligt kritisk för att skapa motargument till det som berättas i en reklam med 

storytelling jämfört med informativ reklam (Rouner, 2002; Slater, 2002; Dal Cin et al., 2004). 

Dramatiseringen, som är typiskt för berättande reklam som storytelling, leder till ett fördjupat 

fokus från mottagaren och bidrar till att berättande reklam ses som mer trovärdig än informativ 

reklam (Kim et al., 2017). Färre motargument borde således innebära att konsumenten uppfattar 

reklamen som trovärdig. Som tidigare nämnts tenderar även här en starkare trovärdighet att leda 
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till en mer positiv attityd till attitydobjektet, i detta fall den marknadsförda produkten (Lutz och 

MacKenzie, 1989). Detta leder till följande hypotes: 

H2: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med Instagram-inläggets trovärdighet 

än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram. 

 
 

Figur 4. Analysmodellens två första variabler för Trovärdighet 

2.4.2 Attityd 

Attityd till influencern  

Lutz och MacKenzie (1989) beskriver Attitude towards the advertiser som antingen en 

fördelaktig eller ofördelaktig inställning gentemot annonsören, i detta fall influencern. 

Attityden anses vara resultatet av en sammansättning av information och erfarenheter 

införskaffade över tid och är till följd av detta inte så enkel att förändra. Attityden till 

influencern tenderar även att överföras till följarens attityd till influencerns samtliga annonser. 

Detta kan ha både positiva och negativa följder beroende på vilken attityd följaren besitter (Lutz 

och MacKenzie, 1989). Det finns många olika typer av influencers som kan generera olika 

reaktioner från följarna och således resultera i olika attitydbildningar. En följare som har en 

positiv attityd till en influencer reagerar troligtvist positivt till influencerns budskap medan en 

följare med en negativ attityd till samma influencer troligtvis reagerar negativt till samma 

budskap. Detta leder till följande hypotes: 

H3: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med attityden till influencern än ett 

opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram. 

Attityd till Instagram-inlägget 

Lutz och MacKenzies (1989) modell beskriver Attitude towards the advertisement som en 

affektiv respons som antingen är fördelaktig eller ofördelaktig gentemot en specifik reklam vid 

ett specifikt tillfälle. I det här fallet gäller det Instagram-inlägget. De förklarar att det endast 
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innebär exponeringen av reklamen vid just det tillfället och inte konsumentens attityd till 

reklamer i allmänhet eller ens hur den upplever samma reklam vid andra tillfällen.  

 

Batra och Ray (1983) menar att emotionell marknadsföring genererar starkare reaktioner från 

konsumenter jämfört med rationell marknadsföring och att människor tenderar att minnas 

informationen bättre om den haft en känslomässig effekt. När ett budskap är riktat på rätt sätt 

ökar chansen att få ett positivt mottagande och att slutligen generera en positiv attityd (Batra 

och Ray, 1983). Då emotionell marknadsföring är en del av ett personligt budskap leder detta 

till följande hypotes: 

H4: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med attityden till Instagram-inlägget 

än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram. 

 

 
 

Figur 5. Analysmodellens variabler för Trovärdighet och Attityd 

2.4.3 Varumärkesattityd 

När en konsument känner ett starkt engagemang till reklamens budskap och produkten som 

marknadsförs i reklamen är det mer sannolikt att konsumenten även bildar en attityd till 

varumärket i reklamen. Således, menar Gardner (1985), är varumärkesrelaterade värderingar 

en faktor som har stor påverkan på attitydbildningen till varumärket för mer engagerade 

konsumenter. Med varumärkesrelaterade värderingar menas här konsumentens subjektiva 

förväntningar på produktens egenskaper. Aaker och Jacobson (2001) och MacKenzie och 

Spreng (1992) visar hur en konsuments attityd till reklam har en påverkan på deras 

varumärkesattityd. Brown och Stayman (1992) undersöker även konsumenters attityd till 

reklamen när det gäller en igenkännande förmåga och den känsla som reklamen ger upphov till, 

och har betonat dess påverkan på varumärkesattityden. När mottagaren är mindre engagerad i 
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reklamens budskap och den marknadsförda produkten hävdar dock Carlson och Laczniak 

(1989) att det är mer sannolikt att konsumenten lägger en större vikt vid reklamens visuella 

attribut och diverse emotionella aspekter när konsumenten bildar sig en varumärkesattityd. När 

engagemanget inte är så stort blir alltså de yttre egenskaperna desto viktigare för 

attitydbildningen. Detta stämmer in på bland annat dagligvaruprodukter som inte innebär en 

stor finansiell eller social risk för konsumenten (Gardner, 1985; Carlson och Laczniak, 1989). 

Detta leder till följande hypotes:  

H5: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med varumärkesattityden än ett 

opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram.  

 

 

 

Figur 6. Analysmodellens variabler för Trovärdighet, Attityd och Varumärkesattityd 

2.4.4 Köpintention  

Köpintention beskrivs som den process en konsument genomgår när konsumenten gör en plan 

för huruvida ett köp ska genomföras eller inte efter att ha blivit exponerad för en reklam 

(Kamins och Marks, 1987). En bidragande faktor för en ökad köpintention är en lyckad 

matchning mellan reklam och konsument (Kamins 1990; Huang et al. 2007). Cacioppo och 

Petty (1984) har undersökt sannolikheten för en konsument att bli övertalad av budskapet i en 

reklam. Resultatet visar att ju mer mottagaren kan relatera till en reklam desto större är chansen 

att kunden blir övertalad av budskapet och detta ökar i sin tur köpintentionen. När konsumenten 

kan relatera till budskapet genom tidigare erfarenheter och kunskaper ökar intresset för 

reklamen. Ju mer intresse det finns, desto mer engagerad blir konsumenten. På så sätt ökar 
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sannolikheten för att konsumenten blir övertalad av reklamens budskap vilket sedan leder till 

en ökad intention att köpa det som marknadsförts (Cacioppo och Petty, 1984).   

 

Forskning av både MacKenzie och Spreng (1992) och Dodds et al. (1991) visar även att 

konsumenter med en positiv varumärkesattityd har ett positivt samband med den upplevda 

köpintentionen för den produkt som marknadsförs. Utvecklingen av varumärkesattityd har 

enligt Brennan och Pagla (2014) även visat sig påverkas av ålder då yngre konsumenter har 

högre köpintention till en produkt när deras varumärkesattityd är positiv. Som tidigare nämnts 

har konsumenters attityd till reklamen ett samband med deras varumärkesattityd och liknande 

samband finns även för konsumenters varumärkesattityd och deras uppskattade köpintention 

(Belch et al., 1986). Detta leder till följande hypotes: 

H6: Ett personligt budskap har ett mer positivt samband med köpintentionen än ett opersonligt 

budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram.  

 

 
Figur 7. Analysmodellen med samtliga variabler 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Data samlades in genom en digital enkätundersökning. En fiktiv influencer och två fiktiva 

Instagram-inlägg skapades som respondenterna fick ta ställning till. De två inläggen skapades 

med bild och text där det ena inlägget hade ett personligt budskap och det andra inlägget hade 

ett opersonligt budskap. Det personliga och opersonliga utformades enligt de karaktäristiska 

drag som beskrivs i avsnitt 2.1–2.2. För att undvika att respondenterna skulle få förutfattade 

meningar om det ena eller det andra inlägget fick respondenterna endast se och svara på frågor 

om ett av inläggen. Enkätverktyget distribuerade alltså slumpmässigt enkäten så att cirka 

hälften av respondenterna svarade på frågor om det personliga inlägget och resterande 

respondenter svarade på frågor om det opersonliga inlägget. På enkätens introduktionssida gavs 

en kort beskrivning av den fiktiva influencern och det visades även en bild på influencerns 

Instagram-profil anpassat till om det var det personliga eller opersonliga Instagram-inlägget 

som visades i enkäten. Detta gjordes för att ge respondenten en uppfattning om vilken typ av 

influencer som delat inlägget och för att möjliggöra en mätning av influencerns trovärdighet 

och följarens attityd till influencern. Bilden på influencers Instagram-profil visades endast på 

introduktionssidan och i resterande delar av enkäten visades endast bilden på Instagram-

inlägget. 

 

Valet av att genomföra undersökningen med en digital enkätundersökning för insamling av data 

baserades delvis på att en stor skara respondenter kunde nås på kort tid samt att det är ett 

effektivt sätt att få svar på frågorna i enkäten (Bell och Bryman, 2011, s. 232–233). Det passade 

även undersökningens upplägg med att dela upp svaren mellan ett personligt och ett opersonligt 

inlägg. I respektive enkät svarade samtliga respondenter på exakt samma frågor, i samma följd 

och under samma villkor vilket stärker trovärdigheten i resultatet (Bell och Bryman, 2011, s. 

232–233). 

3.1.1 Enkätundersökning 

Utifrån studiens analysmodell utformades indikatorer i form av påståenden för att samla in 

respondenternas åsikter kring marknadsföringen i Instagram-inläggen. De indikatorer som 

användes i enkäten baserades på de olika variablerna i modellen. Motiveringen till indikatorerna 
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som användes för respektive variabler presenteras i avsnitt 3.1.3 och den fullständiga enkäten 

hittas i Appendix B. Indikatorerna om trovärdighet och attityd formulerades enligt den tidigare 

presenterade teorin kopplat till de drag som karaktäriserar dessa.  

3.1.2 Enkätens utformning 

Enkäten inleddes med ett avsnitt för att mäta respondentens uppfattning av huruvida inlägget 

var personligt eller inte. Där användes en semantisk differentialskala i ett bipolärt numeriskt 

svarsformat (Bell och Bryman, s. 254) som mätte de mest prominenta egenskaper, där ett 

personligt och opersonligt budskap var motpoler, för att säkerställa att Instagram-inlägget var 

tydligt utformat och formulerat enligt undersökningens syfte. Resterande indikatorer 

utformades som påståenden utifrån analysmodellens variabler där respondenten fick uppskatta 

sitt svar enligt en sjugradig likertskala med givna svarsalternativ. Svarsalternativ 1 på skalan 

representerade att respondenten instämde helt med påståendet och svarsalternativ 7 

representerade att respondenten inte alls instämde med påståendet. Likertskalan är en av de 

mest frekvent använda intervallskalor i mätningar av attityd (Bell och Bryman, 2011, s. 253) 

och användes här för att förenkla analysen av respondenternas svar (Bell och Bryman, 2011, s. 

240). Enkäten avslutades med fyra kontrollfrågor om respondentens uppfattning om 

tillförlitligheten till den fiktiva influencern och det fiktiva Instagram-inlägget. Se figur 8 för 

förtydligande. 

 

 
Figur 8. Enkätens utformning för insamlingen av data om variablerna 
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3.1.3 Instagram-inläggets utformning 

Figur 9 visar de personliga och opersonliga Instagram-inläggen som visades i 

enkätundersökningen. Det ena Instagram-inlägget är utformat med ett personligt budskap och 

visades i enkäten med ett personligt tema och det andra Instagram-inlägget är utformat med ett 

opersonligt budskap och visades i enkäten med ett opersonligt tema. Tabell 2 förtydligar vad 

som kännetecknar det personliga respektive opersonliga i inläggen enligt teorin som 

presenterades tidigare gällande storytelling och emotionellt riktad marknadsföring, respektive 

informativt berättande och rationellt riktad marknadsföring. 

 

 
Figur 9. De fiktiva Instagram-inläggen från enkäten med personligt respektive opersonligt tema  
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Tabell 2. Förtydligande av hur Instagram-inläggens text utformades enligt teorin 

 

3.1.4 Operationalisering 

3.1.4.1 Personligt och opersonligt  

För att säkerställa att respondenterna upplevde en skillnad mellan inläggen mättes fem 

indikatorer för att mäta personligt respektive opersonligt. Dessa fem indikationer baserades på 

den tidigare presenterade teorin i avsnitt 2.1 och 2.2 om skillnaden mellan personligt och 

opersonligt.  

 
Tabell 3. De fem indikatorerna som användes för ett personligt respektive opersonligt budskap 
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Svaren på frågorna mättes på en sjugradig semantisk differentialskala enligt ett bipolärt 

numeriskt svarsformat (Bell och Bryman, s. 254). För utformning i enkäten, se Appendix B. Ju 

lägre siffror respondenten angav desto mer upplevdes innehållet som personligt. Ju högre siffror 

på skalan desto mer upplevdes innehållet som opersonligt.  

3.1.4.2 Trovärdighet 
Indikatorerna för variabeln trovärdighet inspirerades av Lutz och MacKenzies (1989) och av 

Kim och Hans (2014) urval av frågor i deras respektive undersökningar. 

Influencerns trovärdighet 

Indikatorerna om influencerns trovärdighet hade som mål att mäta respondenternas förtroende 

till influencern, om influencern upplevdes som ärlig och om det fanns en synergi mellan 

influencer och marknadsförd produkt. För att göra detta formulerades indikatorer om huruvida 

influencern upplevdes som en vän, om influencern delade med sig av egna erfarenheter och 

känslor, om respondenten uppfattade det som att influencern själv använde den marknadsförda 

produkten och liknande. För denna variabel utformades betydligt fler indikatorer jämfört med 

de andra variablerna. Detta gjordes på grund av att influencern i den här undersökningen var 

fiktiv och av den anledningen krävdes det fler indikatorer för att fånga in respondentens 

upplevda trovärdighet om influencern. Därför var det viktigt att fånga in respondentens intryck 

av influencern i enkäten då det var första gången denne presenterades för respondenten. De 

indikatorer som mätte denna variabel var: Jag förväntar mig att denna typ influencer 

marknadsför denna typ av produkt, Influencern upplevs som en vän, Influencern är ärlig, 

Influencern är övertygande, Influencern delar med sig av egna upplevelser, Influencern delar 

med sig av sina känslor, Influencern delar med sig av personliga detaljer i inlägget, Influencern 

delar med sig av praktisk information om produkten i inlägget, Influencern upplevs som en 

trovärdig person, Influencern gillar varumärket i inlägget, Influencern gillar produkten i 

inlägget, Influencern använder produkten i inlägget. 

Instagram-inläggets trovärdighet 

För att få svar på hur respondenterna upplevde Instagram-inläggets trovärdighet formulerades 

indikatorer för att fånga upp huruvida respondenterna upplevde en tillit till inläggets innehåll, 

om budskapet var trovärdigt och om inläggets utformning var relevant till produkten som 

marknadsfördes. De indikatorer som formulerades för att mäta denna variabel var: Jag tycker 

att inlägget är imponerande, Jag tycker att inlägget är övertygande, Jag tycker att det som 
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skrivs i inlägget är relevant i relation till produkten som visas i bilden, Jag tycker att inlägget 

är bra, Jag håller med om det som skrivs i inlägget. 

3.1.4.3 Attityd 

Attityd till influencern 

Per definition påverkas attitydbildningen av tidigare erfarenheter av attitydobjektet, i detta fall 

influencern. Då influencern i enkätundersökningen är fiktiv gavs en kort beskrivning om denne 

i enkätens början för att ge respondenten en uppfattning av influencern. Då respondenterna 

omöjligt kunde ha erfarenheter av den fiktiva influencern sedan innan gjordes detta för att nå 

respondenternas attityd till andra liknande influencers. Indikatorerna gällande attityd till 

influencern fokuserade på att nå respondenternas kognitiva och affektiva inställning till 

influencern. De indikatorer som formulerades för att mäta denna variabel var: Influencern är 

en person jag skulle vilja träffa, Influencern är en person jag skulle vilja umgås med, Jag kan 

relatera till influencern, Influencern har gett ett personligt intryck, Influencern har gett ett 

positivt intryck. 

Attityd till Instagram-inlägget 

Attityd till Instagram-inlägget mättes genom indikatorer om respondenterna upplevde inlägget 

som tydligt, tilltalande, informerande, om det drog till sig uppmärksamhet och om 

respondenterna kunde känna igen sig i inläggets beskrivning. Målet med indikatorerna var, 

precis som med indikatorerna om respondenternas attityd till influencern, att fånga deras 

affektiva och kognitiva inställning till inlägget. Indikatorerna baserades på Lutz och 

MacKenzies (1989) urval av frågor. De indikatorer som formulerades för att mäta denna 

variabel var: Inlägget är intressant, Inlägget är tydligt, Inlägget är tilltalande, Inlägget är 

informerande, Jag gillar inlägget. 

3.1.4.4 Varumärkesattityd  

Detta avsnitt fokuserade på reklamens budskap och intrycket det gav om varumärket. Då det 

var en ‘low involvement’-produkt som marknadsfördes i enkäten innebar det att de yttre 

faktorerna blev desto viktigare för att fånga följarens uppmärksamhet. Med detta i åtanke 

utformades indikationerna om varumärkesattityden för att mäta respondenternas intryck av de 

visuella attributen samt helhetsintrycket av inlägget och influencern. Indikatorerna baserades 

på Lutz och MacKenzies (1989) studie, och inspirerades även av Kim och Han (2014) samt Lee 
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et al. (2017) urval av frågor. Indikatorerna som formulerades för att mäta denna variabel var: 

Jag tycker att varumärket är bra, Jag gillar varumärket, Jag blev positivt inställd till 

varumärket efter att ha sett inlägget, Inlägget förändrade min inställning till varumärket. 

3.1.4.5 Köpintention 

De indikatorer som formulerades för att mäta respondenternas köpintention baserades på deras 

önskan att hitta, prova eller köpa produkten i framtiden. Indikatorerna som utformades för att 

mäta denna variabel var: Jag vill hitta produkten i inlägget, Jag vill prova produkten i inlägget, 

Jag vill köpa produkten i inlägget, Jag relaterar till det som visas i inlägget, Jag är positivt 

inställd till inlägget. 

3.1.4.6 Tillförlitlighet hos influencer och Instagram-inlägg 

För att få en uppskattning om hur verklighetstrogen respondenten upplevde att influencern och 

Instagram-inlägget var avslutades enkäten med kontrollfrågor om hur tillförlitlig respondenten 

upplevde dem. En del av frågorna var också för att få en uppfattning om respondenterna 

använde Instagram regelbundet. De kontrollfrågor som utformades för att mäta tillförlitligheten 

var: Den fiktiva influencern skulle kunna vara en riktig influencer på Instagram, Det fiktiva 

inlägget skulle kunna vara ett riktigt inlägg på Instagram, Jag använder Instagram 

regelbundet, Jag följer liknande influencers på Instagram.  

3.1.5 Studieobjekt 

I de två simulerade inläggen marknadsfördes Oatlys Cold Brew Latte. Den produkten valdes 

då det är en ‘low involvement’-produkt. Denna typ av produkt valdes för att det är en 

dagligvaruprodukt där det inte krävs ett högt engagemang från konsumenten för att hen ska låta 

sig påverkas av dess marknadsföring. Ett köp av en sådan produkt innebär inte en stor finansiell 

eller social risk för konsumenten (Antil, 1984) och produkten utvärderas baserat på dess 

visuella attribut och helhetsintryck samt källan till informationen (Zaichkowsky, 1986). Det är 

en sådan produkt där personliga budskap med dess emotionella karaktärsdrag och berättande 

storytelling enligt teorin bör ha bäst möjlighet att nå ut till konsumenter och påverka deras 

attitydbildning. Valet av just varumärket Oatly motiverades genom att det är en vegansk 

produkt där mycket bakgrundsfakta och positiva miljöaspekter ingår i deras verkliga 

marknadsföring.  
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3.1.6 Urval 

Totalt deltog 160 respondenter i enkätundersökningen, varav 77,5% kvinnor och 22,5% män. 

Eftersom enkäten delades via en länk på Facebook går det inte att mäta eller analysera bortfallet 

i fråga om de som ombads att svara på enkäten men valde att avstå. Medelåldern på 

respondenterna var 24 år, cirka 60% angav sysselsättningen studerande, cirka 33% angav sin 

primära sysselsättning som arbetande och resterande 7% angav arbetslös och/eller övrigt.  

3.1.7 Insamlingsmetod 

Enkäten distribuerades elektroniskt via den sociala plattformen Facebook mellan 2018-12-10 – 

2018-12-13. Enkätverktyget Qualtrics användes med tilläggsverktyget Randomizer som 

möjliggjorde en jämn distribuering av det personliga respektive det opersonliga inlägget.  

3.2 Analysmetod 

3.2.1 Cronbach Alpha 

Ett index skapades för respektive variabel baserat på de frågor som ställdes i enkäten för att 

mäta undersökningens variabler. Detta index användes sedan i t-testet. Cronbach Alpha är en 

metod som används för att mäta den interna tillförlitligheten av det index som skapats för 

samtliga indikatorer för varje variabel. I denna undersökning användes det just för att försäkra 

att det index som skapats för variabeln i en tillräckligt hög grad mätte det som varje enskild 

indikator gjorde, och således var representativ för variabeln. Värdet för Cronbach Alpha kan 

variera mellan 0 och 1, och ju högre värde desto högre tillförlitlighet har indexet. För att indexet 

ska anses vara tillräckligt bra och acceptabelt krävs det att det har ett värde > 0,800 (Bell och 

Bryman, 2011, s. 159). Tabell 4 nedan visar en sammanställning av samtliga indexerade 

variablers Cronbach Alpha. 
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Tabell 4. Sammanställning av Cronbach Alpha för samtliga index 

 

3.2.2 Independent samples t-test  

Analysen genomfördes utifrån de två grupperna personligt och opersonligt. Ett independent 

samples t-test förklarar medelvärdesskillnaden och signifikansen mellan de två grupperna och 

avgör om skillnaden i medelvärde mellan de två grupperna är statistiskt signifikant. De resultat 

med en signifikansnivå på p < 0,05 accepterades, vilket innebär att chansen är mindre än 5 av 

100 att undersökningens urval kan visa en relation mellan variablerna om relationen inte 

existerar i populationen. Således är inte resultatet slumpmässigt och urvalet är representativt. 

 

Testet utfördes i det statistiska verktyget SPSS. För att ett t-test ska kunna genomföras krävs 

det att den insamlade datan möter vissa kriterier (Kent State University, 2017). Dessa kriterier 

inkluderar att det inte får finnas en tydlig relation mellan respondenterna i de två grupperna, 

vilket innebär att samma respondent inte får svara på både den personligt riktade och den 

opersonligt riktade enkäten. Respondenterna i vardera grupp får inte ha möjligheten att påverka 

varandras deltagande i undersökningen, vilket elimineras genom att undersökningen är 

individuell. Således görs antagandet att de observationer som görs är oberoende av varandra. 

För att resultatet av ett t-test ska vara tillförlitligt och för att försäkra att populationen (n) är 

normalfördelad krävs det enligt kriterierna att populationen i varje grupp överstiger tjugofem 

stycken, vilket populationen i denna undersökning gör med mer än det dubbla för respektive 

grupp. Om populationen i varje grupp skiljer sig med ett avsevärt stort antal krävs det att 

standardavvikelsen i båda grupperna är densamma. Eftersom gruppernas population är relativt 

stor och endast skiljer sig åt med tio observationer bortses detta kriterium. 
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3.3 Metodkritik 

3.3.1 Utformning 

När en enkät innehåller givna svarsalternativ finns risken att respondenterna svarar spontant 

utan att fullkomligt överväga samtliga alternativ samt att svarsalternativen inte är applicerbara 

på respondenten i fråga (Bell och Bryman, 2011, s. 251). Generellt för enkätundersökningar, 

till skillnad från en intervjumetod, är att det finns en risk för bortfall av information då det inte 

finns utrymme för respondenten att förklara eller uttrycka sina åsikter kring det som frågas mer 

djupgående (Bell och Bryman, 2011, s. 253).  

3.3.2 Fiktiv influencer  

I enkätundersökningen skapades en fiktiv influencer för att nå respondenternas attityd till 

riktiga influencers som den fiktiva skulle efterlikna. Utmaningen med detta är dock att det kan 

vara svårt att nå respondenternas genuina attityd då den fiktiva influencern inte existerar i 

verkligheten. Det hade varit till undersökningens fördel att använda sig av en riktig influencer 

då det hade varit lättare att nå respondenternas äkta känslor med en person som de faktiskt har 

en verklig uppfattning om. Det fanns dock inte möjlighet att göra detta då en upprättad kontakt 

med en verklig influencer inte fanns. Det bedömdes vara osannolikt att en influencer skulle 

vilja delta och ett försök till kontakt ansågs vara tidsödslande. 

4. Resultat 

4.1 Personligt och opersonligt budskap  

För att säkerställa att det som respondenterna upplevde var en skillnad mellan ett personligt 

budskap och ett opersonligt budskap skapades ett index av fem indikatorer. Dessa skulle mäta 

medelvärdesskillnaden mellan de två grupperna och mäta huruvida skillnaden är signifikant. 

En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade en signifikant skillnad i medelvärde 

(Mpersonlig = 3,407, Mopersonlig = 4,403. t(160) = -3,490 < p = 0,05), vilket innebär att det 

går att urskilja en statistiskt signifikant skillnad mellan de två olika Instagram-inläggen. 
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Tabell 5. Resultat för mätningen av hur inläggets budskap upplevdes 

 

4.2 Hypotestester och medelvärdesjämförelser 

4.2.1 Influencerns trovärdighet 

Hypotes 1 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på influencerns trovärdighet än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på 

Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade en signifikant skillnad i 

medelvärde (Mpersonlig = 3,304, Mopersonlig = 4,680. t(158) = -5,467 < p = 0,05), vilket är ett 

resultat som styrker Hypotes 1. Detta innebär att det går att styrka ett samband mellan ett 

personligt budskap och influencerns trovärdighet och att denna hypotes kan accepteras. För 

fullständig resultattabell se Appendix A. 

4.2.2 Instagram-inläggets trovärdighet 

Hypotes 2 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på Instagram-inläggets trovärdighet än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en 

produkt på Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade inte en signifikant 

skillnad i medelvärde (Mpersonlig = 4,092, Mopersonlig = 4,123. t(158) = -0,119  > p = 0,05), vilket 

är ett resultat som inte styrker Hypotes 2. Detta innebär att det inte går att styrka ett samband 

mellan ett personligt budskap och Instagram-inläggets trovärdighet och att denna hypotes inte 

kan accepteras. För fullständig resultattabell se Appendix A. 

4.2.3 Attityd till influencern 

Hypotes 3 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på följarens attityd till influencern än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt 
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på Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade en signifikant skillnad i 

medelvärde (Mpersonlig = 4,353, Mopersonlig = 5,323. t(158) = -3,677 < p = 0,05), vilket är ett 

resultat som styrker Hypotes 3. Detta innebär att det går att styrka ett samband mellan ett 

personligt budskap och följarens attityd till influencern och att denna hypotes kan accepteras. 

För fullständig resultattabell se Appendix A. 

4.2.4 Attityd till Instagram-inlägget 

Hypotes 4 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på följarens attityd till Instagram-inlägget än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en 

produkt på Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade inte en signifikant 

skillnad i medelvärde (Mpersonlig = 3,744, Mopersonlig = 3,701. t(158) = -0,173 > p = 0,05), vilket 

är ett resultat som inte styrker Hypotes 4. Detta innebär att det inte går att styrka ett samband 

mellan ett personligt budskap och följarens attityd till Instagram-inlägget och att denna hypotes 

inte kan accepteras. För fullständig resultattabell se Appendix A. 

4.2.5 Varumärkesattityd 

Hypotes 5 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på följarens varumärkesattityd än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på 

Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade inte en signifikant skillnad i 

medelvärde (Mpersonlig = 3,550, Mopersonlig = 3,967. t(158) = -1,551 > p = 0,05), vilket är ett 

resultat som inte styrker Hypotes 5. Detta innebär att det inte går att styrka ett samband mellan 

ett personligt budskap och följarens varumärkesattityd och att denna hypotes inte kan 

accepteras. För fullständig resultattabell se Appendix A. 

4.2.6 Köpintention 

Hypotes 6 utformades utifrån antagandet att ett personligt budskap har en mer positiv påverkan 

på följarens köpintention än ett opersonligt budskap i marknadsföringen av en produkt på 

Instagram. En jämförelse av de två gruppernas medelvärde visade inte en signifikant skillnad i 

medelvärde (Mpersonlig = 4,665, Mopersonlig = 4,699. t(158) = -0,108 > p = 0,05), vilket är ett 

resultat som inte styrker Hypotes 6. Detta innebär att det inte går att styrka ett samband mellan 

ett personligt budskap och följarens köpintention och att denna hypotes inte kan accepteras. För 

fullständig resultattabell se Appendix A. 
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4.3 Tillförlitlighet hos influencer och Instagram-inlägg 

De fyra kontrollfrågor som ställdes i slutet av enkäten var för att säkerställa Instagram-

inläggens och influencerns tillförlitlighet. Svarsalternativ 1 innebar att respondenten instämde 

helt med påståendet och svarsalternativ 7 innebar att respondenten inte alls instämde med 

påståendet. Medelvärdet representerar samtliga 160 respondenters svar på ovan påståenden. 

Kontrollfrågorna resulterade i följande medelvärden:  

 
Tabell 6. Resultat av kontrollfrågor 

 

4.4 Sammanställning av hypoteser 

Tabell 7 visar en sammanställning av samtliga hypoteser med specifikation av huruvida de har 

accepterats eller inte. En grön bock indikerar att hypotesen har accepterats enligt en 

signifikansnivå på p < 0,05 och ett rött kryss indikerar att hypotesen inte har accepterats.  
 

Tabell 7. Sammanställning av samtliga hypoteser 
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5. Diskussion 

5.1 Trovärdighet 

5.1.1 Influencerns trovärdighet 

Enligt resultatet från det t-test som genomfördes angående influencers trovärdighet 

accepterades Hypotes 1, vilket innebär att det finns ett samband mellan användandet av ett 

personligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram och variabeln Influencerns 

trovärdighet. Likt tidigare forskning kring den positiva effekt politikers användning av ett 

personligt budskap på Twitter har haft på politikers trovärdighet och deras väljares attityd till 

dem (Lee och Oh, 2012), visar även resultatet i denna undersökning ett positivt samband mellan 

användningen av ett personligt budskap och influencerns trovärdighet samt följarnas attityd till 

influencern. 

 

När en person delar med sig av privata delar på en offentlig plattform gör det att mottagaren 

upplever en närmare relation till denne vilket ökar förtroendet. Att även kunna relatera till 

personen gör bandet mellan informationskälla och mottagare starkare. Att vara stressad på 

morgonen och samtidigt vara i behov av kaffe är en vardaglig utmaning för många och något 

som troligtvis bidrog till att många av respondenterna kunde relatera till influencern i 

berättelsen. Detta i sin tur kan antas ha förstärkt förtroendet till denne i det personliga inlägget. 

5.1.2 Instagram-inläggets trovärdighet 

Pornpitakpan (2004) undersökte flertalet studier angående informationskällans trovärdighet i 

relation till budskapets trovärdighet och fann att om en informationskälla upplevs vara trovärdig 

upplevs även dennes budskap vara trovärdigt. Här är influencern informationskällan och 

Instagram-inlägget innehåller budskapet. T-testet visar att det, till skillnad från det positiva 

samband mellan det personligt riktade inlägget och influencerns trovärdighet, inte finns ett 

liknande samband för det personligt riktade inlägget och inläggets trovärdighet. Detta resultat 

tyder på att följaren gör skillnad på själva influencern och det sponsrade Instagram-inlägget. 

 

Det som influencermarknadsföring länge har gagnats av är det faktum att en influencer upplevs 

som en vän och därför anses vara en informell källa till information. Det kan således bidra till 
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att marknadsföringen av produkten i fråga, i detta fall Instagram-inlägget, upplevs vara mer 

trovärdig i jämförelse med när marknadsföringen är kommunikation direkt från företaget. I och 

med att influencers på Instagram måste tydliggöra att inlägget är ett betalt samarbete med 

företaget är det möjligt att följaren upplever en starkare koppling mellan influencern och 

företaget. Då upplevs källan till informationen vara mer formell än informell och det budskap 

som delas av informationskällan upplevs inte vara trovärdig. Medan influencern behåller ett 

informellt intryck genom att dela med sig av ett personligt budskap, kan själva inlägget ändå 

ge ett formellt intryck i och med att det specificeras som ett betalt samarbete. Där uppstår en 

skillnad som kan ha påverkat respondenternas uppfattning om influencern respektive inlägget. 

Följaren kan vara positivt inställd till influencern och ha överseende med sponsrade inlägg och 

således inte låta det påverka influencerns generella trovärdighet.  

 

En annan utomstående faktor som har en stor påverkan på budskapets trovärdighet är 

konsumentens tidigare erfarenhet av produkten som marknadsförs (Hansen et al., 2016, s. 272). 

Om det exempelvis är så att de respondenter som deltog i enkätundersökningen redan innan 

ansåg att varumärket Oatly inte är ett trovärdigt varumärke, finns risken att detta påverkade hur 

respondenterna valde att svara på de frågor angående Instagram-inlägget. Därför kan det vara 

nödvändigt att i framtida liknande undersökningar utforma frågor som även mäter 

respondenternas tidigare erfarenheter av varumärket.  

 

Beentjes et al. (2012) och Green (2006) diskuterar vikten av att konsumenten kan identifiera 

sig med protagonisten i en berättelse eftersom det minskar risken att konsumenten utvecklar 

motargument till berättelsens budskap. Eftersom det inte gick att påvisa ett samband mellan ett 

personligt budskap och Instagram-inläggets trovärdighet är det möjligt att respondenterna inte 

kunde identifiera sig tillräckligt med influencern i Instagram-inlägget för att det skulle anses 

vara trovärdigt. För att undvika detta kunde bilden som användes i det personliga Instagram-

inlägget ha utvecklats ytterligare för att göra den mer personlig, exempelvis genom att ha med 

influencerns ansikte i bilden.  
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5.2 Attityd 

5.2.1 Attityd till influencern 

Resultatet från undersökningen visar att följarens attityd till influencern är mer positiv vid 

användningen av ett personligt budskap och att attityden inte påverkas allt för mycket av det 

betalda samarbetet. Detta kan bero på att respondenterna redan har en positiv attityd till 

liknande influencers sedan tidigare. Medelvärdet av kontrollfrågan som mätte om 

respondenterna följer liknande influencers på Instagram visar att det är relativt många av dem 

som gör det, vilket styrker detta argument. Respondenterna som svarade på enkäten om 

Instagram-inlägget med det opersonliga budskapet visade en mer negativ attityd till influencern. 

Detta kan bero på att det inlägget liknande traditionell reklam som människor har en allmänt 

negativ attityd gentemot (Zanot, 1984; Alwitt och Prabhaker, 1994).  

5.2.2 Attityd till Instagram-inlägget 

Tidigare studier har visat att rekommendationer konsumenter emellan skapar en positiv effekt 

på attityd och intention, jämfört med kommunikation direkt från ett företag. Därför 

formulerades hypotesen för följarens attityd till Instagram-inlägget på så sätt att ett Instagram-

inlägg med ett personligt budskap skulle generera en mer positiv attityd än ett Instagram-inlägg 

med ett opersonligt budskap. Dock visade inte det t-test som genomfördes ett statistiskt 

signifikant resultat för detta antagande. Detta resultat, i relation till analysmodellen, kan 

möjligtvis härledas till att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan ett personligt 

budskap och Instagram-inläggets trovärdighet. Tidigare studier (Lutz och MacKenzie, 1989) 

har påvisat ett positivt samband mellan ett budskaps trovärdighet och attityden till budskapet. 

Eftersom vi inte finner ett samband mellan ett personligt budskap och Instagram-inläggets 

trovärdighet är det därför rimligt att det heller inte går att påvisa ett samband mellan ett 

personligt budskap och attityd till Instagram-inlägget.  

 

I och med att reklam blivit allt mer frekvent förekommande i konsumenters vardag ökar 

konsumenters irritation gentemot påträngande reklam (Jenner et al., 2003) och studier visar att 

majoriteten av konsumenter upplever en allmänt negativ attityd till reklam (Alwitt och 

Prabhaker, 1994). Trots att digital marknadsföring skapar möjligheten att på ett enklare sätt 

anpassa reklamen och göra den mer personlig, så visar resultatet i denna studie att attityden till 

reklamen inte skiljer sig åt oavsett om den är riktad på ett personligt eller opersonligt sätt.  
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I och med att influencermarknadsföring används mer frekvent på Instagram och att de personer 

som marknadsför produkter på plattformen måste specificera att de får betalt för det, är det 

möjligt att Instagram börjar utvecklas till ett mindre personligt forum. Istället blir det ännu en 

plattform för diverse företag att direkt sprida sin egen marknadsföring och genuiniteten, som är 

viktig inom influencermarknadsföring, förfaller. Genom våra egna erfarenheter med 

influencers på Instagram är resultatet rimligt i relation till verkligheten, då vi själva kan uppleva 

en influencer som trovärdig trots att den information som influencern delar i ett inlägg med 

betalt samarbete inte upplevs trovärdigt. Budskapets trovärdighet minskar då det framgår att 

influencern får betalt för att göra det. Detta kan vara anledningen till att en signifikant positiv 

attityd inte utvecklades.  

5.3 Varumärkesattityd 

Tidigare studier har visat att en informationskällas trovärdighet, i detta fall influencern, har en 

direkt påverkan på konsumenters varumärkesattityd (Wang och Wu, 2011) vilket är något som 

resultatet från denna studie inte stödjer. Pornpitakpan (2004) undersöker diverse studier som 

funnit att en informationskälla som tjänade något på att övertala en grupp om fördelarna med 

exempelvis en produkt, dömdes mindre rättvist och genererade därför inte samma förändring i 

attityd. Som tidigare nämnts framgår det tydligt att den fiktiva influencern tjänar på att 

marknadsföra produkten, så detta kan enligt Pornpitakans (2004) slutsatser ha haft en påverkan 

på denna undersöknings resultat för variabeln Varumärkesattityd. 

 

Brennan och Pagla (2014) diskuterar vikten av grupptryck för unga konsumenter gällande 

utvecklingen av varumärkesattityd och köpintention. Gardner (1985) diskuterar även hur 

varumärkesrelaterade värderingar, vilket är subjektiva förväntningar av produktens egenskaper, 

har en stor påverkan på attitydbildningen kring varumärket. Detta ger en antydan till att om det 

finns tendenser till en negativ konsensus kring varumärket Oatly kan det påverka konsumenter 

inom samma målgrupp. 

 

Vidare visar Aaker och Jacobsson (2001) samt MacKenzie och Spreng (1992) att konsumenters 

attityd till reklamen har en stark påverkan på deras varumärkesattityd. Baserat på detta är det 

därför rimligt att det inte gick att påvisa ett samband mellan ett personligt budskap och 

varumärkesattityd, eftersom t-testet inte heller kunde påvisa ett samband mellan ett personligt 

budskap och följarnas attityd till Instagram-inlägget. 
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Trots att det inte gick att påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan användningen av ett 

personligt budskap i Instagram-inlägget och varumärkesattityden, är det intressant att se 

närmare på medelvärdesskillnaden. Det går att urskilja en skillnad på cirka 0,5 mellan de två 

grupperna, vilket innebär att det finns en skillnad i varumärkesattityden, dock relativt liten och 

ej signifikant enligt t-testet. Eftersom både variabler gällande informationskällan och budskapet 

enligt Lutz och MacKenzie (1989) har en påverkande effekt på varumärkesattityd, kan 

anledningen till att det inte går att påvisa ett statistiskt signifikant samband för variabeln vara 

de icke signifikanta medelvärdesskillnaderna för budskapets trovärdighet och attityd.  

5.4 Köpintention 

En influencers trovärdighet är mer sannolik att ha en övertygande förmåga på en 

beteendemässig variabel om följaren inte har tidigare erfarenhet av produkten som 

marknadsförs (Pornpitakpan, 2004). En möjlig anledning till att variabeln Influencerns 

trovärdighet inte hade en övertygande förmåga i denna undersökning kan vara att 

respondenterna hade tidigare erfarenhet med produkten och varumärket som marknadsfördes i 

Instagram-inlägget. Således påverkades inte deras varumärkesattityd och köpintention av 

marknadsföringsstimulit. Varumärket Oatly, som användes i undersökningens fiktiva 

Instagram-inlägg, har varit föremål för en del diskussioner (Lantbrukets Affärstidning, 2014; 

Teglund, 2015; Björklund, 2017) och det är ett varumärke som många möjligtvis kan ha 

förutfattade meningar om, vilket kan ha påverkat köpintentionen negativt.  

 

Tidigare studier har visat att emotionell marknadsföring och storytelling har ett positivt 

samband med konsumenters köpintention (ex. Gummerus et al., 2012), vilket även är den teori 

som det personliga budskapet baseras på. En möjlig anledning till att ett statistiskt signifikant 

samband inte gick att påvisa för köpintentionen är delvis på grund av att ett personligt budskap 

inte visade sig ha ett samband med varumärkesattityd, som har en stark påverkan på 

köpintention (Dodds et al., 1991). Frågan är om detta kan ha påverkats av att Instagram-inlägget 

marknadsfördes som ett betalt samarbete och att det gjorde respondenterna mer kritiska till dess 

budskap och den marknadsförda produkten. En intressant tanke är om det hade blivit ett annat 

utfall om influencern inte hade fått någon ersättning för inlägget utan istället bara 

rekommenderat produkten på eget initiativ, mer likt så som en vän gör än vad en förespråkare 

av ett varumärke gör. Vidare är köpintention ett beteende, som på grund av dess komplexitet är 



 35 

svårt att mäta, då det kan påverkas av flertalet utomstående variabler. För att få en mer 

detaljerad bild av respondenternas köpintention hade fler frågor om detta ha kunnat inkluderats 

i enkäten för att försöka få en klarare bild av denna komplexa variabel. 

 

Att varken hypotesen om Varumärkesattityd eller Köpintention kunde accepteras visar på att 

undersökningens analysmodell är användbar även när det gäller sambandet mellan dessa två 

variabler då en positiv/negativ varumärkesattityd förutspåddes att ha ett samband med en 

positiv/negativ köpintention.  

5.5 Tillförlitlighet till influencer och Instagram-inlägg 

De kontrollfrågor som ställdes i slutet av enkätundersökningen resulterade i medelvärden som 

visar att respondenterna höll med om att den fiktiva influencern och Instagram-inlägget hade 

kunnat vara en riktig influencer och ett riktigt inlägg. Medelvärdena visar även att majoriteten 

av respondenterna använder Instagram regelbundet vilket tyder på att de troligtvis har 

erfarenhet av denna typ av influencer och mycket möjligt har stött på liknande Instagram-inlägg 

tidigare. Det fanns dock inte en kontrollfråga som kunde bekräfta det, vilket hade varit 

fördelaktigt. Gällande frågan om respondenterna följer liknande influencers på Instagram var 

medelvärdet inte lika starkt som de medelvärden för resterande frågor vilket indikerar att det 

inte är en lika stor andel av respondenterna följer den typen av influencer. Detta behöver dock 

inte betyda att de inte har erfarenhet av dem, utan kan helt enkelt bero på att det inte ligger i 

respondenternas intresse att följa dem.  

6. Slutsats 
Enligt den analysmodell som utformades för undersökningen antogs det att en influencers 

trovärdighet har ett samband med attityden till denne och att Instagram-inläggets trovärdighet 

har ett samband med attityden till detta. Detta antogs sedan ha ett samband med 

varumärkesattityden till det som marknadsfördes i budskapet, vilket i sin tur antogs ha ett 

samband med köpintentionen till produkten som marknadsfördes. Påföljden av dessa samband 

mättes beroende på om ett personligt budskap respektive ett opersonligt budskap användes i 

utformningen av marknadsföringen. Ett samband påvisades mellan ett personligt budskap och 

influencerns trovärdighet samt attityden till denne. Detta kunde däremot inte fastställas gällande 

ett personligt budskap och Instagram-inläggets trovärdighet samt attityden till det. Det kunde 
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inte heller visas ett samband mellan ett personligt budskap och varumärkesattityd eller mellan 

ett personligt budskap och köpintention.  

 

Trots att fyra av sex hypoteser inte accepterades enligt resultatet från det t-test som 

genomfördes går det ändå att identifiera en viss skillnad i responsen för variablerna i det 

personliga respektive opersonliga inlägget. Om en produkt från ett annat varumärke än 

omtalade Oatly hade använts och om urvalet hade varit någorlunda större hade ett annat resultat 

möjligtvis kunnat påvisats. Det faktum att det inte gick att påvisa en signifikant 

medelvärdesskillnad mellan det opersonliga och personliga inlägget gällande trovärdighet och 

attityd till Instagram-inlägget ger en antydan på att influencermarknadsföring möjligtvis har 

nått sin kulmen. Det är däremot intressant att sambandet var positivt när det gällde samma 

variabler i relation till influencern. Detta kan vara en antydan på att influencers fortfarande är 

aktuella och relevanta för sina följare, men att följarna nu blivit så pass medvetna som 

konsumenter att de ser igenom företagens försök att använda sig av influencers för att 

marknadsföra sina produkter. Det allmänna förtroendet för influencers är förhållandevis starkt, 

men frågan är om den allmänt negativa attityden till den reklam som sprids via deras sociala 

plattformar kommer att resultera i influencermarknadsföringens nedgång. Eftersom 

influencermarknadsföring under en tid har varit en populär marknadsföringsstrategi som många 

företag spenderar en stor mängd pengar på, är det intressant för berörda företag att vara 

medvetna om denna undersöknings resultat; att reklamens trovärdighet och attityden till 

reklamen inte nödvändigtvis är positiv även om en influencers trovärdighet och attityden till 

denne är det.  

 

Således kommer vi tillbaka till studiens forskningsfrågor; Vilket samband har en influencers 

användning av ett personligt budskap i marknadsföringen av en produkt på Instagram med 

följarnas attitydbildning? och Finns det ett samband mellan användningen av ett personligt 

budskap i marknadsföringen av en produkt och en förbättring av följarnas varumärkesattityd 

samt en förhöjd köpintention? 

 

Resultatet visar att det personliga budskapet främst hade ett samband på influencerns 

trovärdighet och attityden till denne. För resterande variabler gick det inte att påvisa en 

statistiskt signifikant skillnad mellan det personliga respektive opersonliga budskapet. 

Resultatet visar även att det inte går att urskilja ett samband mellan användningen av ett 
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personligt budskap och en förbättrad varumärkesattityd, och inte heller mellan användningen 

av ett personligt budskap och en förhöjd köpintention.  

7. Vidare forskning  
För framtida forskning rekommenderas ett fokus på en djupare förståelse för konsumentens 

köpintention. Då Köpintention är den slutgiltiga variabeln i undersökningens analysmodell är 

det viktigt att välgrundad empiri samlas in om den. I denna studie användes endast tre frågor i 

enkätundersökningen för att fånga upp detta hos respondenten men då köpintention handlar om 

konsumentbeteende, vilket är ett komplext område, rekommenderar vi att framtida forskning 

lägger större vikt på just det området i sammanhang gällande digital marknadsföring. 

 

För att vidareutveckla denna studie vore det intressant att undersöka en influencers följares 

varumärkesattityd och köpintention gällande produkter som influencern frivilligt 

rekommenderar, alltså rekommendationen av produkter som inte är betalda samarbeten. Då 

resultatet i denna studie visar att både trovärdigheten och attityden till Instagram-inlägget är låg 

oavsett om det hade ett personligt eller opersonligt budskap, dras slutsatsen att detta kan bero 

på att det är ett betalt samarbete och därför upplevdes mindre genuint. För att få reda på om 

detta är anledningen rekommenderar vi att det görs framtida studier med fokus på influencers 

inlägg som inte är betalda samarbeten, utan som istället är genuina rekommendationer på 

influencerns eget initiativ. 

 

Undersökningen i denna uppsats är genomförd via en kvantitativ enkätundersökning där 

respondenterna svarade på frågor utifrån givna svarsalternativ. För att utveckla denna studie 

vore det intressant att genomföra samma undersökning fast med en kvalitativ intervjumetod för 

att samla in empiri. På så sätt ges möjlighet för respondenten att utveckla sina svar, svara på 

följdfrågor och en djupare analys av respondentens individuella tankar kan göras på en mer 

detaljerad nivå än vad som var möjligt med denna uppsats kvantitativa metod.  

 

Fortsättningsvis vore det även intressant att studera en influencers roll i marknadsföringen av 

andra typer av produkter. Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic har under de senaste åren 

samarbetat med olika företag i ett flertal kampanjer, bland annat med Volvo och Samsung 

(Karlsson, 2018). Zlatan som offentlig person kan ses som en influencer eftersom han är en 

person som många följer och ser upp till. Varken Volvo eller Samsung säljer 
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dagligvaruprodukter, som denna studie har undersökt, utan snarare de typer av produkter som 

för majoriteten av konsumenterna innebär en större finansiell och social risk och därför 

definieras som ‘high involvement’-produkter. Som tidigare nämnts har studier visat att rationell 

och informativ reklam har bäst effekt på konsumenters attitydbildning och köpintention 

gällande dessa typer av produkter (Antil, 1984; Carlson och Laczniak, 1986; Zaichkowsky, 

1986; Gummerus et al., 2012), och trots detta har både Samsung och Volvo använt sig Zlatan i 

sina reklamer. De reklamer som Zlatan har medverkat i har haft inslag av både en emotionell 

aspekt och storytelling och innehåller därför en form av personligt budskap, trots att det tidigare 

påvisats att dess motsats har bäst effekt i annonseringen av exempelvis bilar, telefoner och tv-

apparater. Därför vore det även intressant att i framtiden studera ett personligt budskap i 

marknadsföringen av en produkt när det gäller ‘high-involvement’-produkter.  
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