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ABSTRACT 
 

Titel: ‘Paid partnership with…’ - En kvalitativ studie om hur unga upplever sponsrade inlägg 
på Instagram 
 
Författare:  Britta Fateye och Emelie Smedberg 

 
Kurs, termin och år:  Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15hp, HT17 

 
Antal ord i uppsatsen: 14451 
 
Problemformulering och syfte: Reklam på sociala medier har länge varit en gråzon och ett 
flertal profiler har fällts för smygreklam. De unga är de som oftast befinner sig på dessa 
plattformar och de tycks sakna ett kritiskt förhållningssätt när det gäller konsumtion av 
information och medier. För att tydliggöra skillnaden mellan åsikt och reklam har därför en 
ny “markör” som tydligt visar om inlägget på Instagram är sponsrat uppkommit. Denna 
studie syftar därmed till att undersöka hur de unga upplever de sponsrade inläggen från 
influencers på Instagram, samt hur de resonerar kring den nya märkningen.  
 
Metod och material: Studien bygger på fyra kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 
respondenter i åldrarna 16-24 från Mittuniversitet och Elias Teoretiska Gymnasium i 
Sundsvall. 

 
Huvudresultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sponsrade inlägg i stora 
drag som positiv, detta eftersom att denna typ av reklam ses som frivillig och ofta är av 
intresse för respondenterna. Den nya “markören” på Instagram har gjort det lättare att skilja 
på redaktionellt innehåll och reklam, vilket ökar trovärdigheten för influencers och företag. 
Resultatet visar att relationen med influencers varierar, vissa har en vänskaplig relation 
medan andra ser de som stilikoner. Denna relation påverkas inte drastiskt av de sponsrade 
inläggen, dock kan för mycket sponsrade inlägg på Instagram leda till att trovärdigheten 
sjunker. Vidare har de sponsrade innehållet en stor påverkan på respondenternas attityder och 
handlingar.  
 
Nyckelord: 
Influencer marketing, Instagram, reklam, sponsrade inlägg, tvåstegshypotesen, parasociala 
relationer. 
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Inledningsvis vill vi författare rikta ett tack till vår handledare Mikael Gulliksson för 

rådgivning och allmänna tips under arbetsprocessen. Vi vill även tacka våra respondenter 

som har bidragit till studiens resultat genom sitt deltagande.   
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1. INLEDNING OCH PROBLEMBAKGRUND  

 

Problematiken kring smygreklam är konstant debatterat, och det råder fortfarande tvivel hos 

influencers gällande reglerna kring sociala medier och varumärkessamarbeten. Senast i maj 

2017 fälldes bland annat Isabella “Blondinbella” Löwengrip, Amanda Schulman och Anitha 

Schulman av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) för smygreklam. Reklam på 

sociala medier har länge varit en gråzon och ett flertal profiler har fällts för smygreklam 

(Breakit, 2017).  

 

Om en influencer, bloggare eller social media-profil får betalt för att skriva om ett företags 

produkt räknas det som reklam. Detta gäller även när dessa får produkter eller tjänster i 

utbyte mot publicitet. Sponsring i sociala medier är därmed reklam och regleras i 

marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen finns för att förhindra dold marknadsföring och 

för att inte vilseleda mottagarna i tro om att inlägget inte är sponsrat (Konsumentverket, 

2016).  

 

Instagram är en social medieplattform där kommunikation sker genom bilder, denna 

plattform har bidragit till nya kommunikationssätt och marknadsföringsmetoder (Tuten, 

Solomon, 2015:13). En av dessa metoder är Influencer marketing. Influencer marketing är 

marknadsföring via utvalda påverkare även kallade influencers. En influencer kan exempelvis 

kan vara kändisar, bloggare, social media profiler eller andra inflytelserika personer (Eliassi, 

Jändel 2016:2). Att företag arbetar med offentliga personen har sedan länge varit populärt. 

Kända profiler har länge samarbetat med företag genom att medverka i reklamfilmer, 

företagsevent och politiska kampanjer (Trender & Tendenser, 2016). Redan på 1940-talet 

kom Lazarsfeld och Katz fram till tvåstegshypotesen som handlar om att vi är mer benägna 

att lyssna på personer som vi anser som trovärdiga eller sakkunniga (McQuail, 2005:476.) 

Detta är kärnan till influencer marketing. Företag använder sig av dessa personer för att 

kommunicera ut sitt budskap – oftast via profilens egna plattform (Influencersofsweden, 

2015). Att använda egna plattformar, leder till egna publiker, vilket är något som är attraktivt 
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för företag. Det problematiska med denna utveckling är att publiken har svårt att urskilja vad 

som är influencers egna åsikt och samarbeten (Trender & Tendenser, 2016) 

 

Sociala medier används idag flitigare än någonsin. Den Statiska centralbyrån visar att 90 

procent av svenska ungdomar mellan 16-24 använder sociala medier (Statistiska 

Centralbyrån, SCB, 2011). Många unga tycks dock sakna ett kritiskt förhållningssätt när det 

gäller konsumtion av information och medier. Majoriteten av Instagrams användare är av den 

yngre generationen och influencers måste därmed vara extra tydliga med om inläggen är 

sponsrade eller inte, då de unga ofta saknar erfarenhet och bristande källkritik (Kronofogden 

& Konsumentverket, 2008:20). Marknadsföringsbyrån Mediakix visade i sin studie att 93 

procent av de inlägg som läggs ut på Instagram inte är tillräckligt tydliga gällande om 

innehållet i inlägget är sponsrat eller inte (Mediakix, 2017). Reklam på sociala medier har 

alltså länge varit en gråzon och ett flertal profiler har fällts för smygreklam. För att tydliggöra 

skillnaden mellan åsikt och reklam har därför en ny märkning om sponsrade inlägg på 

Instagram uppkommit (Breakit, 2017). Instagram gör det idag möjligt att tagga ett företag 

som sponsor för influencers inlägg. Inlägget får texten ”Paid partnership with…” , som en 

markering som visar inlägget är sponsrat (Breakit, 2017). 

 

– Det här är viktigt framför allt för konsumenterna. Instagram är ju väldigt stort framför allt 

bland unga. Annonsörer lägger pengar på profilerna för att de känns som en kompis, man 

bygger en relation, när de säger att något är bra är det många som lyssnar. Det kan bli ett 

uppvaknande för många att ”min idol får betalt för att gilla det här”. 

- Erik Wisterberg, Breakit  

 

Idag kan vi därför tydligare se om en influencer använder sig av sponsrade inlägg och därmed 

om de har kommersiella samarbeten med företag. I samband med den ökande användningen 

av influencers på Instagram som marknadsföringskanal och den ökade tydligheten kring vad 

som är influencers egna åsikter och vad som är kommersiell reklam är det intressant att 

undersöka hur publiken förhåller sig till denna utveckling. Vad har de för attityder gentemot 

kommunikation och reklambudskap som framförs av influencers i form av sponsrat innehåll i 

sociala medier? Ungdomar utsätts för stora mängder av marknadsföring från olika företag, 

och det är svårt för företag att förstå sin målgrupp samt att veta vilken typ av marknadsföring 

6 



som uppskattas. Att undersöka hur unga upplever det kommersiella innehållet på Instagram 

är därför även intressant för företag. Det är till stor fördel om företag har insyn i vad unga 

tycker om olika marknadsföringsverktyg på Instagram.  

 

Influencers har en mycket större följarskara på sociala medier än politiker, och de har samma 

förmåga att påverka åsikter och sprida budskap (Dagensmedia, 2017). Isabella "Blondinbella" 

Löwengrip är en influencer och entreprenör. Redan vid 17 års åldern blev Isabella en av 

Sveriges största påverkare med ungefär 142 000 läsare i veckan - nio gånger fler än den 

största politiska bloggen (Dagensmedia, 2009). Idag har hennes blogg över en miljon unika 

besökare och har byggt en stark relation med sina följare (Dagensmedia, 2017). Under åren 

som Löwengrip har varit aktiv på sociala medier, har hon öppet uttryckt politiska åsikter 

(Ibid). Detta fall kan tänkas blir allt vanligare i framtiden, att politiker vill samarbeta med 

influencers eller själva agera som influencers. Dessa tekniker kan tänkas få större betydelse i 

framtiden, då de inte bara marknadsför produkter utan även attityder. Vår studie bidrar 

därmed om kunskap om hur unga påverkas när reklam förmedlas av en person som de 

betraktar som trovärdig. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur unga upplever sponsrade inlägg från influencers på 

Instagram. För att uppnå syftet har tre forskningsfrågor formulerats; 

● Hur upplever unga reklam i form av sponsrat innehåll på instagram? 

 

 Den första frågeställningen syftar till undersöka huruvida det sponsrade innehållet på Instagram 

uppfattas som trovärdigt, samt hur de unga resonerar kring den nya annonsmärkning på Instagram.  

 

 

● Påverkas relationen till influencers på Instagram av att de har sponsrat innehåll, i 

sådana fall hur? 

 

Den andra frågeställningen syftar på att undersöka hur de unga ser på sin relation till influencers på 

Instagram, samt om relationen till influencers förändras av att influencers har sponsrade inlägg på 

sin plattform.  

  

● Påverkas de unga av de reklamen på Instagram, gällande deras egna opinioner och 

handlingar, i sådana fall hur? 

 

Den tredje frågeställningen syftar till att ta reda på hur unga själva resonerar kring den eventuella 

effekt sponsrade inlägg på Instagram kan ha på deras åsiker och handligar.  
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3. BAKGRUND  

3.1 Instagram 

Instagram lanserades i oktober 2010 och köptes år 2012 av Facebook. Det är en gratis 

mobilapp där kommunikationen sker via foto-och filmdelning. Instagram gör det möjligt att ta 

del av andra personers bilder och samtidigt dela med sig av sina egna (Tuten, Solomon, 

2015:13). 

 

3.2 Den yngre publiken  

Instagram är en av de snabbast växande sociala nätverken. I april 2017 hade Instagram 

över 700 miljoner användare (Dagensmedia, 2017). Den yngre publiken har minskat på 

Facebook, och en stor del av den trafiken har tagits över av Instagram. Instagram har blivit 

de ungas medium och statistik visar att majoriteten av ungdomar i åldern 12 till 19 någon 

gång använder sig av plattformen (Digitalpr, 2017). Ett av de effektivaste medierna för att 

komma åt de yngre internetanvändare är genom Instagram (ibid). 

 

3.3 Vad säger lagen 

Vid marknadsföring av en produkt eller tjänst i sociala medier krävs det att det tydligt 

framgår om det är reklam. Marknadsföringslagen tillåter inte dold marknadsföring, det vill 

säga att i ett inlägg på tex Instagram ska det tydligt synas om det är reklam eller egna åsikter. 

Det är inte nog att endast märka inlägget längst ner, utan läsaren ska direkt förstå att det är 

marknadsföring (Konsumentverket, 2016). Majoriteten av de sociala medie-profilernas 

följare är unga (Digitalpr, 2017)  och det är svårt för den unga publiken att skilja på vad som 

är reklam eller inte, trots att inlägget är utmärkt (Kronofogden & Konsumentverket, 

2008:20). Sandberg (2014:79) menar att när reklam är inbäddad i övrigt innehåll, är 

annonsmärkning nästan ineffektiv.  
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3.4 Varför den nya märkningen på Instagram? 
 

På Instagram har en stor andel av inläggen brutit mot reglerna när det kommer till sponsrade 

inlägg. Att använda hashtags som #ad eller att endast märka inlägget längst ner är inte 

tillräckligt enligt svensk lag (Konsumentverket, 2016). Instagram har av denna anledning 

skapat en ny funktion där inlägget får texten ”Paid partnership with…” högst upp, som en 

markering som visar att inlägget är sponsrat. Denna markeringen har skapats för att profilerna 

lättare ska kunna vara transparenta och markera vad som är köpt samarbete och inte. 

Instagram ställer inga krav på att influencers måste använda den nya märkningen, men det är 

lättare för profilerna att vara transparenta menar vissa bedömande (Dagensanalys, 2017). 
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4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel presenteras den teori som är relevant för studien. Avsnittet tar inledningsvis 

upp bakgrunden om reklam och hur reklam tas emot av mottagare. Slutligen har vi i det 

teoretiska ramverket som består av celebrity endorsement, the source models, 

tvåstegshypotesen och parasocial interaktion. 

 

4.1 Traditionell reklam kontra modern reklam  

Marknadsföringsforskaren Sara Rosengren menar att  reklamen är under ständig förändring. 

Denna förändring drivs av den snabba medieutvecklingen, förändrade konsumentbeteenden 

och ett ökat intresse bland företag att använda reklamen till mer än att påverka bara kunder 

och köp. (Rosengren, 2016) Sara Rosengren definierar reklam som “Varumärkesinitierad 

kommunikation som syftar till att påverka människor". Denna definition av reklam är relevant 

för vår studie, då den inkluderar nya former av reklam som exempel influencer marketing.  

 

Dahlén och Colliander (2011:10) menar i sin studie att sociala medier har en större inverkan 

på konsumenter än de traditionella medierna. Detta eftersom att exempelvis bloggaren kan 

skapa en tillförlitlig och vänskaplig relation till läsarna. Författarna menar att relationen 

mellan bloggaren och deras läsare är lika effektiv som relationen som uppstår genom “Word 

of mouth”. Detta eftersom att bloggarna delar med sig av sitt personliga liv, vilket leder till 

att läsaren lär känna bloggarna på ett mer personligt plan. Dahlén och Colliander (2011:105) 

påstår att en konsuments inställning till ett varumärke förstärks efter positiva inlägg om 

varumärket på en blogg, i jämförelse med samma innehåll i en tidning på internet.  

 

Enligt Grusells studie “Unga och reklam” (2012:13) verkar det finnas en norm i samhället om 

att reklam är någonting negativt. Om konsumenten själv har valt att ta del av reklamen 

upplevs den som mer positiv, detta på grund av att konsumenten då utgår från egna intressen. 

Grusell (2012:14) menar att den reklam som stör medieanvändning ofta anses som störande, 
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då konsumenten inte aktivt har valt att ta del av den. För att reklam ska ses som information 

behöver konsumenten vara intresserad av ämnet som reklamen förmedlar (Grusell, 2012:15). 

Reklam från influencers på Instagram kan tänkas ses som mer självvald, då den ofta utgår 

ifrån egna intressen av respektive följare. Människors attityd till reklam grundar sig i faktorer 

som samhälleliga, demografiska, personliga och även mediets egenskaper. Grusell (2012:20) 

nämner att reklam har en förmåga att skapa ett behov bland konsumenter som inte fanns från 

första början. Reklam från influencers på Instagram kan tänkas skapa ett köpbehov bland 

följarna och därmed påverka dem.  

 

Lee och Watkins (2016:2) utförde en undersökning där de granskade videobloggare (även 

kallad vloggers) på Youtube. Undersökningens syfte var att ta reda på om konsumenternas 

uppfattning av lyxmärken påverkas av vloggers. Resultatet som Lee och Watkins (2016:4) 

fick fram av undersökningen var att försökspersonerna som tittade på vloggers som nämnde 

lyxprodukter hade en högre uppfattning om lyxmärken och köpavsikter än de 

försökspersonerna som inte tittade på dessa videobloggar. Resultatet som Lee och Watkins 

(2016:4) fick fram av sin undersökning stödjer teorin om att influencers är ett bra 

marknadsföringsverktyg.  

 

Tidigare forskning om reklam och unga nämner främst TV-reklamens effekter. En rapport 

som tar upp barn och reklam på internet, och dess risker är Helena Sandberg, docent i Medie- 

och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Rapporten ”Att jaga en rörlig måltavla: 

internetreklam riktad till barn” (2014) beskriver hur marknadsförare hittat nya sätt att nå ut 

till unga och att gränserna kring vad som är reklam håller på att suddas ut. Helena Sandberg 

nämner att det i ett konsumtionssamhälle är vanligt att barn tidigt blir delaktiga som 

självständiga konsumenter. Detta leder till att konsumtion blir en viktig del av barndomen. 

 

4.2.1 Användargenererad reklam 

Sociala medier har bidragit till att användarna gått från att vara passiva konsumenter till 

aktiva producenter (Forlizzi & Battarbee, 2004:265). Detta genom att internet gjort det 

möjligt för användare att delta med eget innehåll i olika former; video, text bild med mera. 

Detta fenomen benämns som User Generated Content (UGC) även kallat användargenererat 
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innehåll. Användargenererat innehåll har blivit allt vanligare i samband med tillväxten av 

olika plattformar på internet. Användargenererad reklam av detta slag är inbäddad i annat 

innehåll, som exempelvis redaktionellt innehåll och ses många gånger som tips, snarare än 

som reklam (Sandberg, 2014:36) Denna typ av reklam kan ha större inflytande på 

konsumenten än traditionell reklam (Rågsjö Thorell, 2017). På Instagram skapar influencers 

innehåll i form av bilder och videoklipp för att både kommunicera kommersiellt och 

redaktionellt innehåll, denna typ av reklam kan vara en förklaring till varför sponsrade 

inläggen på Instagram inte alltid är tydlig för följarna. 

 

4.1.1 Influencer marketing 

– “En influencer har följare som tror på och gillar allt som influencers förmedlar. Om hen 

skriver om en klocka som hen älskar med uppmaningen: ’du borde prova den’, så gör 

följaren det. Men läser en person att klockan är bra i en tidning som vanlig reklam utan 

avsändare, så är avståndet mellan köpare och konsument för stort” 

 

   Daniel Troyse, Tailsweep 

 
Enligt Brown och Hayes (2008:38) är en influencer en oerhört viktigt person i en köpprocess 

av en produkt eller tjänst. Brown och Hayes (2008:42) beskriver att en influencer är viktig för 

att företag ska ta sig förbi de hinder som finns mellan ett företag och sina konsumenter. När 

ett företag använder sig av en influencer i sin marknadsföring innebär det att företagets 

budskap bäddas in i influencers innehåll. Marknadsföring genom influencers eller Influencer 

marketing som det kallas för är enligt Eliassi och Jändel (2016:2) när ett företag använder sig 

av sociala medieprofiler eller kändisar för att nå ut med sitt budskap genom profilens egna 

sociala mediekanaler.  

 

Brown & Hayes (2008) nämner att det är viktigt att anpassa varumärkets budskap och 

kampanjer till varje influencer. Detta kan göras genom att företag skapar unika innehåll för 

varje influencer som sedan sprids till följarna. Brown & Hayes (2008) menar att detta kan 

leda till att konsumenterna får ett högre förtroende för influencers samt att influencers 
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förtroende för företagen ökar. En viktigt faktor att ta hänsyn till när det kommer till 

influencer marketing är att influencers kan stå för det marknadsföringsbudskap som företaget 

vill att hen sprider (Brown & Hayes, 2008:105-113). För att influencers ska kunna 

kommunicera ut budskapet på ett trovärdigt sätt krävs det att budskapet är relevant och 

användbart för influenserna själva. Att influencers endast kommunicerar företagets åsikter 

minskar trovärdigheten för företaget. Dahlén & Colliander (2011:21) påpekar att influencer 

marketing kan skapa ett mer känslomässigt band mellan konsumenten och influencers. Detta 

beror på att influencers publicerar bilder och texter regelbundet medan tidningar utges 

periodvist som i sig leder till att konsumenten endast läser dem någon gång i månaden. 

 

Många av dagens företag lämnar det traditionella sättet att marknadsföra, vilket leder till att 

influencers får en större roll som reklampelare. Deras sociala status och förmåga att nå en stor 

publik gör dem eftertraktade för företag. Företag har länge använt kändisar i sin 

marknadsföring, vilket då kallades för celebrity endorsement (Abidin & Ots, 2016:153). 

Detta ligger till grund för definitionen influencer marketing. 

Marknadsundersökningsföretaget Schlesinger Associates undersökning om influencern 

marketing visade att trovärdighet är en central del av arbetet. Av de tillfrågade menade 75 

procent att den största utmaningen är att hitta den rätta influencern för kampanjen, detta 

eftersom att det är svårt att skapa en identifikation och trovärdighet hos kunden (Emarketer, 

2015).  

 

Vår studie behandlar ämnet reklam, och vi ser därför en relevans i att redogöra för olika typer 

av reklam, samt vilken som syn samhället har. Vi introducerar användargenererad reklam och 

influencer marketing, för att skapa en bild av den moderna reklamen. Vloggare på youtube 

går under kategorin influencers, vi ser därför en relevans i att redogöra för hur konsumenten 

ser på vloggare. Även bloggare går under denna kategori, bloggare anses ha en större 

inverkan på konsumenter än de traditionella medierna, detta eftersom att bloggaren kan skapa 

en tillförlitlig och vänskaplig relation till läsarna. Relationen mellan följare och influencer är 

något som undersöks i studien, vilket gör denna studie användbar för vår analys.  
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4.3 Kända profiler i reklam  

4.3.3 Celebrity endorsements 

En marknadsföringsstrategi som har varit populär under de senaste decennierna kallas för 

”celebrity endorsements”. Denna strategi går ut på att använda kända personligheter i 

reklamkampanjer (Peetz, 2012:6) i hopp om att ge en positiv påverkan på konsumenters 

attityder till olika produkter (McCracken, 1989:312). Konsumenter har en viss tendens att 

vilja identifiera sig med en känd person, och köper därför produkter som dessa marknadsför 

(McCracken, 1989:315). Det ger flera fördelar av att använda celebrity endorser i 

marknadsföringssammanhang. Annonsen blir lättare ihågkommen vilket gör att konsumenten 

lättare lägger märke till varumärket (Söderlund, 2003:77). De kända profilerna bidrar även 

med att reklamen uppfattas som mer trovärdig, vilket kan göra att attityden till varumärket 

blir positivare (Söderlund, 2003:77).  

 

Söderlund (2003:77) menar även att det uppstår ett större medialt intresse när kända profiler 

medverkar i kommersiella sammanhang. Utöver den publicitet i media som varumärket själva 

har bekostat, får de ytterliggare publicitet av den kända profilen. Marknadsföringsprofessorn 

Jeetendr Sehdev nämner att det inte bara finns fördelar med att använda celebrity endorser i 

reklamen, utan det är även riskfyllt. Kända profiler kan ofta vara inblandade i skandaler, 

vilket kan påverka varumärket negativt (Khatri, 2006:34). En studie av Sehdevs visar att fyra 

av fem personer skulle kunna tänka sig att köpa en produkt som marknadsförs av en känd 

profil som är dömd för ett lättare brott som till exempel en rattfylla. Samma andel menar att 

det inte skulle köpa en produkt om den kända profilen var dömd för ett grövre brott som till 

exempel våldtäkt. Forskningen visade därmed att ju större skandal desto större skada på 

varumärket (Khatri, 2006:34). 

 

4.3.1 Source credibility 

The source models; The source credibility model och The source attractiveness har utvecklats 

för att studera kommunikation. Dessa modeller är i dagsläget utarbetade för att påvisa på 
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vilka villkor som kända profilers meddelande är övertygade. Source credibility innefattar tre 

faktorer, trovärdighet, expertis och attraktivitet. Inom marknadsföring och kommunikation är 

trovärdighet är ett återkommande begrepp, men begreppet har sitt ursprung inom 

socialpsykologin (McCracken, 1989:310).  

 

Hovland et.al (1953:134) menar att en källas trovärdighet består av två komponenter: 

trovärdighet och expertis. Wu et.al (2016:1496) menar att expertis handlar om till vilken grad 

källan anses ha kunskap om ämnet. Med trovärdighet menas hur ärlig källan är i att förmedla 

opartisk och objektiv information. Hovland och Weiss 1951 (refererad i Severin & Tankard, 

2014:156) utformade en modell för att testa source credibility, detta med tron om att ett 

buskap bör komma ifrån en trovärdig källa för att tas emot på bästa sätt. Resultatet visade på 

att deras hypotes stämde (Severin & Tankard, 2014:156). Whitehead (1968) gjorde även en 

studie om source credibility och även hans resultat visade på att trovärdighet var den 

viktigaste faktorn (Severin & Tankard, 2014:158). Subtil reklam är något som Robinson et.al 

(2002:42) menar kan göra att konsumenter känner sig vilseledda, detta kan i sig minska 

förtroendet till mediet. Wu et.al (2016:1497) menar att förtroendet minskar när en konsument 

inser att informationen som förväntas vara opartisk i själva verket är sponsrat innehåll.  

  

Faktorn expertis, definierad av Erdogan syftar på kunskapen, erfarenheten eller färdigheten 

en ambassadör besitter. En studie gjord av Ohanians studie (1991) visade att expertis är den 

faktor med mest inflytande på köpbeteende. En influencer förmedlar expertis om hen 

marknadsför en produkt som stämmer överens med vad personen är kunnig inom. Expertis 

bidrar även till att influencers anses vara tillförlitlig, detta eftersom att hen anses vara 

kvalificerad av att marknadsföra denna produkt (Peetz, 2012:6). Den tredje faktorn 

Attraktivitet innefattar aspekter såsom livsstil, personlighet och intellektuell nivå (Erdogan, 

1999:299). Denna faktor har störst påverkan då en influenser marknadsför en produkt i hopp 

om att skapa en efterfrågan (Kamin, 1990:232).  

 

Det har under en längre tid ifrågasatts huruvida trovärdigheten till en avsändare sjunker när 

hen kopplas ihop med ett flertal budskap samtidigt, till exempel när en känd person 

medverkar i olika reklamer för olika produkter under samma tidsperiod. Enligt Severin & 

Tankard (2014:159) visar forskning att trovärdigheten sjunker för både kändisen i frågan och 
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de varumärket hen arbetar med då flera budskap är kopplad till en och samma person. Detta 

kan enligt Grusell (2008:62) och Piety (2015:101) bero på att människor överlag har en 

kritisk inställning till reklam och ifrågasätter oftast den. Detta kan leda att följarna även blir 

skeptiska till det övriga redaktionella innehållet (Grusell, 2008:62; Piety, 2015:101). 

 

4.3.2 Source attractiveness  

The source attractiveness modellen handlar om att konsumenter har en viss tendens att lockas 

av kändisvärlden och strävar efter att efterlikna dessa profiler (McGuire, 1985 refererad till i 

Erdogan, 1999, s. 299; Keel & Natarajan, 2012; Hung, 2014). Kändisarna skapar en positiv 

bild av produkten som marknadsförs då det skapas en igenkänningsfaktor (ibid). Source 

attractiveness utvecklades av McGuire 1985 och modellen förklarar att ett budskaps 

effektivitet beror på hur sympatisk och familjär avsändaren är (citerad i McCracken, 

1989:311). Enligt Keel och Natarajan (2012) kan företag som använder sig av celebrity 

endorsers råka ut för vissa problem, detta kan ske när en kändisbild och ett produktbudskap 

inte stämmer överens. Problemet kan beskrivas som eclipsing, som innebär att ett objekt står i 

vägen för ett annat (ibid:692). När detta inträffar tar kändisen fokus från den aktuella produkt 

som annonseras. 

 
Source attractiveness består likaledes av tre faktorer som påverkar konsumentens syn på 

produkten; likhet (similarity), bekanthet (familiarity) och omtyckthet (likability).(Baker & 

Churchill, 1977; Petroshius & Crocker, 1989). Likhet handlar om hur starkt konsumenten 

känner gemenskap med ambassadören (Erdogan, 1999:301). Bekanthet anges som till vilken 

grad som ambassadören blir igenkänd på grund av exponering i media (Erdogan, 1999:299). 

McCracken (1989) beskriver den sista faktorn, omtyckthet som hur den kända personen ser ut 

och beter sig. Denna faktor går att koppla ihop med andra faktorer i modeller som exempelvis 

expertis. En ambassadör har bevisats bli mer omtyckt om hen har expertis kring produkten 

som marknadsförs (Buhr, et al., 1987). Ambassadörens omtyckthet och trovärdighet kan dock 

bli negativt påverkad om hen marknadsför ett flertal produkter under samma tidsperiod 

(Tripp, et al., 1994).  
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Celebrity endorsers handlar om att använda kända profiler i reklam för att påverka 

konsumenters attityder, detta kan beskrivas som nutidens influencer marketing då influencers 

används på samma sätt i reklam. Celebrity endorsement och source credibility används för att 

förklara varför kända profiler används i reklam, och därmed varför influencers används i 

reklam och kan stärka ett budskap med hjälp av deras trovärdighet 

 

4.5 Förtroende genom parasociala relationer 

Det är vanligt att vi människor har en tendens att utveckla känslor till olika karaktärer i 

media. Detta kan exempelvis ske då vi läser böcker, ser på tv eller lyssnar på radio. Dessa 

karakätar har en förmåga att skapa en känslomässig reaktion hos oss, som sedan påverkar vårt 

engagemang i texten (Cohen, 2009:223). Gemensamt för dessa reaktioner är att det är en 

mänsklig relation som skapas genom ett medium. Vi skapar en känsla av intimitet som får oss 

att tro oss veta hur ur karaktärerna känner och tänker. Detta är vad som kallas för parasociala 

relationer (Cohen, 2009:224). Parasociala relationer kan tänkas beskriva hur influencers 

genom interaktion skapar ett förtroende till följarna och därmed utvecklar en relation.  

 

Parasociala relationer är ett begrepp som skapades av Horton och Wohl (1956), begreppet 

förklarar att publikens respons inte bara är en observation utan att publiken istället integrerar 

med mediepersonen eller den kända profilen. Horton och Wohl (1956) beskriver relationen 

som ”one-sided, non dialectical, controlled by the performer, and not susceptible of mutual 

development (Horton & Wohl, 1956:215). Publikens relation till mediepersonerna existerar 

endast på den sociala plattformen, där mediepersonen delar med sig av sin vardag och får 

publiken att känna att de är en del av den. Publiken känner till profilens personkrets som om 

det vore ens egna. Detta genom observation och tolkning av utseendet, röst och handlingar i 

olika situationer. Mediespersonens rutiner blir också publikens rutiner, vilket bidrar till en 

fortsatt relation. Att publiken dagligen tar del av medie personens vardag leder till en ensidig 

vänskap, där publiken tror sig känna mediepersonen mer intimt och djupgående än vad andra 

gör (Horton & Wohl, 1956:2015-220). 
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När teorin om parasocial interaktion introducerades bestod de traditionella massmedierna av 

ensidig kommunikation i form av radio och tv, en dialog mellan avsändaren och mottagare 

var därmed inte möjlig. I och med internet har parasociala relationer fått en lite större 

betydelse i människors liv och teorin har behövts utvecklas. Labrecque (2014) utvecklade 

teorin och menade på att parasocial interaktion inte endast går att applicera på traditionella 

massmedier, utan även på dagens digitala kommunikationsplattformar. Hennes resultat visade 

att användandet av parasocial interaktion i sociala medier kan förstärka kundens lojalitet och 

relation till företaget. Detta genom att få mottagaren att känna en koppling mellan sig själva 

och den kända profilen (Labrecque, 2014:135). Labrecque (2014:135) menar därmed att 

parasociala relationer kan användas strategiskt i sociala medier.  

 

En studie av Abidin (2015) undersöker kvinnliga influencers i Singapore inom genren livsstil. 

Abidin observerar hur influencers mottar och ger intimitet på olika sätt. Abidin observerar 

med hjälp av parasocial interaction hur influencers tar till sig och mobiliserar intimitet. I 

studien beskriver Abidin en modell för kommunikation mellan influencers och följare. Hon 

menar att influencers interagerar med sina följare för att ge dem intrycket av intimitet, så 

kallad perceived interconnectedness. Till skillnad från äldre medier, såsom tidningar, 

möjliggör influencers inlägg omedelbar interaktivitet och respons från följarna. Detta bidrar 

till att interaktionen mellan influencers och deras följare bli mer direkt, personlig och intim. 

Mediepersonerna avslöjar dock inte allt för sin publik, utan publiken får endast se utdrag i 

vad som händer “bakom kulisserna” för att ge en föreställning av intimitet (Abidin, 2015) 

 

4.5.1 Parasociala relationers funktion 

Parasociala relationer har av flera forskare betraktats som en effekt av medierna, denna effekt 

har skapats för att fylla ett behov av social interaktion. Konsumenter kan genom konsumtion 

av medietexter känna sig mindre ensamma (Cohen, 2009:225). Detta visades i en studie av 

Stern et.al (2007:26) som undersökte kvinnor och deras relation till kvinnliga karaktärer i 

såpoperor. Resultatet visade på att kvinnorneras relation blev så intensiv med de kvinnliga 

karaktärerna att de betratkade de som sina riktiga vänner. Andra forskare menar att 

konsumenter använder medierna för att underhållas snarare än de används som ett bot mot 
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ensamhet (Rubin, Perse & Powell, 1985). Idag används sociala medier av många ungdomar 

som en “boredom killer” (DEFY Media, 2016) 

 

En studie av Lueck (2015:102) undersöker om parasociala relationer kan effektivisera 

marknadsföring. Studien tar upp kändisen Kim Kardashian West som ett exempel på hur 

kända profiler på sociala medier belönar sina följare genom personliga och engagerande 

inlägg. Detta bidrar till att följarna känner en delaktighet i profilens liv, vilket är en premiss 

för den parasociala interaktionen. Genom att följarna uppskattar influencern uppskattar de 

även produkten som profilen förespråkar. Resultatet av Luecks (2015:102) studie visar på att 

man genom parasociala relationer kan bedriva framgångsrik reklam.  
 

Teorin om den parasociala interaktionen kan förklara relationen mellan influencers och 

följare och kan tänkas beskriva hur influencers genom interaktion skapar ett förtroende till 

följarna. Parasocial interaktion handlar om att människor interagerar med medieprofiler och 

därmed skapas en känslomässig relation till personen. Genom att publiken tar del av medie 

personens vardag, blir relationen till influenserna känslomässig. På Instagram har följarna en 

möjlighet att integrera med influencers, och dagligen ta del av deras liv, vilket kan leda till en 

relation. Eftersom att ungdomar spenderar en stor del av sin tid på Instagram, exponeras de 

ständigt för influencers vardag och det kan därför tänkas att de utvecklar ett känslomässigt 

band.  

4.4 Influencers som opinionsledare  

I dagens samhälle har människors åsikter fått en större plats båda gällande demokrati och 

marknadsekonomi. Larsson (2005:42) menar att opinionsbildning därmed har en viktig del i 

varumärkesbyggandet för att nå ut till människor. Begreppet är därför lämpligt för 

influencers, då dessa agerar som opinionsledare; exempelvis då de marknadsför olika företag. 

En opinionsledare har förmågan att forma mottagares attityder, åsikter och kunskaper 

(Weimann et.al 2007:175). Opinionsledare och dess mottagare har vanligtvist en relation där 

opinionsbildaren rekommenderar och delar olika produkter eller tjänster online som 

mottagaren kan ta del av. Detta i sig leder oftast till att mottagare kommunicerar och nämner 

produkten eller tjänsten till andra konsumenter (Meng et.al 2011:142). Det kan därför på ett 
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flertal sätt anses som att en opinionsledare har en viss makt över sin mottagare. 

Opinionsledare har en kunskapsmakt där hen värderar produkter och tjänster, men även en 

social makt med sin höga status och position i samhället (Weimann etl.al 2007:175). En 

opinionsledare agerar oftast enskilt och är vanligtvis inte kopplad till något varumärke eller 

företag. Istället används de som referensmakt då de anses ha liknande åsikter och värderingar 

som konsumenter. Eftersom att en opinionsledare delar samma åsikter och intressen som 

konsumenterna blir informationen som opinionsbildaren delar med sig av mer övertygande 

och därmed blir den nämnda produkten eller tjänsten mer eftertraktad. (Solomon, 2009:243). 

En influencer kan tänkas beskrivas som en opinionsledare, då personen har förmåga att 

influera sina följares attityder, åsikter och kunskaper.  

 

Internets uppkomst har bidragit till att fler personer idag kan bli opinionsbildare, detta har 

resulterat i att det i dagsläget är svårare att identifierar vem som är en opinionsledare(Weaver, 

2008:321). I dagens digitaliserade samhälle kan vem som helst med tillgång till internet bli en 

opinionsledare, till skillnad från förr då opinionsbildaren beskrevs som kunnig, mer påläst 

och av högre socioekonomisk status (Ibid). Fortfarande behövs dock ett högt interpersonellt 

inflytande som får följarna att vilja ta efter en influencer (ibid). En annan aspekt som spelar in 

är socialt grupptryck, det vill säga att människor är mer villiga att ta till sig information från 

en opinionsledare när andra inom gruppen agerar i linje med det (Lawry, 2013:74).  

 

Studien “Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement” 

av Uzunoglu & Misci Kip (2014), är en studie som behandlar bloggares inflytelserika roll 

som opinionsbildare. Författarna menar att bloggaren har en förmåga att påverka publikens 

uppfattningar, köpbettende och attityder, vilket gör dom eftertraktade ur ett företags 

synvinkel. Författarna menar att bloggares trovärdighet är en stark maktfaktor, då publiken 

och bloggarna skapar ett starkt band av förtroende (Kavanaugh et al, citerade i Uzunoglu & 

Misci Kip, 2014:598). Denna studie fokuserar på aspekter som bloggare och 

relationsskapande ur ett företags synvinkel. Många tidigare studier har lagt fokus på att 

studera influencers ur företagets synvinkel. Uzunoglu & Misci Kip (2014) studie visar på att 

bloggares trovärdighet är en stark maktfaktor, och vi vill därför ta reda på om mottagarna har 

samma bild av influencers. 
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4.4.1 Tvåstegshypotesen  

    

”Ideas often flow from radio and print to the opinion leaders and from them to the less active sections 

of the population” (McQuail, 2000).  

 

 

Tvåstegshypotesen, utvecklad av Katz & Lazarsfeld, 1955, menar på att information sprids 

till grupper i samhället via en opinionsledare. Modellen uppkom i samband med den första 

stora undersökningen om masskommunikationens effekter under den amerikanska 

valkampanjen 1940. Resultat visade att personliga relationer, såsom möten och personliga 

kontakter hade varit mer effektivt än massmedia för att påverka människors röstval (Severin 

& Tankard, 2014:31). Resultatet bidrog till en inflytelserik teori gällande den roll som 

opinionsbildare och personligt inflytande spelar, detta blev ett dominerande paradigm inom 

kommunikationsteori och forskning (McQuail & Windahl 1993:62). Hedlund och Johansson 

(1993:181) menar att det kan vara lämpligt att använda sig av människor utanför företaget, 

för att skapa ett önskat förtroende. Detta eftersom att det är lättare att känna förtroende för en 

verklig person snarare än ett företag (ibid).  Tvåstegshypotesen är relevant i studien för att 

förklara influencers som dagens potentiella digitala opinionsbildare. Teorin kan förklara och 

skapa en bättre förståelse för hur de ungas åsikter och beteende påverkas av en person med 

stort inflytande. 
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5. METOD & GENOMFÖRANDE  
 
I följande avsnitt presenteras valet av metod. Nedan beskrivs vårt metodval, urval 
och genomförande, samt den kritik som finns riktad till den kvalitativa metoden. 
 

5.1 Metodval 

Studiens syfte var att undersöka ungas upplevelse av sponsrade inlägg på Instagram, målet 

med studien var därmed att mäta åsikter och mening. Detta gör en kvalitativ metod att föredra 

(Esaiasson et.al 2012:197). Vår studie består av ett fåtal analysenheter, som vi undersöker 

djupare för att skapa en förståelse. En kvalitativ studie är relevant när studien har ett fåtal 

analysenheter, och intresserar sig för förståelse och beskrivningar (Esaiasson et.al, 2012:197). 

Esaiasson et.al (2012) menar att det finns olika typer av studier, några av dessa är 

förklarande, beskrivande eller begreppsutvecklande studier. Eftersom att denna studie syftar 

till att undersöka hur respondenterna ser på sponsrat innehåll på Instagram innebär det att 

studien  faller inom ramarna för beskrivande studier  (Esaiasson et.al, 2012:36).  

Holme & Solvang (1997:51) menar att gruppdynamiken gör att en bredare skala av idéer är 

möjliga. I studien har vi därför valt att använda oss av gruppintervjuer, detta eftersom att 

respondenterna är unga och diskussionen därmed kan tänkas blir mer djupgående än i 

enskilda intervjuer. Att resonera i grupp leder till att respondenterna försöker förstå varandra 

och hur andra handskas med olika situationer de själva ställs inför (Holme & 

Solvang,1997:52). Genom diskussion kring andras erfarenheter leder till en bättre förståelse 

för vad man själv tycker.  

5.1.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en kvalitativ metod där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera 

olika aspekter av ett ämne eller tema. Målet med fokusgrupper är att fånga den kollektiva 

förståelsen som växer fram ur diskussioner (Ahrne, Svensson, 2012:71). 

Fokusgruppsmetoden är användbar för att studera hur människor tänker om ett särskilt ämne 

och även varför de har denna uppfattning. Denna metod ansåg vi var lämplig för vår studie, 
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då vi ville få en ökad förståelse för de fenomen vi ville undersöka. Fokusgrupper ger en 

möjlighet för deltagarna att tillsammans diskutera kring temat i studien, vilket skapar olika 

synpunkter kring frågan och ger ett bredare perspektiv (Esaiasson et.al, 2012:319). 

Fokusgruppsmetoden är inte användbar om inte ämnet är välbekant för målgruppen, just 

därför behandlar studien endast målgrupper som är aktiva på Instagram. Risken med 

fokusgrupper är att vissa individer inte tar plats och kan då begränsa respondenternas 

benägenhet att svara öppet och ärligt, vilket i sig kan sänka trovärdigheten på studien 

(Larsson, 2010:85). 

5.1.2 Undersökningens urval  

 Urvalet av respondenterna är av strategisk karaktär, det vill säga att de som undersökts har 

valts ut utifrån ålder. Statiska centralbyrån visar att 90 procent av svenska ungdomar mellan 

16-24 använder sociala medier dagligen (Statistiska Centralbyrån, SCB, 2011). Studien har 

därmed undersökt personer aktiva på Instagram i åldrarna 16-24.  

 

För att nå dom yngre respondenter valde vi att vända oss till gymnasieskolor. Vi kontaktade 

informationsansvarige i olika skolor i centrala Sundsvall, där vi presenterade oss själva och 

förklarade vad vi ville ha hjälp med. Vi fick först svar av Mikael Elias teoretiska gymnasium 

och fick möjlighet att komma dit för att presentera oss och studiens syfte. Väl på plats 

rekryterade vi åtta elever som ville vara med i undersökningen. För att nå den de äldre av vår 

population så valde vi att vända oss till studenter på Mittuniversitet i Sundsvall, där vi gick 

runt och frågade om någon var intresserad av att delta i våra fokusgrupper, hur gamla de var 

och om de regelbundet använde Instagram. Vi fick tag på åtta studenter som var villiga att 

delta. Deltagarna i fokusgrupperna valdes ut eftersom att de har erfarenheter, kunskaper och 

åsikter som är av intresse för forskningen. Deltagarna som undersökts i studien har alla 

gemensamt att de är aktiva på Instagram och är inom samma åldersgrupp, det vill säga att det 

är en homogen grupp (Ahrne, Göransson, 2012:76). Skillnaderna mellan deltagarna är också 

viktiga (Ahrne, Göransson, 2012:76) För att skapa heterogenitet i gruppen har studien 

undersökt både killar och tjejer, samt med olika bakgrund.  
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5.1.3 Slutgiltigt urval  

Det slutgiltiga urvalet bestod således av fyra grupper, tre deltagare i en grupp och fyra 

deltagare i resterande. Vårt mål var att ha minst fyra i varje grupp, men i en av grupperna dök 

inte en av deltagarna upp. En grupp bestod av förstaårselever på gymnasiet, en annan grupp 

bestod av andraårselever på gymnasiet och de två andra grupperna bestod av studenter från 

universitet i åldrarna 20-24. Vi valde att använda oss av två yngre och två lite äldre 

fokusgrupper, och att inte blanda olika åldrar i de olika grupperna. Detta då vi ansåg att det 

skulle bli en bättre diskussion med jämnåriga samt för se ifall resultatet skiljde sig bland 

åldrarna. Grupperna dominerades av tjejer, eftersom att det inte var många killar som ville 

delta i studien. 

Tabell 1 - respondenter 

 

Grupp 1 

Förstaårselever på 

gymnasiet 

Grupp 2 

Andraårselever på 

gymnasiet 

Grupp 3 

Universitetsstudenter i 

åldrarna 20-24 

Grupp 4 

Universitetsstudenter 

i åldrarna 20-24 

Hanna Frida Amanda Hanna W 

Hanne Annabel Elin Hanna S 

Amanda  Nicole Robin Louisa 

Kalle Frida Agnes  

 

5.2 Genomförande  

I vår studie har fyra fokusgruppsintervjuer genomförts, då vi efter dessa intervjuer nått 

teoretisk mättnad. Krueger och Casey (2000) nämner att forskaren bör ha tre eller fyra 

grupper i avsikt för studien, och i processen utvärdera om teoretisk mättnad har nåtts eller om 

fler fokusgrupper bör genomföras för att nå ett fullständigt resultat. När forskaren upplever 

att en till fokusgrupp inte kommer att förse studien med ny information kan hen anta att 

25 



teoretisk mättnad har uppstått. Larsson (2010:60) nämner tre intervjuformer; den öppna, den 

semistrukturerade och den strukturerade intervjun. Vi valde att använda oss utav den den 

semistrukturerade, eftersom att den är temamässigt upplagd och vi kan därmed utgå från de 

teorier och frågeställningar som studien baseras på.  

 

Fokusgruppsintervjuer ägde alla rum på respektive skola och inledde med att vi presenterade 

oss själva samt syftet med studien och fokusgrupperna.Vi informerade respondenterna om att 

intervjuerna skulle spelas in. En av oss handlade moderator och den andra antecknade det 

som kanske skulle vara svårt att framgå på ljudupptagningen.Vi tydliggjorde sedan att vi 

skulle undersöka hur unga upplever sponsrade inlägg på instagram av influencers, samt vad 

de ansåg om den nya “markören” på Instagram.Vi valde att påbörja vår intervju (se bilaga.1) 

med ett par inledande frågor för att värma upp deltagarna. Frågorna bestod av deltagarnas 

namn, ålder och vilka influencers som deltagarna följer. Esaiasson et.al (2012:265) menar att 

syftet med att använda inledande frågor är att skapa en avslappnad stämning, stärka graden av 

samhörighet i gruppen och för att skapa en kontakt med deltagarna. Frågorna ska vara lätta att 

förstå och inte ha ett för akademiskt språk (Larsson, 2010:64; Esaiasson et al, 2012:265). 

Detta var för oss extra viktigt att tänka på då vi intervjuade gymnasieelever som inte har en 

akademisk bakgrund. 

 

För att ge respondenterna en bättre förståelse för vad markören är och hur sponsrade inlägg 

på instagram ser ut, valde vi att visa en bild på detta. Vi visade en bild på influencern Bianca 

Ingrosso, där hon gjorde reklam för Ellos. Vi redigerade bort “markören” för att först 

undersöka vad för känslor som denna bild förmedlade, utan markören. Sedan visade vi bilden 

med markören, där det längst upp på bilden stod “betalt samarbete med Ellos”(bilaga 2). Vi 

använde oss därefter av vår intervjuguide (bilaga 1.) som var upplagd efter tre teman: 

instagram som reklam, influencers som trovärdiga och influencers som påverkansfaktor. 

Varje tema hade några få frågor för att kunna hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar. 

Larsson (2010:66) nämner att är viktigt att skapa ett levande samtal och att vara flexibel, 

vilket gjorde att vi valde att inte alltför strikt följa intervjuguiden.Vi avsluade intervjun att 

visa en bild från influencern Isabella “Blondinbella” Löwengrip där bilden visade ett 

samarbete med Moderaterna (bilaga 2). Syftet med bilden var att undersöka respondenternas 
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syn på när en influencer blir sponsrad av företag eller ett parti som finns för att påverka 

samhället och folks åsikter.  

5.2.1 Transkribering  

När vi hade genomfört alla intervjuer började vi med transkriptionen av materialet. Gillham 

(2008:168) nämner att transkriberingen bör genomföras tätt inpå intervjuerna, detta för att 

förhindra att någon information faller bort. Vi valde att inte transkribera materialet ordagrant. 

Ahrne & Svensson (2015, s.51-52) menar att talspråk överlag skiljer sig från skriver text och 

utskrivet muntligt tal kan vara osammanhängande. Därför rekommenderas det att att det 

inspelade materialet skrivs mer likt skriftspråk än talspråk, då det bidrar med ökad läsbarhet 

(ibid). Vi delade upp de fyra intervjuerna mellan oss, och transkriberade hälften av materialet 

var. 

5.2.2 Analys av materialet 

Efter transkriptionen, skrev vi ut materialet och granskade resultatet gemensamt. Vi delade 

upp materialet och tog fram det relevanta för studiens frågeställningar; Ahrne & Svensson 

(2015, s.231) menar att detta krävs för att skapa skärpa i materialet. För att underlätta arbetet 

valde vi att koda materialet med hjälp av olika färger utifrån vår temamässigt upplagda 

intervjuguide. Vi markerade viktiga citat och letade efter mönster och avvikande svar, detta 

gjorde vi med hjälp av en mindmap. Slutligen kopplade vi ihop studiens teoretiska ramverk 

med respondenternas diskussioner.  

5.2.3 Metodproblem 

Majoriteten av de undersökningar som genomförs är på något sätt förenade med 

metodproblem. Vi har därför valt att lyfta tre punkter som vi hade i åtanke efter studiens 

gång; 

 

Wibeck (2010:29f) nämner att det i en gruppintervju kan underlätta om gruppmedlemmarna 

har en snarlik utbildningsgrad, förkunskaper och socioekonomisk bakgrund. Därför ansåg vi 

att genom att använda oss att respondenter med liknande utbildning, skulle gynna vårt 

resultat. Svaren kan därmed ibland påverkas av hur en medlem i gruppen tror att andra 
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medlemmar kommer att agera. I vårt fall blir detta aktuellt eftersom att de intervjuade går i 

samma klass och därmed känner varandra. Wibeck (2010:31) nämner att det finns en risk 

med detta eftersom att 

gruppen kan hamna i ett så kallat “group-think”, det vill säga att en grupps åsikter påverkas 

av varandra.  

 

Esaiasson et al. (2012, s.25) nämner att ett forskningsideal som bör följas är 

forskaroberoendet. Med forskareoberoende menas att forskarens åsikter inte har påverkat 

studiens resultat.  Under utförandet av våra fokusgrupper var en av utmaningarna att få 

grupperna att föra en diskussion. Grupperna bestod av yngre gruppmedlemmar som var 

ganska blyga, vilket gjorde att vi var tvungna att ställa fler frågor och fick ibland rycka in i 

diskussionen. Dessa frågor kan oavsiktligt varit ledande frågor mot de resultat som vi ‘ville’ 

höra, vilket kan ha äventyrat vårt forskaroberoende. 

 

Vår avsikt med studien var att ha en jämn spridning mellan könen i våra fokusgrupper, för att 

få ett resultat utifrån de olika könens perspektiv. När det väl var dags att hitta de respondenter 

som skulle ingå i studien, var det inte många killar som var villiga att delta. Vi är medvetna 

om att detta kan ha påverkat studiens resultat, på det sättet att majoriteten av svaren från 

fokusgrupperna är utifrån ett kvinnligt perspektiv.  

 

5.3 Studiens validitet och tillförlitlighet 

Esaiasson et al. (2012:57) definierar begreppsvaliditet som en överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator och en frånvaro av systematiska fel. För att 

studien ska ha hög validitet krävs det att vår valda metod mäter det den är avsedd att 

undersöka. De utvalda teorierna i studien är kopplade till frågeställningarna i studien och 

undersöker därmed det som studien är tänkt att undersöka, vilket bidrar till studiens validitet. 

Valet av den kvalitativa metoden, undersöker mottagarnas upplevelser av sponsrade inlägg, 

vilket är syftet med studien. Extern validitet betyder att resultatet av studien kan generaliseras 

till en större population än det undersökta fallet (Esaiasson et al., 2012:89). Avsikten med 

denna studie är dock inte att generalisera resultatet utan att förklara och öka förståelsen för de 

28 



analysenheter vi undersöker. Vi har dock undersökt tillräckligt med analysenheter, vilket har 

bidragit med en teoretisk mättnad. En studie med hög intern validitet kan dra korrekta 

slutsatser för de fall som undersökts (Esaiasson et al., 2012 :90). Det är anledningen till att vi 

har undersökt en viss åldersgrupp som aktiva Instagram användare och därmed har förståelse 

för fenomenet. Studiens reliabilitet, handlar om att arbeta på ett systematiskt sätt för att få 

fram ett tillförlitligt resultat (Ekström & Larsson, 2010). I metodkapitlet har vi varit 

transparenta med vårt arbete och förklarat de hinder som studien har stött på och på så sätt 

presenterat ett tillförlitligt resultat. 

 

5.5 Kritik mot den kvalitativa metoden 

Det problematiska med en kvalitativ metod är enligt Denscombe (2009, s.399) att fastställa 

graden av generalisering. Trots att det finns en viss möjlighet till generalisering så är den 

kvalitativa metoden lättare att ifrågasätta än om undersökningen skulle genomförts med en 

kvantitativ metod (ibid). Denscombe (2009, s.399) menar även att inom en kvalitativ 

forskning är det viktigt att erkänna att en studies forskare och dens identitet, bakgrund och 

egna tankar oftast påverka framtagandet av data men även analysen. Även om forskare väljer 

att bedriva deras forskning genom den induktiva ansatsen så menar Denscombe (2009, s.399) 

att det trots allt är studiens forskare om väljer relevanta teorier och formulerar frågorna efter 

vad hen själv tycker är bra. På det sättet kan forskaren påverka studiens slutsatts. Ytterligare 

kritik mot den kvalitativa metoden är metodens inverkan på studiens tillförlitlighet. 

Denscombe (2009:399) påstår att en studies tillförlitlighet drabbas av datan samlas in i ett 

sammanhang som har påverkan på kontexten och de individer som deltar i studien.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I följande kapitel redogörs studiens resultat och analys. Resultaten och analysen presenteras 

tillsammans, indelat i de tre frågeställningar som studien har utgått från. 

    

6.1 Ungas upplevelse av reklam i form av sponsrat innehåll  

Inledningsvis ville vi ta reda på vilket typ av innehåll som respondenterna tar del av samt 

varför de följer profiler på Instagram. Samtliga respondenter intygar att de spenderar mycket 

tid på sociala medier, och flera stycken bekräftar att de är inne på Instagram varje dag. De 

innehåll som respondenterna främst tar del av är Instagramkonton som är nischade inom 

mode, skönhet och livsstil. Bland killarna var det vanligare med Instagramkonton som 

innehåller humor och sport. Anledningen till varför respondenterna följer dessa profiler 

varierande alltså, vissa följer profilerna för att finna inspiration medan andra gör det för 

intressen eller på grund av humor.  

6.1.1 Framgångsrikt reklammedium 

Efter att vi tagit reda på varför respondenterna följer respektive influencer, gick vi över till att 

diskutera Instagram som reklammedium och om respondenterna upplever att den här typen av 

reklam fungerar bättre än traditionell reklam. Respondenterna var eniga om att det inte tar del 

av traditionella medier i form av TV och annonser utomhus.  

 

Kalle: “Alltså jag tror ju att fler, i alla fall kanske i vår ålder, kollar nog mer på Instagram 

än vad de gör på exempelvis tv. Då blir de nog mer påverkade av den reklamen än vad de 

blir av tv. Jag tittar ju typ inte ens på TV”  

 

Amanda: Ja, alltså vanlig reklam brukar ju också använda kända personer. Till exempel 

Kendall Jenner i Pepsi reklamen, det brukar ju locka. så det lockar ju som TV-reklam, men 

det är inte så många som kollar på tv längre. iallafall inte jag 
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Respondenterna var eniga om att den här typen av reklam fungerar bättre eftersom att de inte 

tar del av så mycket traditionell reklam i form av TV eller annonser utomhus. Somliga 

respondenter menade även att reklam på sociala medier är framgångsrikt. Detta då influencers 

kan skapa en personlig relation med följaren genom att kommunikation mellan influencer och 

följaren kan ske på ett snabbt och enkelt sätt. Användargenererad reklam ses många gånger 

som tips, snarare än som reklam (Sandberg, 2014:36) och kan därmed ha större inflytande på 

konsumenten än traditionell reklam (Rågsjö Thorell, 2017).  

 

Annabel: “Ja jag tror det är väldigt mycket mer framgångsrikt att använda sig av massa 

influencers som folk har en personlig relation eller någon falsk förhållande med än att jag 

ser något på stan” 

6.1.2 Ökad transparens  

Respondenterna var eniga om att reklam på sociala medier har varit otydlig, men att 

“markören” på Instagram har gjort det lättare att skilja på redaktionellt innehåll och reklam. 

Respondenterna ansåg att “markören” bidrar till ökad transparens, vilket gör influencers och 

reklamen på Instagram mer trovärdig.  

 

Hanne: “Men ja tycker det är bra att det står, för om någon nämner att det är ett samarbete 

med eller om det inte är ett samarbete, så blir det en väldigt stor deal. Det är väldigt viktigt 

att dom nämner att det är ett samarbete eller inte, så vi vet. Så därför är väl markören bra.” 

 

Nicole: “Det blir tydligare med markören vilket är bra för då blir det inga missförstånd” 

Jag tycker att det är viktigt att man är transparent i vad man sponsrar och är ärlig om grejer 

också så att man kan lita på dom. Denna nya markören har bidragit till att jag känner mer 

trovärdighet till influencers eftersom att de känns som att de är mer noggrann med vad de 

väljer att sponsra nu när sponsrade inlägg syns så tydligt” 

 

Frida: “Annars kan man inte lita på att de sponsrar bara för att tjänar pengar eller om det 

är sponsring för att dom faktiskt tycker om produkten” 
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Hovland et.al (1953) menar att en källas trovärdighet består av två komponenter: trovärdighet 

och expertis. Respondenternas svar kan tolkas stämma väl överens med Hovland och Weiss 

(1951) resonemang om att det budskap bör komma från en trovärdig källa för att tas emot på 

bästa sätt. Respondenterna nämner att det är viktigt att influencers är tydliga med vad som är 

sponsrade inlägg och inte sponsrade inlägg. Subtil reklam kan göra att konsumenter känner 

sig vilseledda, detta kan i sig minska förtroendet till mediet (Robinson et.al, 2002:42). 

Markören bidrar med en ökad transparens och gör därmed att budskapet från influencers 

anses som mer trovärdigt. 

6.1.3 Frivillig reklam 

Enligt Grusell (2012:14) upplevs reklam som positiv om konsumenten själv har valt att ta del 

av reklamen. Detta var något som även visades i resultatet och var ytterliggare en anledning 

till att respondenterna ansåg att denna typ av reklam fungerar bättre än traditionell reklam. 

Respondenterna var eniga om att de följer inflenucerna för att de är något som är av deras 

intresse. Detta kan anses vara en anledning till att denna typ av reklam blir mer accepterad av 

respondenterna. Grusell (2012:15) menar nämligen för att reklam ska ses som information 

behöver konsumenten vara intresserad av ämnet som reklamen förmedlar.  

 
Hanna W: ”..det är några man själv följer med vilja och man följer de på grund av något 

man tycker de gör bra. De kan vara att de har en snygg stil, bra åsikter eller något annat. 

När de pratar för ett företag och man tycker om personerna på något sätt får man självklar 

större förtroende för dom och företaget de samarbetar med.” 

 

Nicole: “Ja, för att man själv väljer det man vill titta på. Till exempel så jag gillar smink, då 

följer jag många som visar smink. På TV så exponeras jag för all reklam som kanske inte är 

så intressant” 

 

Kalle: “Då blir de nog mer påverkade av den reklamen än vad de blir av TV. Jag tittar ju typ 

inte ens på TV. Och de blir ju typ reklam för sånt du tycker om, typ mode eller spel. Men på 

TV så kommer ju typ allt, som typ reklam om tandkräm eller nått” 
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6.1.4 Reklamtrötthet  

Respondenterna var överens om att det finns för mycket sponsrade inlägg på Instagram som 

har bidragit till en reklamtrötthet. De menar att vissa influencers har tappat sin trovärdighet 

eftersom att de har har haft för mycket reklam på sin plattform; 

 

Elin: “Ja Bianca tex lägger ut många sponsrade inlägg nuförtiden och då kan jag bli less, 

det är ju inte det jag är intresserad utav, det är ju inte därför jag följer henne. Det blir liksom 

en hel reklamsida.” 

 

Citaten ovan är exempel på hur följarna kan reagera när företag och influencers gör för 

många samarbeten. Enligt respondenterna använder företag som NA-KD och Daniel 

Wellington sig av för många samarbeten, vilket gör att produkterna från dom inte är lika 

eftertraktade. The source models tar upp vikten av trovärdighet när ett budskap ska mottas 

(Hovland et.al, 1953:134). En källas trovärdighet kan sjunka både för kändisen i fråga och för 

varumärket hen marknadsför när flera budskap är kopplade till en och samma person (Severin 

& Tankard, 2014:159). Detta kan tänkas vara orsaken till att respondenterna reagerar som de 

gör. Enligt Grusell ( 2008:62) och Piety ( 2015:101) har människor överlag  en kritisk 

inställning till reklam, vilket kan ytterligare tänkas vara en orsak till att respondenterna 

reagerar som det gör, när det blir för mycket sponsrade inlägg. Några av respondenterna var 

eniga om att ett bra samarbete är när influencers arbetar med samma företag kontinuerligt, 

detta gör även att det sponsrade inlägget blir mer trovärdigt; 

 

Hanna S: “för att jag tänker att om jag skulle samarbeta med två företag kontinuerligt och 

har samarbetat med i kanske fem år, att jag kanske skulle tjäna mer på det. Då tänker folk 

“ja men hon står för det företaget” än att jag tackar ja till allas erbjudande” 

 

6.1.5 Anpassade budskap  

Respondenterna var eniga om ett sponsrat inlägg blir mer trovärdigt om produkten som 

marknadsförs är anpassad till influencers profil. Ett inlägg som skiljer sig från resterande 
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inlägg kan av följarna anses som mindre trovärdigt och ge en uppfattning av att de endast gör 

det för pengarna.  

 

Hanna S: “Jo men en person som bara tar vad som helst för att man får en klocka eller 

pengar och då tänker man “okej min du gillar det här men även det här” du får ju bestämma 

vilken image du ska ha”. Man är en sell out.” 

 

Annabel: “Det beror det lite också på vem det är som gör reklam för vilken typ av produkt, 

Om det är någon som man tänker “oj nu ska hon helt plötsligt skriva om en tandblekning, 

vad har hon gjort med det innan?”. Asså då känner jag att det blir det typiska “aa du får 50 

lax för detta”, medan om det är en person som håller på med en viss grej som jag vet 

personen är insatt i..” 

 

Här går det följaktligen att göra en tolkning om att respondenternas svar stämmer överens 

med Brown & Hayes (2008) resonemang gällande att det är viktigt att anpassa varumärkes 

budskap och kampanjer till varje influencer. För att budskapet av influencers ska vara 

trovärdigt krävs det att marknadsföringsbudskapet är relevant och användbart för influencern 

själv. Repsonderna nämner även att det sponsrade inlägget blir mer trovärdigt om influencern 

har kunskap inom området. McCracken (1989:310) lyfter vikten av expertis för att kunna 

övertyga en målgrupp. För att en influencer ska förmedla expertis krävs det att produkten de 

marknadsför stämmer överens med vad personen är kunnig inom.  

 

Nicole: “Precis, eller något tillskott som exempelvis Ida Warg, hon äter B12 och MSM och 

typ sånt. Då kan jag tänka “okej hon är ändå lite insatt i det här”. Okej hon får betalt för det 

ja men å ena sidan så vet hon vad hon pratar om. Ja, men om Kenza hade skrivit “ ät MSM” 

då hade jag känt “ hmm okej”. Jag hade inte brytt mig eller tagit åt mig.” 
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Av resultatet kan det konstateras att följare anser att det är viktigt att rätt produkt är kopplad 

till rätt influenser, samt att det har kunskap inom det som marknadsförs Detta kan kopplas till 

source credibility som menar att en källas trovärdighet består av tillförlitlighet och expertis 

(McCracken, 1989:310). Det kan tolkas som att de sponsrade inläggen får en större acceptans 

och trovärdighet om influencers betraktas ha expertis inom det område som marknadsförs.  

 

 6.2 Ungas relation till influencers 

6.2.1 Influencers som en vän  

Ett syfte med undersökningen var att ta reda på hur respondenterna ser på sin relation till 

influencers. Vårt resultat visade att en del av respondenterna ser på influencers som en slags 

vän, trendsättare och andra som en inspiratör. En observation som vi gjorde var att den yngre 

målgruppen (16-17) kände en närmare vänskapsrelation till influencers, medan den “äldre” 

målgruppen (21-24) såg på influencers som en inspiratör.  

 

Agnes: “Ja, om dom är personliga så känns det ju som att man känner dom lite, lite som en 

vän” 

 

Hanna: jag har följt henne ända sedan hon var liten, det är ju inte något nytt så. man 

började ju följa henne för att hon var två år äldre och typ att hon också gillade att träna och 

sminkade sig bra.  

 

Citaten ovan beskriver kort de “yngre” respondenternas relation till influencers, som beskrivs 

som en vänskaplig relation. Horton och Wohl (1956), menar att detta kan bero på det som 

kallas för en parasocial relation, vilket menas med att publiken integrerar med mediepersonen 

eller den kända profilen (Horton & Wohl, 1956:215). Det är vanligt att vi människor har en 

tendens att utveckla känslor till olika karaktärer i media, genom att vi skapar en känsla av 

intimitet som får oss att tro oss veta hur karaktärerna känner och tänker (Horton & Wohl, 

1956:215). Detta kan tänkas vara orsaken till att respondenterna ser influenserna som en vän.  
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Somliga respondenter var eniga om det bildas en starkare relation om influencers uppfattas 

som trovärdig, personlig och går att relatera till. Detta överensstämmer med Lueck 

(2015:102) som nämner att för att den parasociala interaktionen ska uppstå krävs det att 

influencers delar med sig av engagerande innehåll.  

 

Respondenterna var eniga om att de innehåll som är mer personligt och visar upp en “riktig 

sida” av verkligheten upplevs som äkta, detta genom att man som följare lättare kan relatera 

till profilerna. Lueck (2015:102) menar att detta är något som ligger till grund för den 

parasociala relationen, då den ger fördel för båda parterna. Detta genom att influencern 

uppfattas som trovärdig av sina följare och samtidigt “belönar” följarna genom att ge dem 

innehåll som de kan relatera till och bli engagerade av. Detta visas i ett exempel från Elin; 

 

Elin: “Ja om en influencers är öppen och vågar visa sina brister så kan man skapa ett 

starkare band till henne, för att det blir lättare att relatera till henne. Tex Hailey “Pigss” 

Wait hon lägger upp bilder på hennes akne som hon inte har redigerat. 

6.2.2 Interaktion mellan influencers och följare  
Somliga respondenter berättade att de ibland kommenterar influencers inlägg, och får i de 

flesta fall ett svar tillbaka ganska snabbt. Respondenten Elin nämner att influencern Amir 

Akrouti, ofta svarar på allas kommentarer och tar upp frågor som hans följare ställer i många 

av hans videos. Även Robin nämner att han integrerar med vissa influencers;  

 

Robin : “ja, jag brukar ibland skriva till dom jag följer. Speciellt dom jag har följt under en 

längre tid”  

 

Abidin (2015) observerar med hjälp av parasocial interaction hur influencers tar till sig och 

mobiliserar intimitet. Respondenterna starka relation till influenserna kan enligt Abidin 

(2015) bero på att influencers inlägg på sociala medier möjliggör omedelbar interaktivitet och 

respons från följarna. Interaktionen mellan influencers och deras följare bli mer nämligen 

direkt, personlig och intim. Det kan tänkas att genom interaktion skapar respondenterna ett 

förtroende till influenserna och därmed utvecklas en relation. 
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6.2.2 En familjär avsändare  

Samtliga respondenterna var eniga om att de följer influencers på grund av att de är öppna 

och personliga och kan känna gemenskap. En av respondenterna nämner att hon följer 

Therese Lindgren på grund av att hon är öppen och pratar om personliga saker. McGuire 

(1989:311) förklarar att ett budskaps effektivitet beror på hur sympatisk och familjär 

avsändaren är, detta kan kopplas till citatet nedan.  

 

Hanne: “...Jag följer Therese Lindgren för att hon är väldigt öppen och pratar om hennes 

personlig problem, tex om hon har förhållandeproblem. Hon pratar mycket om personliga 

saker” 

 

Hanne förklarar vidare att om Therese Lindgren marknadsför en produkt så anser hon att 

budskapet blir mer trovärdigt. Detta kan bero på den parasocial interaktion som bidrar till att 

mottagaren känner en koppling mellan sig själva och den kända profilen, som leder till 

förtroende för profilen (Labrecque, 2014:135). 

6.2.3 Acceptans av kommersiella samarbeten  

Eftersom att resultatet visade att några av respondenterna såg influencers som en vän, var det 

relevant att undersöka hur denna relation påverkas när en influencer använder sig av 

kommersiella samarbeten på deras kanaler. Resultatet visade på att den fanns en 

 skillnad bland åldrarna. De yngre respondenterna som såg influenser som en vän hade en 

förståelse för hur influenserna arbetar, och att samarbeten är en del av deras inkomst. Detta 

kan kopplas med den parasociala interaktionen, de kända profilerna skapar en känslomässig 

reaktion hos oss, som sedan påverkar sedan vårt engagemang i texten (Cohen, 2009:223). 

Detta kan vara en orsak till att de sponsrade inläggen på Instagram accepteras av de “yngre” 

respondenterna. 

 

Hanne: “ja, asså det är ju deras jobb, så man förstår ju ändå, dom måste ju ju liksom göra 

samarbeten, hur ska dom annars kunna leva på det. så jag tycker inte att jag ändrar helt 

uppfattning, att man tycker något dåligt eller så.” 
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Kalle: “det är ju lite tråkigt att titta på, men man fattar ju ändå att de ska ju också tjäna 

pengar.” 

 

Den äldre målgruppens syn på influencers försämrades däremot när influenserna hade för 

mycket samarbeten. Dessa respondenter ansåg att det skapades en irritation gentemot 

influencers som ständigt la upp sponsrade inlägg på sina kanaler.  

 

Katarina: “Jag tycker att jag får en lite annorlunda bild av influencers som till exempel 

Bianca, hennes blogg innehåller typ bara samarbeten”. 

Nicole: “Ja när det blir för mycket samarbeten då tappar man ju lite förtroende för 

personen”. 

6.2.4 Kändisfaktor på Instagram 

Influencers kan beskrivas som ”celebrity endorsements”. Denna strategi går ut på att använda 

kända personligheter i reklamkampanjer (Peetz, 2012:6). Denna strategi kan tolkas vara 

nutidens influencer marketing. Samtliga respondenter nämnde att de influencers som de följer 

på Instagram är personer som de ser upp till och inspirerar dem. Många av respondenterna ser 

influencers som en vän, trots det kan det tolkas som att respondenternas syn på influencers 

har en liknelse med människors syn på kändisar. Ett exempel av Hanna W, visar tydligt att en 

produkt blir mer eftertraktad om en influencers bär produkten.  

 

Hanna W: “Jag kommer ihåg en specifik grej var när jag jobbade på Scorett hemma i 

Linköping och sen så var det att jag hade kollat på ett par skor från Scorett som jag var 

sugen på. Men saken var att jag inte visste om jag skulle köpa dem eller inte, sen såg jag att 

Kenza hade lagt upp en bild när hon hade på dem, då kände jag “fan dom är snygga”. Jag 

köpte dem bara för att de va så snygga på henne, men det roliga var att jag hann att köpa 

dom för att jag köpte dom direkt dagen efter. Men sen var ju skorna slut överallt i affärerna, 

så jag tänker att det gäller ju alla.” 

 

I liknelse med celebrity endorsement, blir produkten mer eftertraktad om en känd profil är 

kopplad till den. Detta kan tolkas bero på att konsumenter har en viss tendens att lockas av 

kändisvärlden och strävar efter att efterlikna dessa profiler (McGuire, 1985 refererad till i 
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Erdogan, 1999, s. 299; Keel & Nataraajan, 2012; Hung, 2014). Detta överensstämmer även 

med Lee och Watkins (2016) studie, vars resultat menar att marknadsföring genom 

influencers ger en positiv bild av varumärken. 

 

Att använda sig av kända profiler i reklam kan dock ha sina nackdelar. Några av 

respondenterna var eniga om att hur en produkt mottas beror på vem som marknadsför 

produkten. Produkten kan bli mindre attraktiv om fel influencer gör reklam för en opassande 

produkt. Respondenternas svar kan förklaras med det som Keel och Nataraajan (2012) 

beskriver som eclipsing. När bilden av en känd profil och ett produktbudskap inte stämmer 

överens leder det till att kändisen tar fokus ifrån den aktuella produkten (Keel och Nataraajan, 

2012:692).  

 

Annabel: Dock beror det lite också på vem det är som gör reklam för vilken typ av produkt, 

Om det är någon som inte brukar gæra reklam fær tandblekning så tänker man “oj nu ska 

hon helt plötsligt skriva om en tandblekning, vad har hon gjort med det innan?”. Då blir inte 

produkten lika intressant.  

 

Amanda: Jag känner typ att jag vill ha bevis på att den är bra. Om det är en hudprodukt, då 

vet jag ju att Bianca har bra hud, men jag vet ju inte om den funkar för hon har ju redan bra 

hud då blir man inte lika intresserad, men samtidigt om man följer en influencer som har 

dålig hud, och som sedan visar en kräm och säger att den funkar, då tror man typ på de. 

 

6.3 Hur påverkas unga av reklam på Instagram? 

6.3.1 Influencers höga trovärdighet  
Syftet med studien var även att undersöka om respondenterna på något sätt anser att de 

påverkas av reklam på Instagram. Samtliga respondenter var eniga om att de någon gång har 

blivit påverkade av en influencer, detta genom att de har gjort eller köpt något som en 

influencers har förespråkat; 
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Hanna: “...och så blev hon vegetarian, så brydde jag mig inte så mycket, men så blev hon 

vegan och jag ba hmm, jag blev intresserad så blev jag vegetarian. Hon va ju en person jag 

såg upp till, det fanns ju fakta i det hon sa.” 

 Amanda: “Ja men typ Chiquelle har en väska som alla har. Den väska har ju många lagt ut 

och då känner man att aa den vill jag också ha, och så har ja köpt den.” 

 

Influencers höga trovärdighet och sociala status kan leda till att följarnas åsikter påverkas. 

Detta kan förklaras med tvåstegshypotesen som handlar om att vi är mer benägna att lyssna 

på personer som vi anser som trovärdiga, sakkunniga eller känner relation till (McQuail, 

2005:476). Eftersom att en opinionsledare ofta delar samma åsikter och intressen som 

konsumenterna blir informationen som opinionsbildaren delar med sig av mer övertygande 

(Solomon, 2009:243). 

6.3.2 Dagens digitala opinionsbildare 

En stark profil på sociala medier var enligt respondenterna Thereses Lindgren. Hon har ett 

stort inflytande på sina följare och kan därmed påverka deras attityder och åsikter, därför kan 

Therese Lindgren beskrivas som en opinionsledare. Weaver (2008) menar att en 

opinionsbildare har en tendens att kunna påverka människor, och få dem att agera i linje med 

det som dem själv gör (Lawry, 2013:74). Detta är något som Therese Lindgren har en 

förmåga att göra, då hon till exempel har fått respondenterna att tänka mer på den veganska 

livsstilen. 

 

Louisa: “Ja apropå vegetarian grejen så tycker jag att bara av att kolla på Therese Lindgren 

och liksom att höra henne berätta mer eller har fakta på saker och hur hon tänker har ju 

ändå ändrat min syn lite på det. För att förut var man inte så medveten om det, men när man 

ser saker och folk berättar om det så tar man ju åt sig”  

 

Respondenterna var eniga om att de lättare tar till sig ett budskap om det är en person utanför 

företag som säger att dom tycker om produkten. Detta menar Hedlund och Johansson (1993: 

181) beror på att människor lättare känner förtroende för en verklig person än ett företag.  
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Louisa: “Att det är någon som återkommer, att man ser det där och det är en person som 

faktiskt säger “jag tycker om den här produkten” eller den här produkten för si eller så. Ser 

man en TV-reklam säger ju företagen själva vad de tycker om produkten. Det är inte någon 

som har en personlig åsikt.” 

 

Hanna W: “Men sen att man följer influencers just för att de ger inspiration förmodligen, då 

är det själva personens åsikter som spelar mycket större roll än om man skulle se en 

TV-reklam om det” 

6.3.3 Stor maktfaktor 

För att ta reda på om respondenterna ansåg att de påverkades på en djupare nivå gällande 

exempelvis samhällsfrågor, visade vi en bild där Isabella “Blondinbella” Löwengrip 

marknadsför en bok skriven av Fredrik Reinfeldt i samarbete med Moderaterna. 

Respondenterna var eniga att det är lätt att påverkas och ändra åsikt om det kommer från en 

person som man ser upp till, exempelvis en influencer.  

 

Louisa: “Ja. men till exempel där med politik då om det är någon 17-åring som ska rösta för 

första gången och har följt Isabella Löwengrip i flera år och hon lägger ut denna bild och de 

kanske inte är så insatta så kommer de att påverkas. De känner “ men det blir bra, hon har 

nog rätt henne gillar jag” 

 

Hanna W: Ja jag tror att influencers kan påverka alla möjliga scener, det tror jag. Oavsett 

om det är åsikter eller om det är kläder just pågrund av att man ser upp till dem.  

 

Respondenternas svar visar på influencers potentiellt inflytelserika roll som opinionsbildare. 

Detta visas även i Uzunoglu & Misci Kips (2014) studie som förklarar att bloggare har en 

förmåga att påverka publikens uppfattningar, köpbettende och attityder, pågrund av bloggares 

trovärdighet. Enligt Weimann et. al (2007) har detta även att göra med att de har en kunskaps 

och social makt.  
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7. SLUTSATS  
 
 
Medielandskapet är under ständig utveckling och den sociala medievärlden får en allt större 

del i samhället. De unga finner nya plattformar att kommunicera på och tvingar företag att 

följa denna utveckling och finnas på dessa plattformar. Intresset för influencer blir därmed 

allt större och på Instagram, där många unga befinner sig kan företag annonsera i sponsrade 

inlägg hos dessa influencers. Det råder inga tvivel om att otydligheten kring marknadsföring 

på Instagram har varit ett debatterat ämne. Vår studie syftade därför till undersöka 

upplevelsen av de sponsrade inlägg på Instagram. För att besvara vårt syfte formulerades tre 

frågeställningar, vilka vi ger svar på i kommande avsnitt; Hur upplever unga reklam i form av 

sponsrat innehåll på instagram, påverkas relationen till influencers på Instagram av att de har 

sponsrat innehåll, i sådana fall hur samt om de unga påverkas av reklamen på Instagram, 

gällande deras egna opinioner och handlingar; 

  

7.1.1 Respondenternas upplevelse av reklam på Instagram 

Resultatet visade på att respondenterna i undersökningen såg reklam på Instagram, i 

jämförelse med traditionell reklam som positiv. Detta pågrund av att reklamen på instagram 

ses som frivillig. Denna typ av reklam fungerar eftersom att den ofta är av intresse för 

följarna. Resultatet visade att trovärdighet är den viktigaste faktorn för att reklam ska fungera, 

och detta kan göras genom att anpassa budskapen till influencers profil och genom ett 

kontinuerligt arbete med samma företag. Resultaten visade att reklam på Instagram ibland är 

otydlig, men att “markören” på Instagram har gjort det lättare att skilja på redaktionellt 

innehåll och reklam, vilket ökar trovärdigheten för influencers och företag.  

 

7.1.2 Respondenternas relation med influencers  

Resultatet visade att respondenternas relation till influencers ser olika ut. Den “yngre” 

målgruppen ser på influencers som en slags vän, medan den “äldre” som trendsättare eller 

inspiratörer. En anledning till detta är de yngre oftare integrerar med influenserna och därmed 
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skapas en starkare relation. Interaktionen mellan influencers och deras följare bli mer direkt, 

personlig och intim, vilket leder till att den parasociala interaktionen blir starkare. Resultatet 

visade även att denna relation blir starkare om influenserna är öppna och personliga. 

Relationen med dessa influencers bidrar till en positiv påverkan på olika produkter, detta 

pågrund av att respondenterna ser influenserna som inspiratörer och därmed ser upp till dem. 

 

De yngre respondenterna som såg influenser som en vän hade en förståelse för hur 

influenserna arbetar, och att de kommersiella samarbetet är en del av deras inkomst. Den 

äldre målgruppens syn på influencers försämrades inte heller drastiskt, men dessa 

respondenter ansåg att det skapades en irritation gentemot influencers som ständigt la upp 

sponsrade inlägg på sina kanaler. En förklaring till att den yngsta målgruppen hade en större 

acceptans för reklamen kan vara på grund av att de har ett större behov av att efterlikna 

influencers. I överensstämmelse med celebrity endorsement blir de produkter som influencers 

förespråkar ett sätt att efterlikna profilen (McCracken, 1989:317).  

 

7.1.3 Reklamens påverkan på respondenternas opinioner och 

handlingar 

Resultaten visade att respondenterna på något sätt anser att de påverkas av de sponsrade 

inläggen på Instagram, både gällande konsumtion och påverkan av en åsikt. Respondenterna 

resonerade kring hur det är lätt att påverkas och ändra åsikt om det kommer från en person 

som man ser upp till, exempelvis en influencer. I enlighet med parasociala interaktion, blir 

media personens rutiner också publikens rutiner (Horton och Wohl, 1956). De unga påverkas 

lättare av reklam, och har en bristande erfarenhet av att kritiskt granska olika 

försäljningsmetoder, något som respondenterna indirekt bekräftade. Respondenterna menade 

på att influenserna även kan påverka i större samhällsfrågor vilket som kan ses som 

problematiskt, då de unga kanske inte har all den erfarenhet som krävs och därmed tar till sig 

allt som influencers förespråkar.  
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7.2 Slutdiskussion  

Kronofogden & Konsumentverket påpekar att ungdomar ofta saknar erfarenhet och har 

bristande källkritik gällande reklam i sociala medier (Kronofogden & Konsumentverket, 

2008:20). På sociala medier utsätts unga konstant för reklam och det har under en lång tid 

varit problematiskt att skilja reklam med influencers egna åsikter (ibid). Detta har bidragit till 

en förändring på Instagram där influencers på ett tydligt sätt kan meddela sina följare att 

innehållet är sponsrat. Om inlägget är ett samarbete har som tidigare nämnt en ny märkning 

på Instagram skapats. Inlägget som läggs upp av influencers får då texten ”Paid partnership 

with…” (Dagensanalys, 2017). Vi trodde att denna markör som bidrar med ökad transparans 

skulle leda till att de unga blev mer medvetna om reklamen och att detta därmed skulle leda 

till ett bristande förtroendet för influencers. Men det visade sig att de sponsrade inläggen inte 

hade så stor påverkan på relationen mellan influencers och följare. Det enda som 

uppmärksammades var att den äldre målgruppen skapade en viss irritation till de influencers 

som använde sig av för mycket sponsrade inlägg. En förklaring till detta kan vara att de 

skapat en sådan stark parasocial relation till personerna de följer som därmed har bidragit till 

att de litar på att influenserna är ärliga och står för de produkter som de marknadsför. 

 

Av resultatet kan vi konstatera att influencers besitter en potentiell stor makt i samhället. De 

fungerar som dagens digitala opinionsbildare, och har därmed en stor inverkan på ungas 

handlingar och opinioner. Att efterlikna en influencer blir ett sätt för de unga att ge uttryck 

för sin identitet och plats i sociala sammanhang, vilket indirekt påverkar de ungas opinioner. 

Det kan därför tänka sig att en influencer kan påverka sina följare på flera olika plan. Om en 

influencer exempelvis uttrycker sig mycket om samhällsfrågor kan det tänkas (enligt de 

resultat vi fick fram) att det i längden bidrar till att hen även kan påverka sina följares 

politiska åsikter. Eftersom att en opinionsledare delar samma åsikter och intressen som 

konsumenterna blir informationen som opinionsbildaren delar med sig av mer övertygande 

(Solomon, 2009:243). 

 

Respondenterna i studien var alla medvetna om att mycket av de inlägg som influencers 

publicerar är betalda, men detta hindrar inte den parasociala interaktionen, utan följarna 
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känner sig ändå på något vis inkluderade i deras liv. Även fast denna markör har tillkommit 

och det nu har blir lättare att skilja på åsikt och reklam, var våra respondenter eniga om att de 

blir påverkade av de som influencers publicerar, vare sig det är reklam eller redaktionellt 

innehåll. Det kan dock tänkas att resultatets utfall kunde ha blivit annorlunda ifall gapet bland 

fokusgruppernas åldrar hade varit större.  

 

Teorier som source attractiveness och parasocial interaktion har visat att influencer marketing 

fungerar. Publiken skapar en stark koppling med influenserna genom relaterbara och 

personliga inlägg, vilket leder till att influenserna blir stora förebilder och inspiratörer. Detta 

är någonting som kan anses som problematisk eftersom att det i längden kan leda till att 

följarna inte går efter vad dem själv tycker utan går efter vad sina förebilder känner och 

tänker. Risken är därmed stor att de handlar och agerar som influenserna gör, oberoende av 

vad som marknadsförs.  
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8. Framtida forskning 
 

Nya funktioner på sociala medier förändras och utvecklas regelbundet, vilket gör att 

undersökningar inom detta område konstant behöver uppdateras. Vidare undersökning kan 

vara att forska ur ett företagsperspektiv, och exempelvis undersöka hur företags 

kommunikation genom influencers på Instagram har påverkats av “markören”. Då vi fick 

fram resultat som visade att interaktion med influencers bidrar till en starkare relation, kan 

det vara även vara intressant att forska vidare om vilka inlägg med influencers som skapar 

mer interaktion, och forska djupare kring vilka konsekvenser denna relation kan ha på 

konsumenters konsumtion. Vårt resultat visade även att Youtube verkar vara en ännu större 

plattform för de yngre, och att på denna plattform kan skapas en ännu närmare relation 

mellan youtubern och följaren. Respondenterna uttryckte nämligen att det har en närmare 

relation med youtubers, då all interaktion skrev via video och blir på så sätt mer intimt.  

Det kan därmed vara intressant att undersöka hur denna relation påverkas av sponsrade 

inlägg. Eftersom att majoriteten i denna studie var tjejer, skulle det vara intressant att göra en 

undersökning med endast killar, och undersöka djupare hur man når den manliga målgruppen 

och titta på vilka Influencers som har mest påverkan på dem.  

 

Studiens resultat visade även att varumärken som Daniel Wellington, NA-KD och Chiquelle 

är märken som ofta använder sig av influencers i sin marknadsföring, och att dessa 

varumärken har blivit framgångsrika på grund av just Influencer marketing. En intressant 

studie skulle exempelvis kunna undersöka hur dessa varumärken arbetar med influencers på 

sociala medier.  
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BILAGOR 
 

    

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 
Inledningsfrågor 

Vad heter ni, och hur gamla är ni? 

 

Följer ni några influencers på Instagram? 

- Varför? 

 

Instagram som reklammedium 
Vad vet ni om regler kring reklam i sociala medier? 

- varför behöver de skriva att innehållet är sponsrat? 
 
Tycker ni att det är mycket sponsrade inlägg på instagram?  

- Hur tänker ni kring det?  
 
Vad tycker ni om reklam som är inbäddad i övrigt innehåll? 

- Vad är dåligt med det?  Finns det något som är bra med det?  
 
Upplever ni att den här typen av reklam fungerar bättre än annan reklam? 

- varför? 
 
 
Relationen till influencers 
 Händer det att de personer ni följer på instagram har reklam/sponsrade inlägg? 

- Hur ofta? 
 
Förändras ert förhållningssätt till personen om hen har reklam på sin instagram?  
 
Vad för relation anser ni att ni har med de influencers ni följer mest? 
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Hur upplever ni reklam när den kommer från en influencers som ni tycker om? 
 
Influencers som opinionsledare 
Har ni handlat någonting någon gång efter att en influencers har tipsat om det? 
Om JA: Varför?  
 
Har ni sökt mer information om en produkt/tjänst om en influencer gör reklam för den? 
 
Upplever ni att era åsikter på något sätt ändras av sociala medier? (influencers) 

 

Bilaga 2 - Bilder till intervjuerna 

 
     Sponsrad bild utan markör                           Sponsrad bild med markör 
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Exempel på sponsrat innehåll med politisk åsikt 
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