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Förord  

 

Många beskriver c-uppsatsen som en ”mental-rollercoaster”, vilket vi definitivt kan bekräfta. 

Blod, svett och tårar definierar vår process, men med tiden har vi kommit att ersätta dessa ord 

med familj, vänner och vår handledare Anita Radon. Dessa personer har underlättat processen, 

hjälpt oss oerhört mycket och blivit vårt lilla supportteam. Med dessa ord, vill vi även passa på 

att tacka varandra för det samarbete och tålamod som vi har haft under arbetsprocessen. Vi 

hoppas att vår studie kan bidra med en ökad kunskap och förståelse inom modern 

marknadsföring, för att föra forskningen framåt.  
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Abstract  

Social media is dependent on society, and society is dependent on social media. The internet-

based platforms have today taken the world by storm. Words like "comment", "like" and "post" 

are central concepts on social media that have come to be new communication tools. In the 

development of social media, the social network has been strengthened in such a way that 

people turn to these platforms in order to create relationships with others. The increased 

popularity has resulted in several binding to the social network, which the companies have also 

noticed. As the consumer is constantly in focus for the companies, it becomes important to find 

the needs of consumers. Research shows that relationships and close contact are highly valued 

by the consumer, which the companies also try to live up to. Brand communication on social 

media has also come to be developed, as the companies use influencers as an intermediary, 

which has led to the new concept of influencer marketing being expanded. However, there are 

disagreements about how consumers perceive the companies' direct brand communication and 

influencing marketing. Hence, the study finds relevance in examining how consumers perceive 

the different brand communications on social media. 

Based on the theories, three variables are regarded as a basic explanation for how consumer 

experience may be unfolded. The three variables explain the study as attitudes, credibility and 

purchase intentions. In order to investigate this, the study has used a qualitative approach with 

focus group interviews as a relevant tool. The study is limited to the social platform Instagram, 

with respondents consisting of women. A further demarcation of the study was to examine only 

the fashion related brands. 

The study concluded that influencers are perceived as more real, also defined as sources of 

inspiration. While companies, with their direct brand communication, may be perceived as 

more commercial and less real. Also defined as artificial. However, it is important that the 

consumer can identify with the influencer and value his/her opinions highly, in order for the 

brand communication to be perceived as real and credible. In addition, the result showed that 

consumers may experience influencers as sources of inspiration, while companies' direct brand 

communication can instead be perceived as a source of information. Furthermore, the study 

also concluded that the three variables attitudes, credibility and purchase intention were related 

to each other. Consumers first turn out to create an attitude that builds the credibility, which 

finally gave a purchase intention. 

A common conclusion in the study was that influencer marketing and the companies' direct 

brand communication came to be experienced in different ways. But regardless of the outcome, 

both sources of information were considered vital. The conclusion is that both of these brand 

communications should complement each other instead of excluding each other. 

 

Keywords: Brand communication, sociala media, influencers, influencer marketing, consumer 

behavior, consumer attitude, attitude, credibility, purchase intention.  

 



 

Sammanfattning  

Sociala medier är beroende av samhället, och samhället är beroende av sociala medier. De 

internetbaserade plattformarna har idag tagit världen med storm. Ord som ”likea”, ”inlägg” och 

”kommentera” är centrala begrepp på sociala medier som har kommit att bli nya sätt att 

kommunicera genom. Vid utvecklingen av sociala medier, har det sociala nätverket förstärkts 

på så sätt att människor vänder sig till dessa plattformar i syfte att skapa relationer med andra. 

Den ökade populariteten har resulterat i att flera binder sig till det sociala nätverket, vilket även 

företagen har uppmärksammat. Eftersom konsumenten är ständig fokus för företagen, blir det 

alltmer viktigt att finna konsumenternas behov. Forskning visar att relationer och närkontakt 

värderas högt av konsumenten, vilket även företagen försöker att leva upp till. 

Varumärkeskommunikationen på sociala medier har dessutom kommit att utvecklas vidare, då 

företagen använder sig av influencers som en mellanhand, vilket har lett till att det nya 

konceptet influencer marketing myntats. Det råder däremot oenigheter kring hur konsumenter 

upplever företagens direkta varumärkeskommunikation och influencer marketing. Därav finner 

studien relevans i att undersöka hur konsumenterna upplever de olika 

varumärkeskommunikationerna på sociala medier.  

Med teorierna som grund, anses tre variabler som en grundläggande förklaring till hur 

konsumenters upplevelse kan komma att utspelas. De tre variablerna förklarar studien som 

attityder, trovärdighet och köpintentioner. För att kunna undersöka detta, har studien använt 

en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som verktyg. Studien är avgränsad till den 

sociala plattformen Instagram, där respondenterna bestod av kvinnor. En ytterligare 

avgränsning för studien, var att endast undersöka varumärken relaterat till modebranschen.  

Studien kom fram till att influencers upplevs som mer verkliga, även definierade som 

inspirationskällor. Medan företagen, med sin direkta varumärkeskommunikation, kan komma 

att upplevas som mer kommersiella och mindre verkliga. Nästintill konstgjorda. Det är dock 

viktigt att konsumenten kan identifiera sig med influencern samt värdera dennas åsikter högt, 

för att varumärkeskommunikationen ska upplevas som verklig och trovärdig. Dessutom 

uppvisade resultatet, att konsumenter kan komma att uppleva influencers som 

inspirationskällor, medan företagens direkta varumärkeskommunikation kan istället upplevas 

som informationskälla. Vidare kom även studien fram till, att de tre variablerna attityd, 

trovärdighet och köpintention förhöll sig till varandra. Konsumenterna visar sig först skapa en 

attityd som i sig bygger vidare på trovärdigheten, vilket gav en köpintetion.  

En gemensam slutsats i studien, var att influencer marketing och företagens direkta 

varumärkeskommunikation, kom att upplevas på olika sätt. Men oavsett utfallet, ansågs båda 

informationskällorna som vitala. Slutsatsen ligger i att båda dessa 

varumärkeskommunikationerna bör komplettera varandra istället för att exkludera varandra. 

 

Nyckelord: varumärkeskommunikation, sociala medier, infleuncers, influencer marketing, 

konsumentbeteende, konsumentattityd, attityder, trovärdighet, köpintention. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

Sociala medier är beroende av samhället, och samhället är beroende av sociala medier. De 

internetbaserade plattformarna har idag tagit världen med storm. Ord som ”likea”, ”inlägg” och 

”kommentera” är centrala begrepp på sociala medier som har kommit att bli nya sätt att 

kommunicera genom. Svenskar och internet (2018) visar att 83 % av den svenska befolkningen 

använder sig av sociala medier, en ökning med 31 procentenheter från år 2010. Detta tyder på 

att de sociala plattformarna har uppvisat en ökad popularitet, som har blivit alltmer relevant i 

syfte att kommunicera med andra i samhället. Vid utvecklingen av sociala medier, har det 

sociala nätverket förstärkts på så sätt att människor vänder sig till dessa plattformar i syfte att 

skapa relationer med andra. Den ökade populariteten har resulterat i att flera binder sig till det 

sociala nätverket, vilket även företagen har uppmärksammat. Företagen börjar alltmer att lämna 

den traditionella marknadsföringen, för att därmed finna nya vägar till att nå ut till sina 

potentiella konsumenter. Med sociala medier, som en stark mötesplats, finner företagen därför 

relevans att exponera sin marknadsföring. Att dagstidningen Aftonbladet, visar sig att ha 3,9 

miljoner prenumeranter i jämförelse till Hennes & Mauritz’s (HM) hela 29,6 miljoner följare 

på Instagram, visar att sociala medier har större räckvidd. Därmed finner företagen sociala 

medier som en effektiv plattform för deras varumärkeskommunikation.  

Ovanstående exempel visar tydliga drag i att företagen går i led med konsumenten. Eftersom 

konsumenten är ständigt i fokus för företagen, blir det alltmer viktigt att finna konsumenternas 

behov. Forskning visar att relationer och närkontakt värderas högt av konsumenten, vilket även 

företagen försöker att leva upp till (McDonald & Wilson 2016). En effekt av att konsumenten 

prioriterar relationer, är ökat antal följare av inflytelserika personer på sociala medier. Tidigare 

har dessa personer varit alltifrån familjemedlemmar till vänner och även närstående. Detta har 

nu alltmer ersatts av kändisar, vardagliga bloggare och andra typer av opinionsbildare som 

konsumenten aktivt kan följa på sociala medier. Man benämner dessa som influencers (Cukul 

2015). Pulizzi (2014) menar att konsumenten upplever en mer personlig relation till influencers 

och därmed en starkare närkontakt. Företagen utnyttjar detta och har expanderat sin 

varumärkeskommunikation på sociala medier när de valt att förflytta sig till influencers (Brown 

& Hayes 2008). Genom att företagen använder influencers som en mellanhand i 

varumärkeskommunikationen, har det nya konceptet influencer marketing myntats (ibid). 

Institutet för reklam och mediestatisk (IRM) tyder på att omsättningen för influencer marketing 

har genomgått en drastisk tillväxt, som under 2017 låg på närmare 660 miljoner kronor, en 

ökning med 33 procent sedan året innan (IRM 2018). Det nya verktyget, influencer marketing, 

har uppvisat hög relevans i syfte att skapa närkontakt till konsumenterna. Brown och Hayes 

(2008) menar att det på så sätt öppnar nya möjligheter att nå den önskade kundgruppen mer 

emotionellt. Sociala medier har på så sätt lyckats att utveckla nya strategier som företagen har 

kunnat ta till vara på, i samband med att konsumenten börjar att finna nya sätt att få sin röst 

hörd. De sociala nätverken har givit upphov till att konsumenter har möjlighet att finna andra 

konsumenter. Detta är något som Brown och Fiorella (2013) menar värdesätts högt, vilket 

skapar ett tillfälle för en individ att inta information kring andra konsumenters åsikter och 
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tidigare erfarenhet om diverse varumärken. Konceptet har kommit att förklaras utefter word-

of-mouth (WOM), som med internetsutveckling diskuteras i termer om electronic word-of-

mouth (eWOM). Det är utifrån dessa begrepp som konsumenten utvecklar sin attityd kring 

företagens varumärkeskommunikation på sociala medier (Lee & Youn 2009).  

I samband med eWOM’s utveckling, pekar flera studier åt att konsumenten styr 

marknadsföringen då dessa besitter en större makt vid relationen mellan företag och deras 

slutkund (Melankon & Dalakas 2018). Melankon och Dalakas (2018) menar att hela 42 procent 

av världsbefolkningen använder sociala medier och detta har resulterat att 96 procent av 

vinstdrivande företag använder sociala medier som marknadsföringsverktyg. Extrema siffror 

som dessa, uppvisar relevans och aktualitet i att förstå varumärkeskommunikationen på sociala 

medier och hur detta upplevs av konsumenterna.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Då alltfler företag identifierar varumärkeskommunikationen via sociala medier som en lönsam 

marknadsföringsstrategi, har användningen ökat kraftigt med åren (Institutet för reklam & 

mediestatistik 2018). Majoriteten av den forskning som finns kring varumärkeskommunikation 

på sociala medier, väljer att belysa marknadsföringen utifrån företagens perspektiv. Detta gäller 

även forskning kring influencer marketing på sociala medier. Främst diskuterar forskningen 

företagens lönsamhet, kundrelation och försäljning i förhållande till den rådande 

varumärkeskommunikationen (Kim & Ko 2012). Att influencer marketing på sociala medier 

dessutom är en mindre kostsam metod, gör verktyget alltmer attraktivt för företag att utnyttja. 

Detta har därför lett till att tidigare forskning har lagt stor vikt på att undersöka hur strategin i 

sig påverkar företagen (Ferguson 2008).  

Ett område som dock bemärks i en mindre utsträckning, är hur konsumenterna upplever 

varumärkeskommunikationen som sker på sociala medier. Forskarna Evans et al. (2017) anser 

att det därför är viktigt att även lyfta fram konsumenternas attityder, då företagens 

huvudsakliga syfte ligger i att nå ut till den avsedda kundgruppen. Tidigare forskning pekar på 

att marknadsföring utifrån ett historiskt perspektiv, har alltid centrerat konsumenten (Shaw & 

Jones 2005). Vid utveckling av nya verktyg, väljer forskning att gå i led med konsumenten för 

att se hur väl effektivt marknadsföringen utspelar sig (Shaw & Jones 2005). Då influencer 

marketing på sociala medier är ett nytt koncept, är det på samma sätt viktigt att forskningen 

utvecklas för att få fram hur konsumenterna verkligen upplever en sådan typ av 

varumärkeskommunikation. Liknande resonemang lyfter Ferguson (2008), genom att uttrycka; 

”But without customer identification and access to customer data, are viral marketers just 

blowing smoke?” (Ferguson 2008). Ferguson (2008) menar då att ifall forskning inte belyser 

konsumenternas perspektiv i samband med det nya verktyget, kan det istället bli svårt att 

tillämpa en sådan marknadsföringsstrategi i syfte att effektivt nå ut till sin kundgrupp. Boateng 

och Okoe (2015) styrker detta genom hävda att konsumenterna är huvudkärnan, när det 

kommer till forskning inom marknadsföringsområdet. Vid diskussion kring 

varumärkeskommunikationen på sociala medier, är detta minst lika viktigt. Med influencer 
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marketing som ett nyutvecklat verktyg, brister det i vetenskap om den attityd som konsumenter 

uppvisar gentemot en sådan kommunikation (Veirman et al. 2017). 

Den forskning som råder i dagsläget, brottas ständigt med hur konsumenterna upplever 

varumärkeskommunikationen på sociala medier. Vissa forskare som Veirman et al. (2017) 

framför resultat som tyder på att konsumentattityderna kan variera vid diskussion om 

influencer marketing. Studien visade att en del av konsumenterna upplevde kommunikationen 

som positiv, medan andra ansåg det som negativt (Veirman et al. 2017). Chi et al. (2011) fick 

liknande utfall som Veirman et al (2017), då undersökningen presenterar otydliga resultat i hur 

konsumenterna verkligen upplever kommunikationen. Djafarova et al. (2017) resonerar i 

liknande termer och menar att begrepp som köpintetion, trovärdighet och attityd är de 

väsentliga variablerna som konsumenten främst värderar vid varumärkeskommunikationen. 

Forskning kring konsumenterattityderna har därför uppvisat otydliga resultat, då dessa 

variabler kan upplevas på olika sätt. Evans et al. (2017) menar därför att detta är ytterligare en 

anledning till att utforska och klargöra forskningsluckan.  

Flera forskare har på liknande sätt försökt att förklara grunden till varför konsumenterna 

upplever kommunikationen på olika sätt (Grönros 2004). Eftersom 

varumärkeskommunikationen på sociala medier, kan presenteras utifrån diverse sätt blir det 

naturligt att marknadsföringsverktygen jämförs emellanåt. Hur konsumenten upplever direkt 

kommunikation från företagen på de sociala plattformarna till skillnad får när information 

framförs av influencers, är en pågående diskussion (Brown & Hayes 2008). Braatz (2017) 

menar att envägskommunikationen direkt från företagen, kan komma att ha en positiv inverkan 

på konsumenten, då informationen inte går igenom flera led. Därmed minskar risken för att 

negativ information kan komma att integrera i ledet, till skillnad från när 

varumärkeskommunikationen sker genom en mellanhand. En influencer har dock som tendens 

att förmedla både de positiva och negativa egenskaperna om produkter och tjänster som 

marknadsförs. Detta kan konsumenterna då tolka på olika sätt och på så sätt utveckla oklara 

attityder. Goldsmith och Horowitz (2006) hävdar istället att information som presenteras 

igenom en individ som konsumenten känner en relation till, likt en influencer, kan komma att 

tolkas positivt då trovärdigheten anses vara hög. Å andra sidan hänvisar Johansen och Guldvik 

(2017) till annan forskning som menar att influencers kan förknippas med skeptism, ifall 

konsumenten inte känner en relation till influencern då det brister i samhörighet.  

I grund med de oenigheter som råder i ovanstående resonemang, har denna studie som syfte att 

utreda konsumenternas attityder gentemot varumärkeskommunikationen via sociala medier.  

Uppskattas det? Ses det ur en positiv synvinkel? Upplevs det trovärdigt? Finner man en starkare 

köpintention? Eller känner man snarare irritation, skepticism och ignorans? Studien har därför 

valt att undersöka hur konsumenter upplever influencer marketing, för att sedan se hur detta 

skiljer sig från när företagen kommunicerar direkt genom sin sociala plattform. I helhet finner 

studien en forskningslucka inom detta koncept, då det brister i kunskap och förståelse kring 

hur konsumenter verkligen upplever varumärkeskommunikationen på sociala medier.     
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1.3 Syftet 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen 

på sociala medier.  

Studien avser att besvara syftet utifrån dessa frågeställningar:  

- Hur upplever konsumenter influencer marketing på sociala medier? 

- Hur upplever konsumenter varumärkeskommunikationen, genom företagens egna 

sociala plattform? 
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2. Teori  

Detta kapitel har som syfte att presentera den teoretiska referensramen, som studien har valt 

att förhålla sig till. Inledningsvis hänvisar studien till tidigare forskning kring 

varumärkeskommunikationen på sociala medier, för att vidare presentera de tre variablerna; 

attityder, trovärdighet och köpintention som studien bygger på. Avslutningsvis demonstreras 

studiens egna förklaringsmodell, i hur undersökningen har strukturerats. 

 

 2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Konsumenten på sociala medier  

Eftersom sociala medier har som egenskap att minska avståndet mellan företag och 

konsumenten, menar Chen et al. (2011) att det sociala nätverket ger möjlighet till konsumenten 

att skapa en relation till varumärket. Det är under dessa termer, man talar om en effektiv 

varumärkeskommunikation vid positionering på sociala medier. Konsumenten får möjligheten 

att uttrycka sina åsikter på de sociala plattformarna, något som man i jämförelse med 

traditionell marknadsföring, inte lika verksamt kan göra (Chent et al. 2011). Relationen 

förstärks därmed till företaget och avståndet känns inte lika stort. Detta gynnar konsumenten 

på så sätt att man känner sig mer hörd och känslor som makt och kontroll ökar. Att 

konsumenten även känner sig mer involverad och värdefull, är något som lyfter fram en positiv 

attityd hos konsumenten (Hollabeek et al. 2014) 

Sociala medier har även den möjlighet att ge access till information kring olika varumärken 

(Heinonen 2011). Konsumenten kan smidigt via sociala medier få information kring 

varumärket, både direkt från företaget men också från andra konsumenter som väljer att sprida 

sin tidigare erfarenhet om varumärket. Även andra fora ger konsumenten access om liknande 

varumärken och på så sätt få flera alternativ presenterat för sig. Sociala medier ger därmed 

tillgång till likvärdig information till konsumenten, något som ökar trovärdigheten (Hollabeek 

et al. 2014). Mangold och Faulds (2009) menar då att genom sociala medier har den 

”involverade kulturen” hos konsumenten ökat, då mer information finns tillgängligt till 

konsumenten, tillskillnad från den begränsade och ensidiga informationen som förmedlas via 

traditionell marknadsföring.  I linje med Mangolds och Faulds (2009) påstående, bygger Sin et 

al. (2012) vidare på detta, och förklarar att deltagandet från konsumentens håll har ökat på 

sociala medier, vilket ger upphov till en ökad trovärdighet och positiv attityd.  

Vidare menar Kozinets et al. (2010) att varumärkeskommunikationen på sociala medier kan 

delas upp i två led. Genom att hänvisa till tidigare forskning menar Bruhn et al. (2012) att första 

ledet baseras utefter information som genomgått två led. Detta kan vara allt från influencers, 

till sekundär information via kommentarsfält eller annat uttryckande på sociala medier. Det 

andra ledet, baseras istället på information skapat direkt från företaget som sedan 

kommuniceras på sociala medier. Detta menar Foux (Bruhn et al. 2012: Foux 2006) i större 

drag går att jämföras med traditionell marknadsföring, inom den digitala 

varumärkeskommunikationen. Foux (2006) menar då att det första ledet anses ge en ökad 
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trovärdighet ur konsumentens perspektiv. Men beroende på vad konsumenten har för behov, 

kan värdering av kommunikationen komma att se olika ut. Oavsett hur kommunikationen 

förmedlas, finns en påverkan på konsumentens attityd, trovärdighet och köpintention.  

 

2.1.2 Konsumenters relation till influencers 

Varumärkeskommunikationen på sociala medier har i sig mynnat ut olika verktyg som används 

vid interaktionen mellan företag och konsument. Ett av de mer populära verktygen som 

används är influencer marketing. Varumärket marknadsförs via en mellanhand som då 

definieras som en influencer, och på så sätt skapar en relation med konsumenten (Brown & 

Hayes 2008). En social plattform där detta verktyg används flitigt, är Instagram. Tidigare 

forskning pekar åt hur influencers etablering på sociala medier, framförallt Instagram, har 

kommit att påverka sina anhängare på olika sätt (Djafarova & Rushworth 2017). Hur 

konsumenter påverkas av influencers och hur dess relation demonstreras, kan förklaras utefter 

tre begrepp: attityd, köpintention och trovärdighet. Dessa variabler menar forskarna Djafarova 

och Rushworth (2017) är grundläggande, för att uppta kunskap kring hur konsumenter upplever 

influencer marketing och hur väl effektiv kommunikationen anses vara.  

En grundläggande förutsättning som forskarna Chen et al. (2011) väljer att lyfta fram är 

relationen mellan influencern och konsumenten. Det är viktigt att konsumenten visar intresse 

och attraktion gentemot influencerns liv samt att konsumenten byggt upp någon typ av respekt 

mot individen. Detta är en grundläggande faktor, för att därmed kunna gå vidare i 

kommunikationen och på så sätt kunna skapa en miljö där konsumenten kan bli påverkad av 

influencern. Här väljer konsumenten att värdera influencerns åsikter högt (Chen et al. 2011). 

Detta menar Camahort (2016) kan komma ett ge en positiv association till varumärket, när 

dessa krav uppfylls. Som effekt ges en ökad trovärdighet, som i sig speglar av sig på varumärket 

(Camahort 2016). Kutthakapan och Chokesamritpol (2013), förklarar detta utefter relevans. 

Forskarna menar att när konsumenten visar ett intresse gentemot en influencer, kan 

konsumenten i viss utsträckning relatera till influencern och på så sätt attraheras till individen.  

Vem informationen framförs av varierar dock. Flera studier pekar på att konsumenten 

värdesätter informationen mer om innehållet framförs från en mindre populär influencer, 

exempelvis en bloggare eller recensent, tillskillnad från om informationen framförs av en 

allmänt omtyckt kändis (Djafarova & Rushworth 2017). Detta förklaras genom att det är 

svårare, som en ordinär konsument att relatera till en kändis, och därmed försvagas relevansen 

vilket i sig påverkar trovärdigheten och attityden hos konsumenten. Djafarova och Rushworth 

(2017) analyserar fram att det är väsentligt för konsumenten att kunna skapa en god självbild 

genom influencern, för att därmed kunna skapa en positiv attityd gentemot informationen. Har 

konsumenten svårt att se likheter mellan sig själv och influencern, försvagas kommunikationen 

emellan åt och trovärdigheten blir låg. Detta försvagar köpintentionen (Djafarova och 

Rushworth 2017). Förutom relevans av influencer, är det dessutom viktigt att influencern går i 

linje med varumärkets kännedom och på så sätt visar relevans med varumärket (Djafarova & 

Rushworth, 2017; Chahal 2016). Detta anses viktigt för att bibehålla trovärdigheten mellan 
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influencern och konsumenten, som i sig har en direkt påverkan på varumärket (Djafarova & 

Rushworth, 2017; Chahal 2016).   

Med belägg från tidigare forskning, visar flera studier att trovärdighet är en stark variabel vid 

relationen mellan influencers och konsumenten. Men hur konsumenten är som individ, har 

också visat sig vara en avgörande faktor i den relationen (Djafarova & Rushworth 2017). Det 

är viktigt att förstå att sociala medier har visat sig ge upphov till att individer avgränsar sig och 

kontrollerar noga vilka bilder och intryck man delar med sina anhängare. Detta resulterar i att 

influencers uppmuntras till att enbart dela positiva bilder och därmed skapa en profil som 

signalerar positiv energi (Djafarova & Rushworth 2017). I och med att influencern skapar 

denna typ av bild till sina anhängare, tenderar detta att spegla av sig till dess följare 

(Kutthakaphan & Chokesamritpol 2013). Detta påstående stödjer Gonzales och Hancock 

(2011) som menar att i dessa termer förklaras att konsumenten påverkas effektivt. I enlighet 

med ovanstående studier menar forskarna Valkenburg et al. (2006) att detta vidare går att 

förklara utefter det sociala nätverket skapat genom influencers, som då har som möjlighet att 

påverka konsumentens individuella självkänsla. Thpumrungroje (2014) menar då att en högre 

självkänsla hos konsumenten på sociala medier, ger upphov till sämre självkontroll. Vilket 

Wilcox och Stephen (2013) menar kan med större sannolikhet resultera i förstärkt köpintention 

och impulsiva köp. Vidare förklaras det att när konsumenten upplever en låg självkänsla, i 

samband med en förminskad självkontroll, leder detta till irrationella beslut hos konsumenten. 

Irrationella och impulsiva beslut, grundas i strävan hos konsumenten att tillfredsställa sina 

sociala behov. Syftet ligger i att uppnå social acceptans, vilket anses dömas som lustfyllda 

beslut (Djafarova & Rushworth 2017). Kropp (Djafarova & Rushworth 2017: Kropp 2006) 

menar då att influencers anses vara en stark inspirationskälla för dessa typer av konsumenter.  

Konsumenter med hög självkänsla, visar sig dock i enlighet med Djafarova och Rushworth 

(2017) och deras studie, vara mer skeptiska. Dessa konsumenter har i större utsträckning ett 

starkare självförtroende, vilket gör de mer kritiska mot den information som framförs både av 

en influencer och sociala medier i generell utsträckning. Djafarova och Rushworth (2017) 

väljer att hänvisa till bland annat Bearden et al. (1989), Kropp et al. (2005) och Rhodes och 

Wood (1973) som menar att dessa konsumenter med högre självkänsla, tenderar att granska 

informationen mer som de möter. På så sätt kan information presenterat från en influencer 

tolkas som mindre trovärdigt. Som en effekt av detta, tar konsumenten längre tid på sig vid 

sina köpbeslut, då de har som syfte att navigera sig genom en större mängd information. Detta 

resulterar i att köpintentionen inte påverkas lika starkt. Konsumenten är istället ute efter mer 

rationell information, och ser inte influencers som en lika stark inspirationskälla som 

konsumenten med låg självkänsla. Konsumenten vill istället vända sig till bakomliggande 

källor, och granskar därmed olika typer av information. Detta kan som resultat få konsumenten 

att vilja vända sig direkt till företaget, i syfte att få direkt information (Djafarova & Rushworth 

2017).  
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2.2  Hur konsumenter tar emot information  

När företagen väljer att kommunicera sitt 

varumärke till konsumenterna, kan reklam 

och informationsspridning ta plats på olika 

sätt för att nå ut till den avsedda 

kundgruppen. Därför råder det en hög 

relevans att undersöka hur olika 

informationsspridningstekniker, som direkt 

och indirekt reklam påverkar 

konsumenterattityderna på sociala medier 

(Chiang et al. 2003). Katz och Lazarsfeld 

(1957) hävdade redan under 40-talet, att 

konsumenter utvecklar diverse attityder 

beroende på vilket sätt 

informationsspridningen sker på. Forskarna utvecklade tvåstegshypotesen, som talar för att 

informationsspridningen som presenteras i form av direkt kommunikation har en annan 

påverkan på konsumenterna till skillnad från när informationen först färdas igenom en 

mellanhand (Katz 1957). 

Katz och Lazarsfeld (1957) menar att en effektiv informationsspridning tar plats när budskapet 

färdas igenom en mellanhand, för att slutligen nå den avsedda mottagaren. Forskarna menar att 

människan har som tendens att uppskatta och värdera informationsspridning som sker genom 

en indirekt varumärkeskommunikation, som i förhållande till denna studie går att jämföras med 

influencers. Genom influencers kan konsumenten känna en informell och personlig närkontakt, 

vilket Katz (1957) menar sätter grunden för en positiv attityd.  

Kumar och Mirchandani (2012) styrker även detta, genom att påstå att dagens influencers 

lyckas skapa en verklighets känsla av produkter och tjänster, som dessa sedan sätter i liknande 

kontext som konsumenterna kan relatera till. På så sätt kan konsumenterna utveckla en 

närkontakt till influencers, vilket företagen brister i när det kommer till den direkta 

kommunikationen via sociala medier.  

Forskning visar på att konsumentattityderna påverkas av det som influencers har lyckats bra 

med, nämligen en objektiv informationspresentation (Gillin 2008). Riemenschneider et al. 

(2009) menar att konsumenter föredrar varumärkeskommunikation som uppvisar både 

negativa och positiva omdömen om produkter och tjänster. Detta hjälper konsumenterna att 

utveckla en positiv attityd, eftersom att tillförlitligheten ökar då det inte bara framgår en perfekt 

beskrivning av produktens egenskaper. Per automatik skapar konsumenter en negativ attityd 

till företag som kommunicerar sitt varumärke direkt menar Veirman et al. (2017). Detta då det 

är nästintill omöjligt för företagen att marknadsföra sig utifrån varierande perspektiv. Katz och 

Lazarsfeld (1957) menar istället att opinionsbildarna, som mellanhänder, hjälper konsumenten 

att inta en maktposition. Detta allteftersom att influencers presenterar verkliga omdömen om 

varumärkena som konsumenterna sedan får bedöma utifrån sina attityder, intentioner och 

personliga värderingar (Gillin 2008). 

Figur 1 - Bilden visar hur informationsspridningen kan gå tillväga 
på två olika sätt, i samband med tvåstegshypotesen utvecklad av 
Katz (1957) 
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Tvåstegshypotesen förespråkar vidare att influencers som mellanhänder, innehar inflytelserika 

egenskaper som är mer tilltalande än den direkta varumärkeskommunikationen. Forskning 

pekar på att konsumentattiyden smidigast påverkas av den skräddarsydda informationen som 

presenteras av influencers, eftersom konsumenter självmant väljer att följa dessa 

opinionsbildare (Freberg et al. 2011). På så sätt försäkrar konsumenten sig att influencers 

levererar personligt innehåll som är lockande. Matsumura (2008) hävdar att det däremot inte 

bara behöver innebära att konsumenter måste kunna relatera till de influencers som de följer. 

Det huvudsakliga vilar i att opinionsbildare uppvisar egenskaper som konsumenter ser upp till, 

strävar efter, alternativt att dessa finner en positiv känsla till.  

Katz och Lazarsfeld (1957) menar att mellanhänder lyckas att uppfylla det kravet, eftersom de 

står närmare målgruppen än vad den ursprungliga informationskällan gör. Det är därför är 

lättare för influencers att snappa upp vad konsumenterna egentligen finner intresse till. I 

samband med det ovanstående, hävdar Katz (1957) vidare att dessa mellanhänder lyckas 

utveckla egenskaper som både influencer marketing och direkt varumärkeskommunikation 

strävar efter. Influencers kan flitigt med hjälp av sin personlighet, erfarenhet och kunskap, 

marknadsföra produkter som konsumenter dras till. Kumar och Mirchandani (2012) menar att 

influencers har som förmåga att vara selektiva i vilka företag de vill samarbeta med. Många 

influencers väljer att marknadsföra varumärken som stämmer överens med deras personliga 

värderingar och image, som sätter grund för en positiv attityd hos konsumenterna (Brown & 

Hayes 2008). 

I förhållande till denna studie, kan de föregående beskrivningarna av tvåstegshypotesen, tyda 

på att konsumenter uppskattar indirekt varumärkeskommunikation allteftersom influencers 

lyckas att komplettera det företagen missar. Konsumentattiyden påverkas enligt Katz (1957), 

av informell och personlig närkontakt som influencers istället lyckas att förmedla. Å andra 

sidan hävdar Bennett och Manheim (2006) att direkt varumärkeskommunikation tillfredsställer 

konsumenten då one-step flow of communication, inte är beroende av en mellanhand för att nå 

konsumenten. I led med den direkta kommunikationsteorin, menar Bennett och Manheim 

(2006) ytterligare att en envägskommunikation istället ger konsumenten tillgång till direkt och 

oberört innehåll. Detta hjälper istället konsumenten att självgående kunna skapa en uppfattning 

om produktens egenskaper utan att informationen har gått igenom ett filter.  

 

2.3 Tre variabler som påverkar konsumenten 

2.3.1 Trovärdighet 

En av de tre variablerna som lägger grund till studiens forskningsområde är begreppet 

trovärdighet (Influencers of Sweden 2016), vilket Eisend (2004) väljer att definiera som:  

” Credibility refers to a person’s perception of the truth of a piece of information. It 

serves as a means for the receiver of the information to rate the source or transmitter 

of the communication in relation to the information.” (Eisend 2004). 

Trovärdigheten som anses att vara en subjektiv uppfattning hos varje enskild individ, brottas 

därför oftast med olika definitioner. Hovland och Weiss (1951) delar upp begreppet i fyra 
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variabler; nämligen pålitlighet, uppriktighet, ärlighet och tillförlitlighet. Bortsett från 

tvetydigheten, blir begreppet däremot en alltmer väsentlig och aktuell faktor som påverkar 

konsumentattityderna vid varumärkeskommunikationen. Det råder därför en hög relevans att 

inkludera trovärdigheten som ett aktuellt begrepp i denna studie (Eisend 2004).  

Flera studier argumenterar då för att trovärdigheten är starkt kopplad till övertygelse hos 

konsumenten och relevans hos influencern (Veirman et al. 2017). Dessa faktorer spelar en stark 

roll i att bilda en positiv attityd gentemot varumärkeskommunikationen. I linje med detta 

betonar Cheung et al. (2009) att om det uppstår en låg relevans och övertygelse från 

influencern, så skapas en negativ attityd gentemot varumärket och influencern som individ. 

Detta kan då ge en känsla av misstro och låg trovärdighet hos konsumenten. Aker och Topcu 

(2011) styrker detta igenom att hävda att det ligger i konsumenternas natur att värdera 

trovärdigheten väldigt högt, när det kommer till varumärkeskommunikation på sociala medier. 

Vidare menar Aker och Topcu (2011) att influencers har behagat konsumenterna, genom den 

indirekta varumärkeskommunikationen. Priester et al. (2007) förklarar att forskning pekar på 

att de jämbördiga, i form av influencers, besitter en frihet som hjälper dessa att uttrycka diverse 

åsikter om produkter som de marknadsför. Detta resulterar ett utfall, där konsumenter först och 

främst exponeras för den önskade ärligheten, som företagen brister i. Företagen tvingas att 

ständigt upprätthålla en positiv varumärkesimage, som resulterar att konsumenterna istället 

upplever minskad trovärdighet (Akaah 1995).  

Lim et al. (2017) anser att den direkta formen av kommunikation, enbart behagar företagen att 

uppnå det huvudsakliga syftet, när konsumenter tydligt uppvisar att en sådan 

varumärkeskommunikation är störande och tvingande. Vidare förklarar Lim et al. (2017) att 

konsumentattityderna istället påverkas positivt av influencers som lyckas att förmedla samma 

typ av reklaminnehåll, på ett mer smidigt och indirekt sätt. Den indirekta 

varumärkeskommunikationen sätter produkten i en mer realistisk och vardaglig kontext, som 

konsumenter med stor sannolikhet förknippar till en förstärkt trovärdighet. Forskning menar 

på att konsumenter med större sannolikhet kan relatera till influencers, som lyckas att 

uppmärksamma varumärket i verklighetskontext (Veirman et al. 2017). I led med Lim et al 

(2017), uttrycker Woods (2016) att den förstärkta trovärdigheten som konsumenter har till 

influencers, även givit upphov till att den moderna varumärkeskommunikationen, electronic 

word-of-mouth (eWOM) har utvecklats. 

2.3.1.1 Electronic word of mouth; konsumenter påverkar konsumenter  

Informationen på sociala medier kan presenteras på olika sätt. Konceptet att konsumenter väljer 

att få information från sin omgivning, kallas för word-of-mouth. Tidigare har fenomenet 

förklarats utefter konversationer från kompisen, arbetskollegan eller familjemedlemmar, vid 

huvudsakligen fysiska konversationer (Anderson 1998). Med sociala mediers utveckling, har 

idén utvecklats och kommit att kallas för electronic word-of-mouth (eWOM). Informationen 

sprids istället elektroniskt, huvudsakligen via sociala medier (Lee & Youn 2009). Cheung et 

al. (2009) förklarar att eWOM huvudsakligen utvecklats i samband med att konsumerande 

individer har spridit vidare personliga upplevelser, erfarenheter och åsikter om diverse 

produkter och tjänster. Kommunikationen ses som mer effektiv och gör att informationen 

förmedlas i en högre hastighet. Alltfler konsumenter har därmed valt att förlita sig på eWOM, 
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då informationen anses mer trovärdig (Cheung et al. 2008). Något som har givit upphov till 

eWOM, är influencers. Influencers har en förmåga att framföra varumärket ur ett personligt 

perspektiv. Dessa provar produkten för att sedan kommentera egenskaper, vilket de sedan 

presenterar på sina sociala plattformar. På så sätt kan andra konsumenter kommentera det 

publicerade innehållet, som finns tillgängligt för andra sociala medie-användare (Karimi 2013) 

Doh och Hwang (2009) menar att eWOM är en konsumentbaserad strategi, som främjar 

trovärdigheten genom att en allsidig mix av erfarenheter, åsikter och kommentarer alltid finns 

tillgängliga för konsumenter. De potentiella konsumenterna får en chans att betrakta 

produktens egenskaper, utifrån andras preferenser vilket Lee och Youn (2009) anser bidrar till 

en positiv konsumentattityd, genom att dessa får möjligheten att kombinera direkt- och indirekt 

varumärkeskommunikation för en ökad trovärdighet. Att alltfler konsumenter väljer att förlita 

sig på eWOM (Lee & Youn 2009), kan komma att förklaras utefter stimulus-respons modellen. 

Modellen förklarar att, utöver de marknads stimulanser som pris, plats, produkt och påverkan, 

så influeras konsumenten även av andra stimulanser. En av dessa stimulanser är då sociala 

stimuli (Solomon 1983). Forskaren Lamberton (2012) menar då att vid 

varumärkeskommunikationen på sociala medier, förstärks den sociala stimuli och konsumenter 

bygger sin attityd och beteende genom sin sociala omgivning. Den sociala omgivningen 

förklaras blir större med sociala mediers utveckling, och konsumenten strävar alltmer efter en 

social stimulus. Detta resulterar i att konsumenten värdesätter högt den 

varumärkeskommunikation som förmedlas via sociala medier (Lamberton 2012) 

För att kunna främja trovärdigheten, menar Mark Ritson (2018) istället att en direkt 

varumärkeskommunikation är mer tilltalande. Detta i samband med statistik som Ritson (2018) 

väljer att presentera, där 45 % av Instagram-användare inte anser att influencers är trovärdiga 

samt att 23 % av influencers själva inte känner ett intresse till de produkter och tjänster som 

marknadsförs. Cheung et al. (2009) menar att dessa siffror indikerar på att eWOM istället 

genererar en högre risk till att konsumenterna utvecklar negativa attityder. 

Forskning visar även på att individer alltmer tenderar att förlita sig på influencers och att detta 

i längden kan påverka konsumentattityderna negativt (Park & Lee 2009). Veirman et al. (2017) 

menar att influencers är benägna att marknadsföra produkter som de personligen inte känner 

samhörighet till, vilket med stor sannolikhet snappas upp av konsumenter. Den tillgjorda 

varumärkeskommunikationen sänker alltså trovärdigheten, då konsumenter kommer till en 

förståelse om att influencern inte är uppriktig. När den negativa informationsspridningen tar 

plats, uppmärksammas detta även av konsumenterna. Kulmala (2013) förklarar att en negativ 

kommenterar har en mer påverkande effekt än flertals positiva omdömen, en av eWOM’s 

sämre effekter som även minskar trovärdigheten.  

2.3.2 Attityder  

En viktig aspekt inom varumärkeskommunikationen är att förstå hur konsumenterna upplever 

och tar emot informationen. Detta kan enklast studeras, genom att förstå den attityd som 

konsumenten skapar i dessa förhållanden. Det är därmed en prioritering att förstå sig på 

begreppet attityder och hur dessa i sig kan komma att utvecklas. Dempsey och Mitchell (2010) 

menar att en konsument kan utveckla två typer av attityder; explicita attityder och implicita 
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attityder. Explicita attityder är baserade på medvetna val, där attityden utformas utefter den 

information som finns kring varumärket/produkten som konsumenten exponeras för. Explicita 

attityder utvecklas med väluttänkta argument som konsumenten grundar sin attityd i (Dempsey 

& Mitchell 2010). De implicita attityderna är istället baserade på omedvetna val, en attityd som 

Dempsey och Mitchell (2010) väljer att referera som attityder där det skapas en “i like it, but I 

don’t know why”-effekt. Implicita attityder skapas utefter spontana beslut som bygger starkt på 

irrationella tankemönster. Dempsey och Mitchell (2010) menar också att implicita attityder är 

i grund och botten attityder konstruerat utefter konsumentens tidigare erfarenheter. Detta är å 

andra sidan något som konsumenten inte är medveten om och förståelse kring vad dessa 

attityder egentligen bygger på, är svaga (Dempsey & Mitchell 2010).  

Forskning visar att, har konsumenten redan utvecklat en implicit attityd gentemot ett 

varumärke, kan det bli svårt att förändra denna attityd då den är utvecklad utefter omedvetna 

termer och tidigare erfarenheter (Dempsey & Mitchell 2010). Konsumenter kan exponeras för 

produktinformation kring varumärket och ändå välja att förlita sig på sin implicita attityd vid 

val av varumärken. Dessa attityder kan komma att utspelas på olika sätt vid diskussioner kring 

varumärkeskommunikation på sociala medier. Konsumenterna kan utveckla både implicita och 

explicita attityder gentemot varumärkena som marknadsförs via sociala medier, inte minst 

influencer marketing. När företag väljer att direkt marknadsföra sig via sociala medier, 

exponerar de konsumenten i större utsträckning för information kring varumärket, och på så 

sätt väljer de att bygga upp varumärkeskommunikationen Acker et al. (2011). Genom att styra 

upp varumärkeskommunikationen på sociala medier, med användning av influencers, öppnas 

möjligheterna att marknadsföra sitt varumärke mer indirekt (Glucksman 2017). Här öppnas en 

lucka för konsumenter att utveckla implicita attityder, vilket Dempsey och Mitchell (2010) 

menar kan ha en starkare effekt hos konsumenten. På så sätt uppnås en möjlighet att skapa en 

stark grund för konstruktion av varumärkeslojalitet.  

 

2.3.2.1 Selective exposure och kognitiv dissonans  

Vidare kan konsumentattiyden utvecklas från andra håll. Förutom att försöka definiera 

begreppet i sig, är det viktigt att förstå vad konsumenterna väljer att basera sina attityder kring. 

Teorin kring selective exposure visar sina spår vid frågor kring marknadsföring via sociala 

medier. Sweeney och Gruber (1984) menar att individer väljer att upptäcka och registrera den 

information som stämmer överens med konsumentens värderingar och åsikter. I linje med 

Sweeney och Gruber (1984) menar Sears och Freedman (1967) att den information 

konsumenten bemöter, väljs att antingen tas till hänsyn eller undvikas, beroende på om 

informationen överensstämmer med konsumentens attityder. Sears och Freedman (1967) 

menar att man också väljer att bortse från den information som inte är förenlig med 

konsumentens attityder. Här är det intressant att jämföra med influencer marketing. 

Konsumenter väljer att följa en influencer, då en influencer i större utsträckning delar liknande 

värderingar och åsikter som sina följare (Peng & Sun 2012). Information presenterat från en 

influencer kan då tolkas som innehåll som konsumenten har enklare att ta emot. Detta kan 

delvis bero på att konsumenten har utvecklat en positiv attityd gentemot influencern, som då 

har möjlighet att smitta av sig på varumärket. I enlighet med Dempsey och Mitchells (2010) 
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studie, skulle följandet av en influencer skapa någon typ av tidigare erfarenhet hos 

konsumenten, och på så sätt ge en implicit attityd gentemot informationen som presenteras. 

Detta kan då komma att utveckla positiva attityder då liknande värderingar och åsikter delas 

emellan åt.   

I enlighet med ovanstående teorier finns en liknande koppling till Festingers (1962) teori kring 

kognitiv dissonans, och på så sätt bygga vidare på hur attityder hos konsumenten kan utspelas. 

Kognitiv dissonans innebär att individer skapar en skräddarsydd miljö, som bygger på 

individens egna erfarenheter, bakgrund, åsikter och värderingar (Festingers 1962). Detta i sig 

kan komma att spegla konsumentens attityder i olika förhållanden, inte minst gentemot 

varumärkeskommunikationen på sociala medier. Festingers (1962) menar att individer väljer 

att undvika situationer som inte stämmer överens med den miljö och attityder konsumenten har 

skapat för sig själv, man undviker helt enkelt dissonansen. Med Festingers (1962) teori som 

bakgrund, går det att belägga konsumenters val av influencers på exempelvis Instagram. I 

enlighet med Festingers (1962) teori om kognitiv dissonans, kommer konsumenter att välja att 

följa influencers som ligger i linje med konsumentens egna värderingar och åsikter, i syfte att 

undvika dissonans. På så sätt kan det utvecklas en positiv attityd gentemot 

varumärkeskommunikationen.  

 

2.3.3 Köpintention  

Konsumentattityderna är en uppfattning som sedan byggs vidare och blir en förutsättning för 

hur köpintentionen hos konsumenterna speglas och konstrueras (Aggarwal 2004). Gosh (1990) 

menar att köpintentionen är ett utfall av konsumentens kognitiva tankemönster, attityder och 

värderingar. Det är därmed relevant att 

förstå vad köpintentionen bygger på och i 

vilken utsträckning som köpintentionen 

påverkas när konsumenterna upplever 

varumärkeskommunikationen via sociala 

medier. En teori som kan förklara detta, 

är theory of planned behavior. Teorin 

fokuserar på att förklara processen i hur 

en köpintention kan bildas, och bygger 

starkt på konsumentens attityder (Ajzen 

1991).  

Bilden som Ajzen (1991) refererar till i sin artikel, sammanfattar i vad konsumentens 

köpintention bygger på som i sin tur mynnar ut konsumentbeteendet. Modellen förklarar att 

konsumentens attityder, subjektiva normer och förmågan att kontrollera dess beteende, bygger 

upp köpintentionen hos konsumenten (Ajzen 1991). För att tydliggöra i vad som menas med 

subjektiva normer, är det då de normer konsumenten externt bemöter i sin vardag, både 

medvetet och omedvetet (Ajzen 1991). Detta är starkt kopplat till de sociala faktorerna som 

konsumenten förväntas att leva efter, både av sig själv och samhället. De subjektiva normerna 

leder i sin tur till en påverkan på “the perceived behavioral control” som handlar om vilken 

Figur 2 - Demonstrerar The theory of planned 
behavior 
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uppfattning konsumenten har av att kunna uppnå det beteendet som eftersträvas (Ajzen 1991). 

Detta i sig påverkar då den intention som skapas hos konsumenten (Ajzen 1991).   

Tidigare forskning tar bland annat upp hur varumärkeskommunikationen på sociala medier 

berör de sociala aspekterna och hur exempelvis en influencer påverkar de subjektiva normerna 

(Veirman et al. 2017). För att bygga vidare på teorin, menar Akar (2010) att köpintentionen 

baseras på sociala bekräftelser från konsumentens omgivning. Akar (2010) förklarar att när 

konsumenten funderar på att köpa en produkt, letar konsumenten konstant efter sociala åsikter, 

för att kunna bekräfta sitt köp. Detta är en faktor inom processen vid skapande av ökad 

köpintention. Här kan Ajzens (1991) modell kopplas, som då tydliggör att en individs 

köpintention påverkas just av dessa faktorer som då uttrycks i komponenter som; subjektiva 

normer, attityder och uppfattad kontroll.  

Eftersom relationen mellan köpintentioner och attityder är starkt kopplade till varandra, har 

flera studier inriktat sig i att studera just dessa förhållanden. Innan Ajzens (1991) modell; the 

theory of planned behavior forskades fram, utvecklades originellt the theory of reasoned action 

av Fishbein som senare utvecklades vidare av Ajzen (Fishbein & Ajzen 1980). Denna modell 

är ett bra komplement till the theory of planned behavior, och ger en tydlig bild i hur 

köpintentionen hos en konsument kan utvecklas. Modellen fokuserar på att förklara hur ens 

avsikt för ett beteende i sin tur leder till individens direkta beteende (Fishbein & Ajzen 1980). 

Med andra ord, förklarar modellen hur konsumentens agerande skapar beteendet. Detta 

påverkas i sin tur av 

konsumentens attityd, 

och därmed skapas en 

köpintention (Fishbein 

& Ajzen 1980).  

 

Attityden styra beteendet, 

som i sin tur ger en 

påverkan på köpintentionen. Här vänder konsumentens sig till igenkännande personer i olika 

sociala sammanhang, och det är detta stadium som de subjektiva normerna likt the theory of 

planned behavior spelar sin roll (Fishbein & Ajzen 1980). Även Kotlers (2010) fem stegs 

modell kring konsumentbeteende, styrker detta antagande. Kotler (2010) menar att vid en 

konsuments köpbeslut, genomgår konsumenten en process som inkluderar fem steg. I steg tre 

i modellen belyser Kotler (2010) att konsumenten vänder sig till olika sociala grupper, allt från 

vänner, till idoler, familjer mm., för att få ett bekräftande kring sin attityd och köpintention. 

Detta i sin tur utvecklar konsumentbeteendet. Eftersom sociala medier har blivit en stark 

informationskälla i dagens samhälle (Svenskar och internet 2018), väljer många konsumenter 

att vända sig till just sociala medier. Majoriteten väljer att använda sociala medier som en 

bekräftelsekälla och spelar därmed en stor roll i hur köpintentionen hos konsumenten skapas 

(Ashley & Tuten 2015). Influencers, speglar i större utsträckning en person som konsumenten 

beundrar och värderar högt (Freberg et al. 2011). Och kan på så sätt förhålla sig starkt till 

konsumentens subjektiva normer och sociala omgivning.  

Figur 3 - Demonstrerar the theory of reasoned action. De subjektiva normerna 
tillsammans med konsumentens attityder förtydligas i hur dessa samspelar med 

varandra. 
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2.4 Teoretisk syntes 

För att förstå hur konsumentattityderna påverkas, 

använder studien teori kring bland annat 

implicita- och explicita attityder som 

konsumenter kan besitta. Utefter det används 

detta som grund för att vidare förstå hur 

trovärdigheten påverkas. Teorier kring eWOM, 

baseras utefter konsumentens uppfattning av vad 

trovärdighet är. En tydlig koppling, är hur 

konsumentens attityder ligger till grund för 

trovärdigheten. Det är därför är det viktigt att 

förstå definitionen av attityder och hur detta kan 

komma att utspelas inom 

varumärkeskommunikation på sociala medier. 

Detta, för att vidare förstå hur trovärdigheten i sig 

påverkas. Konsumentens attityder och 

uppfattning av trovärdighet, lägger tillsammans 

en grund till hur köpintentionen konstrueras. 

Studien har därför valt att använda teorier som 

Ajzens theory of planned behavior i kombination 

med theory of reasoned action, då dessa tydligt 

förklarar hur köpintentionen utvecklas hos en konsument.  

Theory of reasoned action modellen är tydlig med att förklara konsumentens köpintention och 

beteende som kunden är fullmedveten om, dvs. situationer där konsumenten har full kontroll 

(Ajzen 1991). Theory of planned behavior modellen går ett steg länge i processen och försöker 

också att inkludera köpintentioner och beteenden som konsumenten inte är fullt medvetna om 

och därför sträcker sig modellen ett steg längre och inkluderar uppfattad beteendekontroll. 

Detta är viktigt för att därmed tydliggöra i hur köpintentionen och beteendet etableras (Ajzen 

1991). Samtidigt går det att sammankoppla teorierna kring attityder och trovärdighet, för att 

kunna förstå hur dessa variabler håller ihop. Theory of planned behavior förklara som tidigare 

nämnt omedvetna attityder och val (Ajzen 1991), likt då det som förklaras utefter implicita 

attityder (Sweeney & Grubler 1984). Detta i sig lägger en grund för köpintentionen som skapas 

hos konsumenten. Men även som theory of reasoned action modellen tydliggör, finns attityder 

där konsumenten har full kontroll och är medveten om dess val (Fishbein & Ajzen 1980). Detta 

skulle då kunna förklaras utefter explicita attityder och hur dessa kan komma att påverka 

köpintentionen hos konsumenter.  

Ovanstående figur förklarar hur studien har valt att undersöka fenomenet. Modellen bedöms 

som en sammanfattning av hur varumärkeskommunikationen på sociala medier kan komma att 

upplevas av konsumenten. Med belägg från föregående teorier, ligger fokuset i att studera 

konsumentens upplevelse utifrån attityder, trovärdighet och köpintention.  

 

 

Figur 4 - Den teoretiska förklaringsmodellen förklarar den 
struktur som studien valt att förhålla sig till. 

 Den blåa figuren i mitten av modellen har som syfte att 
avspegla konsumenten.  
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3. Metodologi 

I detta kapital vill denna uppsats belysa tillvägagångssättet som studien har valt att förhålla 

sig till. Inledningsvis, förklaras den kvalitativa forskningsdesign som studien använt vid sin 

empiriinsamling. För att tydliggöra i vilken vetenskaplig utgångspunkt som studien grundar 

sig i, ges en förklaring kring studiens etnometodologi och hermeneutiska forskningsansats. 

Avslutningsvis, presenteras intervjuguiden till följd av kvalitetsmåtten som studien förhållit sig 

till. 

3.1 Forskningsdesign: Kvalitativ ansats  

Denna studie har valt att grundas i en kvalitativ metodik. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka konsumenters attityder gentemot varumärkeskommunikationen på sociala medier, 

bedöms en kvalitativ ansats som ett relevant tillvägagångsätt. Med en kvalitativ ansats, öppnas 

en större möjlighet att öka förståelsen kring fenomenet, då variabler som attityder, trovärdighet 

och intentioner har valts att undersökas. Allwood (2004) väljer att referera till andra forskare i 

sin bok, och definierar kvalitativ metod som en ansats där; 

 

”de tar en explorativ ansats i samband med utveckling av begreppskategorier 

(Wadekker 2000), att de är emancipativa (inte laboratoriebaserade) och tolkande 

(Denzin och Lincoln 1998), att de data som används är ord (Tesch, 1990) och att det 

är mening som är den kvalitativa ansatsens studieobjekt (Pope & Mays 1998).” 

(Allwood 2004; 13) 

 

Definitionen betonar att ord och meningar blir huvudfokuset i studien, och är inom en kvalitativ 

metodik en prioritering. Denna studie har som syfte att lyfta fram de attityder som finns 

gentemot fenomenet, vilket därmed gör ord och meningar en viktig betydelse vid besvarande 

av studiens problemformulering. Wallén (1996) menar också att en kvalitativ ansats anses vara 

nödvändigt när ”sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som upplevelser, känslor som inte 

kan mätas direkt…” (Wallén 1996; 73) ska studeras. Detta är därmed viktigt för att kunna förstå 

konsumentens upplevelse och attityd gentemot varumärkeskommunikationen på sociala 

medier. För att uppnå den typen av kunskap anses ett kvalitativt angreppsätt som tillämpligt 

val där aktualitet och relevans används som två huvudargument.  

 

En kvantitativ studie har istället fokus på att systematiskt, objektivt och numeriskt samla in 

data och på så sätt förstå fenomenet som studeras (Carr 1994). Att mäta det subjektiva, som 

exempelvis attityder och värderingar samt hur en individs erfarenheter utvecklas, är variabler 

som kan anses alltför avancerat att mäta fram utefter en kvantitativ ansats (Carr 1994). Denna 

studie finner därmed inte relevans i att ta hänsyn till ett kvantitativt angreppssätt, då denna 

metod inte har lika starka egenskaper som en kvalitativ ansats har i att besvara studiens syfte. 

Leach (1990) betonar även att språket och ord som samlas fram utefter en kvalitativ ansats, ger 

en bild av hur verkligheten ser ut och har möjlighet att ge perspektiv utefter ämnet som 

studeras, i detta fall konsumenternas perspektiv.  
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Då syftet med denna studie handlar istället om att förstå och få kunskap kring hur 

konsumentattityderna påverkas av marknadsföring på sociala medier, anser studien att en 

kvalitativ ansats, kan bidra med data som kan besvara syftet på det mest optimala sättet. Detta 

förstärker forskarna Whiting och Williams (2013) som menar att en kvalitativ ansats har 

möjlighet att bidra en studie med dessa egenskaper, synnerligen vid diskussioner där man 

försöker förstå sig på fenomenet. En kvalitativ ansats har dessutom förmåga framkalla 

djupgående och nyanserat perspektiv av fenomenet, en egenskap som den kvantitativa 

metodiken brister i (Wibeck 2010).  

 

3.1.1 Fokusgruppsintervjuer 

I studien har fokusgruppsintervjuer använts som det kvalitativa verktyget för undersökningen. 

Wibeck (2010) definierar fokusgruppsintervjuer som en datainsamlingsmetod, där intervjun 

genomförs med hjälp av flera respondenter, även förklarat som en grupp. Intervjun leds oftast 

av forskaren i olika grad, i tanke om att fokusera gruppen och leda intervjun till studiens frågor 

(Wibeck 2010). Syftet är att lyfta fram diskussioner kring ett problem, där fokusgruppen har 

som förmåga att belysa flera åsikter i större utsträckning, samtidigt som dörrar öppnas för att 

komma närmare en mer djupgående analys kring fenomenet. Fokusgruppsintervjuer 

argumenteras för ett verksamt verktyg vid undersökningar av komplexa och subjektiva ämnen 

(Denise & Threlfall 1999). Denna studie har som syfte att undersöka konsumentattiyder som 

då definieras som ett subjektivt problem. Studien finner därmed relevans i att använda 

fokusgruppsintervjuer, i avsikt att få djupgående kunskap i att förstå hur konsumenter verkligen 

upplever varumärkeskommunikationen på sociala medier.  

Flera studier pekar på att undersökningar som har som syfte att förstå konsumentbeteende och 

attityder, anser fokusgruppsintervjuer som en relevant datainsamlingsmetod. Redan ur ett 

historiskt perspektiv, har forskningen illustrerat fokusgruppsintervjuer som en betydelsefull 

metod vid sådana ämnen och problemområden (Eysenbach & Köhler 2002). Vid tidigt 80-tal, 

belyser forskning fokusgruppsintervjuer och uppmanar att denna metod ska användas vid 

utredning av irrationella och subjektiva ämnen som konsument attityder och beteenden 

(McQuarrie & McIntyre 1988). Även modern forskning har byggt vidare på detta och menar 

att för att kunna belysa hur konsumentattiyder hos en individ utspelas och upplevs, kan det bli 

svårt med hjälp av andra metoder, att få de mångsidiga och djupgående svaren som 

fokusgruppsintervjuer har som förmåga att framkalla (O’Brien 2011). O’Brien (2011) menar 

att fokusgruppsintervju anses som mest relevant i deras studie, för att få verklighetsbaserade 

svar kring hur konsumenter upplever sociala medier.  

Vidare menar forskarna Bristol och Fern (1996) att fokusgruppsintervjuer har som möjlighet 

att tydligt gräva fram sanningen hos en enkel individ för att mer djupgående förstå sig på en 

persons attityd och beteende. Då fokusgruppsintervjuer består av flera respondenter, skapas 

större möjligheter för att diskussioner ska uppstå. Dessa diskussioner förklarar Basch (1987) 

har som tendens att lyfta upp problem och åsikter hos andra respondenter, som därmed kan 

förenkla för respondenten att förstå sig på ämnet och på så sätt finna svar i hur ens åsikter och 

attityder verkligen värderas. Andra forskare menar då att detta ger möjligheter till att få mer 
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uttömmande svar hos respondenterna och därmed ge upphov till en mer löpande diskussion 

och intervju (Malthouse et al. 2013).  

Inom forskningsområden kring attityder och beteenden som denna studie är nischat till, bedöms 

detta som en väsentlig faktor. Detta på grund av att ämnen kring sådana problem kvalificeras 

som komplexa fenomen och kan även anses vara svårt för en enskild individ att verkligen förstå 

sig på sin egna karaktär (Vaughn et al. 1996). Att därmed genomföra fokusgruppsintervjuer, 

gör det enklare för respondenten att få hjälp av andra, genom diskussioner, att sätta ord på sina 

egna känslor. Inom forskning anses detta som en fördel, då syftet är att få svar som stämmer 

överens med verkligheten. Även Tursunovic (2002) tillstyrker det ovanstående och menar att 

studier som är riktat till att förstå sig på åsikter, känslor, värderingar och attityder uppmanas 

att använda fokusgruppsintervjuer (Tursunovic 2002). Att Tursunovic (2002) väljer att 

dessutom belysa hur man inom sociologin associerar fokusgruppsintervjuer till 

marknadsundersökningar, gör metoden alltmer relevant till att försöka förstå sig på studiens 

syfte. Ovanstående argument har valts att tas till hänsyn i denna studie och bedömer 

fokusgruppsintervjuer, utöver relevans och aktualitet, som en tillförlitlig metod för att få direkt 

svar på studiens frågor.  

 

3.2 Forskningsansats 

3.2.1 Deduktivansats  

Även förklarat i ovanstående rubrik kvalificeras studien som ett komplext och subjektivt ämne, 

då svaren ligger i sinnestillståndet hos en konsument. Studien finner därmed stark relevans att 

strukturera upp undersökningen utefter befintlig teori och därmed bygga vidare på det vid 

insamling av empiri och tolkning i form av analys. Utefter teori avsnittet i denna uppsats, har 

problemformuleringen brutits ner i tre väsentliga variabler; attityder, trovärdighet och 

köpintention, som grund till att tydligt och strukturerat förstå konsumenterna och hur dess 

känslor upplevs. Inom forskningstermer, definieras en sådan strategi som en deduktiv ansats 

(Litosseliti 2003). Francis och Hester (2004) menar att en deduktiv ansats förklaras vara en 

tillämpning, som i början av studien grundar sig i teori och därefter struktureras 

datainsamlingen för att på så sätt mynna ut empiri. Tillskillnad från den induktiva ansatsen, har 

den deduktiva ansatsen förmågan att skapa en stark grund till datainsamlingen. Som tidigare 

nämnt kan detta anses som en fördel vid diskussion kring komplexa och subjektiva ämnen som 

denna studie har som avsikt att undersöka (Linton 2004). Detta för att därefter kunna se tydliga 

drag i analysen och för att kunna dra slutsatser som är väl kopplat till studiens frågeställningar.  

 

3.2.2 Etnometodologi  

Studien har dessutom drag av etnometodologi i sin empiriinsamling. Francis och Hester (2004) 

menar att studier som har som syfte att förklara verkligheten, i samband med dess påverkan 

vid sociala interaktioner, bidrar då med en etnometodologisk ansats. O'Shaughnessy (2012) 

hävdar att vid studier om konsumentattiyder och beteenden, är det väsentligt att grunda sin 

studie inom de etnometodologiska termerna. Nachmias (1996) menar att det är vanligt att vid 
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liknande studier som denna, bli påverkad av konsumenters ideala påståenden och svar, men i 

verkliga fallet är det vitalt att komma under ytan och få den verkliga bilden i hur konsumenter 

agerar och känner. Det i sådana områden etnometodologi blir viktigt att ta hänsyn till för att 

därmed få en stark validitet i studiens analys och slutsatser. Operationalisering av studiens 

syfte, ligger i grunden till att få de verkliga svaren av respondenterna (Denscombe 2018). Att 

studien valde att påbörja intervjun med att låta respondenterna observera ett antal bilder och 

ställa frågor kring dessa, blev som en fördel. Fördelen låg i att uppnå aktuella och verkliga svar. 

Detta gynnade studien, samtidigt som ledande frågor valdes att undvikas. Genom att påbörja 

intervjun med enkla frågor, för att sedan komma djupare komma in i diskussioner och därefter 

avsluta med öppna frågor, blev det enklare för respondenterna att besvara frågorna mer reellt.  

 

3.3 Vetenskaplig utgångspunkt: hermeneutisk forskningsansats  

Denna studie har vidare valt att utgå från en hermeneutisk forskningsansats som vetenskaplig 

utgångspunkt. En hermeneutisk forskningsansats handlar om att förstå ett fenomen där ledande 

begrepp inom ansatsen handlar om tolkning och förståelse av empiri och analys (Wilson 2012). 

Syftet med en hermeneutisk forskningsansats handlar inte om att förklara och beskriva ett 

fenomen, man bygger istället undersökningen på en ökad kunskap och har som avsikt att 

komma närmare sanningen (Ödman 2007).  

Denna studie har som syfte att öka förståelsen och bidra med kunskap kring hur 

konsumentattityderna ser ut gentemot varumärkeskommunikationen på sociala medier. Syftet 

ligger inte i att komma fram till en absolut sanning, istället bygger studien på en ökad förståelse 

genom tolkning av empiri och analys. Vidare vill denna studie lyfta fram förståelse kring 

fenomenet och få en uppfattning i hur konsumenter verkligen känner och upplever 

marknadsföringen som företagen sprider på sociala medier. Kunskapen anses relevant även för 

att företagen ska få en ökad förståelse för vilken effekt deras marknadsföring har på deras 

konsumenter. På så sätt får företagen möjlighet att gå i led med denna kunskap och vidare 

kunna utveckla sin kommunikation välanpassat till sina konsumenter. Detta menar Ödman 

(2007) förklaras som en hermeneutisk arbetsuppgift där vikten ligger i att belysa ämnet, och på 

så sätt centrera fram konsumenten i frågan för att förstå sig på verkligheten.   

Arnold (1994) menar också att den hermeneutiska forskningsansatsen tillämpas smidigast inom 

komplexa ämnen och problem. Ansatsen används i denna studie då syftet ligger i att utreda och 

förstå hur konsumenter känner samt vilken attityd dessa har kring problemet.  Denna studie är 

inte ute efter att besvara någon exakt fråga och därmed komma fram till ett exakt svar likt den 

positivistiska ansatsen. Istället har undersökningen som syfte att öka förståelse kring 

problemet. Detta menar Ödman (2007) har den hermeneutiska ansatsen som arbetsuppgift och 

är ett viktigt koncept att utgå ifrån för att därmed komma åt konsumenternas verkliga 

föreställningar.  

Den hermeneutiska forskningsansatsen kan också förklaras som en ansats som visar liknelser 

med etnometodologin (Ödman 2007). Att skapa starka möjligheter för att smidigt kunna tolka 

och komma åt vad konsumenterna verkligen tycker är grunden till denna studie, något som 

bygger på den hermeneutiska forskningsansatsen. Ödman (2007) likt Francis och Hester (2004) 
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argumenterar för att respondenterna i en studie kan, av naturliga och personliga skäl, uppleva 

svårigheter med att uttrycka sig i vad de verkligen tycker. Detta kan förklaras antingen utefter 

självcensur eller brister i sin egna självuppfattning. Det är därmed viktigt att som forskare av 

denna studie att sätta fenomenet i sådan kontext där respondenten känner bekvämlighet och 

enkelhet i att uttrycka sina åsikter. Det är här den hermeneutiska ansatsen sätter sina spår 

(Ödman 2007). Val och utformningen av intervjun lägger en stadig grund i studien för att skapa 

en sådan miljö. Med hjälp av intervjuguiden, lyckades respondenterna att skapa en bekvämlig 

miljö för att därmed våga uttrycka sina erfarenheter mer öppet. Detta bekräftar även Arnold 

(1994) är fördel vid diskussioner kring konsumentbeteenden och attityder. Och är anledningen 

till varför sådana studier som denna gynnas av att använda den hermeneutiska 

forskningsansatsen som vetenskaplig utgångspunkt (Arnold 1994). 

 

3.4 Avgränsningar  

Studien har valt att endast undersöka och avgränsas till den sociala plattformen, Instagram. 

Forskarna Veirman et al. (2017) menar att plattformen Instagram är i sin växande form och är 

en aktiv plattform vid genomförande av varumärkeskommunikation från företagens håll. 

Influencers är som mest etablerat på Instagram, där de ser plattformen som en attraktiv plats 

att expanderas på (Veirman et al. 2017). Denna studie finner därmed relevans samt aktualitet 

kring att undersöka fenomenet influencer marketing endast via Instagram. För att därmed även 

belysa de skillnader som uppstår när företagen istället väljer att kommunicera direkt från sin 

egna Instagram-profil. Widman et al. (2012) förklarar vidare att influencer marketing präglas 

starkt från modebranschen, och tillämpas flitigt inom dessa områden. Mot den bakgrunden 

finner denna studie ytterligare relevans i att avgränsas till att endast undersöka 

varumärkeskommunikationen på sociala medier, som är nischade inom modebranschen.  

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuguide  

Eftersom studien har valt att tillämpa en kvalitativ ansats, bedöms semistrukturerade intervjuer 

att vara lämpligast för att kunna besvara frågeställningen på bästa möjliga sätt (Schmidt 2004). 

En semistrukturerad intervju, väljer Longhurst (2003) att förklara som en välformadutformad 

intervju där förbestämda frågor ställs till respondenterna. Detta för att deras svar på så sätt ska 

kunna behaga studiens forskningslucka. Leech (2002) menar att en sådan struktur skapas när 

forskare väljer att utgå ifrån större frågeområden, snarare än detaljerade frågor för att få en 

helhetsbild. På så sätt ger semistrukturerade intervjuer upphov till vad Wibeck (2010) väljer att 

referera till som ”öppna frågor”. De öppna frågorna kan förknippas med följdfrågor som 

respondenterna får möjligheten att besvara under fokusgruppsintervjuerna. Moderatorn kan 

efter de förbestämda frågorna, istället undra: ”hur menar du att det ökar trovärdigheten?” eller 

”kan du ge oss ett exempel på när du har gjort ett spontant köp?” (se bilaga 2). Detta för att 

få en mer djupgående förståelse kring hur respondenterna upplever influencer marketing och 
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direkt varumärkeskommunikation utifrån de tre variablerna; trovärdighet, attityder och 

köpintentioner.  

Leech (2002) menar att en semistrukturerad intervjuguide ger respondenterna en chans till att 

resonera utanför ramen, vilket även hjälper studien att få ett rikare innehåll för en stadig analys. 

En semistrukturerad intervjuguide i förhållande till de öppna frågorna, har på så sätt givit denna 

studie en verklighetsbild som kvalitativa ansatser strävar efter. Respondenten kan friare styra 

diskussionsämnet, genom exempelvis fråga 8; Vilken bild talar mer för din verklighet? Där 

följdfrågan blev: vilken bild kan du relatera mest till? (se bilaga 2). Mot slutet av intervjun fick 

respondenterna även en chans att resonera kring diskussionsfrågorna som löd: Vilket av dessa 

två sätt, anser ni är mer trovärdigt än det andra? Den semistrukturerad intervjuutformningen 

är bäst lämpad i denna kvalitativa ansats, när skribenterna under forskningsprocessen tidigt 

bestämt att frågor som endast går att besvaras genom ett ”ja” eller ”nej” ska undvikas 

(Longhurst 2003). Detta för att studien ska kunna nå ett realistiskt och varierat resultat, för att 

se vad respondenterna har för attityder gentemot den rådande varumärkeskommunikationen på 

sociala medier.  

Dunn (2005) menar å andra sidan att det nästintill omöjligt för en studie att följa en specifik 

guide när det kommer till utformningen av en fokusgruppsintervju. Detta för att varje intervju 

har en egen bakomliggande förberedelse och tanke som i sin tur påverkar skribenternas 

tillvägagångsätt. Vidare hävdar Longhurst (2003) att det finns viktiga riktlinjer som en studie 

däremot kan inspireras av, för att studien på så sätt ska lyckas att utveckla en effektiv intervju. 

Detta hjälper då studien i senare kapitel att diskutera varumärkeskommunikationen på ett 

smidigare sätt, i förhållande till det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. Inom 

den kvalitativa ansatsen vill innehållet kunna tolkas av skribenterna och därför är det viktigt att 

frågorna, som ställs till respondenterna, är emotionellt- och deskriptivt laddade (Wibeck 2010). 

Sådana frågor kan vara relevanta inom marknadsföringsområdet menar Wibeck (2010). Detta 

allteftersom semistrukturerade intervjuerna är bildade på en mix av förutbestämda frågor som 

även ger utrymme till en frihet för respondenternas personliga erfarenheter, åsikter och 

attityder. Den semistrukturerade intervjun är även lämpligast för denna studie, i och med att en 

sådan intervjuguide har sitt ursprung inom marknadsföringsområdet (Tursunovic 2002). För 

att ytterligare sätta den semistrukturerade intervjuutformningen i kontext, väljer studien under 

nästa underrubrik att förklara och illustrera hur skribenterna har gått tillväga vid insamling av 

empirin för studiens undersökningsområde.  

 

3.5.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  

För att kunna besvara frågeställningen i denna studie valde vi att, med hjälp av ovanstående 

intervjuguide, utföra tre stycken fokusgruppsintervjuer. En av dessa tog plats den fjärde april 

2019 och de resterande två den femte april 2019. Samtliga intervjuer utfördes under omloppet 

av 50–60 minuter. För att försäkra oss om att vi verkligen utformat frågorna utifrån 

konsumenternas perspektiv, valde vi den tredje april 2019 att intervjua en mindre fokusgrupp 

om tre individer, så kallad pilotundersökning. Detta hjälpte oss att granska det vi kunde 

förbättra inför de kommande intervjuerna. Vi fick en chans att förbättra språkbruket, som i sin 

tur hjälpte oss att inspireras till nya frågor och justeringar av vissa termer. Jacobsen (1993) 
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menar att en sådan process styrker intervjuns effektivitet av att samla upp relevant data för 

studien. Den slutliga versionen av intervjun, resulterade i att vi även bestämde oss för att 

tematisera vårt tillvägagångsätt. Den första delen av intervjun bestod av ett experiment som vi 

utförde i samband med relevanta frågor, för att sedan röra oss mot diskussionsfrågor som ett 

avslutande avsnitt. Detta förklarar Longhurst (2003) som en effektiv metod, där vi hjälper 

respondenterna att i början redan känna sig inkluderade och aktiva under intervjuns gång.  

 

För att sätta respondenterna i fokus, valde vi till en början att påbörja intervjun med en kort 

och informell introduktion, vilket Jacobsen (1993) anser skapar en god stämning mellan 

individerna. Detta kompletterade vi även genom att erbjuda respondenterna tilltugg för att 

skapa en avslappnad och familjär känsla. Respondenterna hade i tidigare skede fått ett 

smakprov i den formella inbjudan till intervjun, där vi förklarade vad studiens syfte kort 

grundat sig i. Till början av intervjun, valde vi att använda oss av en presentation som 

inkluderade de väsentliga termerna nämligen; ”varumärkeskommunikation”, ”influencer 

marketing” och ”direkt kommunikation”. Därefter smalnade vi av oss till en moderator, som 

skulle styra intervjun medan den andre skulle observera intervjun för att skriva ned 

anteckningar. Eftersom den kvalitativa ansatsen givit oss en klaröppning för att tolka intervjun, 

valde vi att utföra ett experiment.  Detta utfördes i introduktionstemat som bestod av ett antal 

bilder som respondenterna skulle diskutera kring.  

 

Då studien undersöker hur konsumenterna upplever influencer marketing och direkt 

varumärkeskommunikation, valde vi att översiktligt presentera bilder som representerade de 

båda kommunikationsstrategierna. Vi valde att även avgränsa oss till fem varumärken. Bilderna 

uppvisade hur det ser ut när företagen väljer att marknadsföra sig genom influencers, och hur 

det ser ut när de kommunicerar sitt varumärke direkt genom företagens profil på Instagram. Vi 

lät bilderna gå ett varv, och ställde därefter fråga 1; vad ansåg ni var positivt med bilderna?” 

och till följd av den första frågan, undrade vi sedan; vad ansåg ni att vara negativt med 

bilderna” (se bilaga 2). Eftersom studien bygger på en kvalitativ ansats, ställdes frågor som 

respondenterna fick förklara utifrån sina subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Innan 

frågor om ”trovärdighet” ställdes, bad moderatorn respondenterna att definiera vad 

trovärdighet är för just dem. Vissa frågor såg ut på liknande sätt; 

 

- Vad innebär trovärdighet för dig? Följdfråga: Vad innebär trovärdighet och förtroende 

för dig i dessa sammanhang? (se bilaga 2) 

 

- Varför följer du influencers? (se bilaga 2) 

 

I slutet på intervjun ställdes en öppen fråga, där studien även finner intresse i att undersöka ifall 

respondenterna har andra synvinklar på varumärkeskommunikationen på Instagram.  

 

3.5.3 Urval  

Studien har grundat sig i att utgå från ett icke-sannolikhetsurval, där en kombination av ett 

strategiskt- och snöbollsurval ligger till grund. Detta innebär att det fanns en bakomliggande 
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tanke till just varför dessa respondenter ansågs att vara relevanta för att delta i studiens intervju. 

Självaste begreppet icke-sannolikhetsurval tyder alltså på att skribenterna medvetet valt ut 

enstaka individer som medverkar i fokusgruppsintervjuerna. Alla individer har inte lika stora 

förutsättningar inom ramen för vad denna studie avser att studera. Wibeck (2012) menar att ett 

icke slumpmässigt urval hjälper studien att filtrera genom respondenter. Ett exempel på detta 

kan vara att studien medvetet valt att inkludera individer som enbart använder Instagram. 

Respondenterna hade dessutom som krav att känna till minst fyra av de fem varumärken som 

presenteras under intervjun. När studien selektivt valt ut dessa, resulterar det även i att det 

uppnås ett strategiskt urval. I praktiken valdes respondenterna med hjälp av en formell 

inbjudan via e-mail. I mejlet framgick de ovanstående kraven som respondenterna behövde 

uppfylla samtidigt som dessa även uppmuntrades till att rekommendera andra kandidater med 

liknande förutsättningar. Detta definierar Wibeck (2012) som ett snöbollsurval.  

Ett av de huvudkriterierna som studien strategiskt valt att utgå ifrån, grundar sig i den statistik 

som svenskar och internet uppvisat år 2018. Statistiken tyder på att de aktivaste Instagram-

användarna är kvinnor som är mellan 18–25 år (Svenskar och internet 2018), vilket naturligt 

ledde till att studien valde ut individer som stämde överens med den uppvisade statistiken. 

Forskarna Wilcox och Stephen (2013) menar också att kvinnor i större utsträckning anses mer 

tillgängliga för influencers på sociala medier. Det har visat sig att kvinnor anses mer sårbara 

gentemot influencers, och tenderar i högre utsträckning att försöka imitera influencers i syfte 

att uppnå deras framgång och målade bild av lycka. Därmed finner studien relevans i att besvara 

forskningsluckan genom att använda kvinnor som urval i empiriinsamligen.  

Då studien tillämpat en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuguide, ansågs det 

ytterst viktigt att bortom kriterierna, även skapa en avslappnade och fri atmosfär under 

intervjuerna. Denscombe (2018) menar att en sådana upplevelse tar plats, när ett snöbollsurval 

tillämpas. En sådan urvalsmetod förklarar att de utvalda respondenterna, i sin tur spridit vidare 

ordet om den kommande intervjun för att på så sätt värva andra i sin omgivning att delta i 

intervjun. Wibeck (2010) hävdar att det ger upphov till en naturlig intervjuupplevelse för 

respondenterna, som i sin tur gav studiens intervjuer uttömmande svar.  

Studiens respondenter grundade sina svar utefter egna erfarenheter. För att undvika bias valde 

studien att lägga stor vikt i att operationalisera empiriinsamlingen.  Genom utvecklade frågor 

och experiment av bilder (se bilaga), skapades ett mindre utrymme för respondenterna att 

förmedla felaktiga svar. Eftersom respondenterna hade som syfte att reperensentera urvalet, 

blev det extra viktigt att få fram respondenternas riktiga erfarenheter, för att därmed få en hög 

äkthet i studiens resultat och analys. För att dessutom undvika att respondenterna hade någon 

tendens i deras svar, valde studien att fylla empiriinsamlingen med tre fokusgruppsintervjuer 

för att stödja respondenternas slutsatser (Hellspong 2000). Empiriinsamlingen användes som 

primärdata i studien, och kvalificeras som en förstahandskälla. Studiens teorier, användes 

därefter i analysen i syfte att förstärka respondenternas uttalande, för att därmed bygga vidare 

på slutsatserna. Detta gav en högre pålitlighet i studien för att därmed undvika bias gällande 

studiens slutsatser. 
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3.6 Bedömningskriterier  

3.6.1 Tillförlitlighet och pålitlighet  

För att kunna bedöma kvalitén i studien, förklarar Denscombe (2018) att det råder relevans att 

inkludera tillförlitligheten, som en del av kvalitetsmåtten. Med tillförlitligheten ifrågasätts 

vilken typ av data som används i studien, samt hur pass relevant empiriinsamligen är för vad 

undersökningen avser att studera. Denscombe (2018) förklarar ytterligare att behandlingen och 

bearbetningen av insamlat material, även bedöms utifrån tillförlitlighetsaspekten. Mot 

bakgrund till Denscombe, innebär det att ett huvudsakligt mål för en kvalitativ studie vilar i att 

uppvisa en hög tillförlitlighet (Alvehus 2003). Tillförlitligheten ska alltså eftersträvas, då 

relevant data ska kunna täcka den rådande forskningsluckan (Denscombe 2018).  

Utifrån läsarens perspektiv, vilar tillförlitligheten i hur pass pålitligt innehållet är. Frågan som 

läsaren kan komma att ställa sig, är främst; hur kan jag förlita mig på att denna studie är sann? 

(Alvehus 2013). För att behaga läsaren, har studien försökt att förhålla sig till syftet, som 

grundar sig i att studera konsumenternas perspektiv gällande varumärkeskommunikation på 

sociala medier. Evans et al (2017) menar att det råder relevans att studera just konsumentens 

attityd eftersom att tidigare forskning, i större utsträckning, fokuserar på företagens 

utgångspunkt. Därför har studien noggrant valt ut en aktuell teoretisk referensram för att 

behaga, det Evans et al. (2017) väljer att förklara som ett outforskat område, nämligen 

konsumentens perspektiv. Tillförlitligheten finner studien i att relevanta teorier som electronic 

word-of-mouth, samt tidigare forskning kring relationen mellan konsumenten och influencers, 

har använts. För att läsaren även ska kunna förlita sig på innehållet, har studien en 

metodreflektion (i kommande kapitel), där forskarna granskat sitt tillvägagångsätt. Denna 

rubrik är öppen och tillgänglig för allmänheten att ta del av.  

Alvehus (2013) menar även på att en oberoende forskare, ska kunna komma fram till liknande 

resultatet för att tillförlitligheten ska upplevas som stark. Då studiens empiriinsamling grundar 

sig i fokusgruppsintervjuer, förklarar Ejvegård (2003) att subjektiva uppfattningar är svåra att 

repetera. Denna studie valde därför att utföra en testintervju, för att se hur pass lik resultatet 

blev utifrån de utformade frågorna. Mot bakgrund till Ejvegård (2003) blir det svårt att få 

liknande utfall, eftersom att varje enskild individ diskuterar utifrån sin personlighet. Däremot 

justerades intervjuguiden utefter testintervjun, för att se ifall resultatet skulle kunna falla inom 

ramen för ”konsumenten och varumärkeskommunikationen”. Detta menar Denscombe (2018) 

hjälper tillförlitligheten, då det råder en trolighet att en annan forskare kan studera liknande 

forskningslucka.  

 

3.6.2 Trovärdighet och överförbarhet  

Då föregående rubrik är svår att tillämpa i en kvalitativ ansats (Denscombe 2018), väljer 

studien att diskutera utifrån de andra kvalitetsmått nämligen; trovärdighet och överförbarhet. 

Förutom att den insamlade empirin skall uppvisa relevans, bör studien även kunna argumentera 

och motivera till att empiriinsamligen är trovärdig (Denscombe 2018). I förhållande till denna 

studie, menar Trost (2005) att fokuset utifrån trovärdighetsperspektivet, vilar i utformningen 

av intervjun. Studien valde därför, med bakgrund till Trost (2005), att utforma intervjun med 

hjälp av beskrivnings- och följdfrågor, som Alvehus (2013) menar stärker trovärdigheten. När 

frågorna under intervjuerna berörde en av de tre variablerna, valde moderatorn att uppmuntra 
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respondenterna att beskriva vad exempelvis trovärdighet är för dem, samt att de själva 

definierade vad exempelvis en ”spontan konsument” är. Då det är nästintill omöjligt att 

upprepa just denna undersökning, vill studien förstärka trovärdigheten genom att redovisa 

intervjutabellen (se bilaga 2), där läsaren kan ta del av de frågor som ställts.  

Alvehus (2013) förklarar att den insamlade datan, med hjälp av de semistrukturerade 

intervjuerna, är extra viktig att redovisa för att se vilka frågor som studien grundar sig i. Detta 

eftersom studien inte kan försäkra sig om att en oberoende forskare, kan utföra den exakta 

intervjun med exakt liknande utfall. Därav menar även Alvehus (2013) att en studie med en 

stadigare tillförlitlighet, kan komma att uppvisa en lägre trovärdighet. En kvalitativ ansats kan 

utifrån tidigare motivering försöka att stärkas, men Trost (2005) menar att ingen individ är fullt 

objektiv i verkligheten, vilket gör det omöjligt för studien att uppnå en stark trovärdighet.  

Den andra aspekten inom trovärdighet, är överförbarhet. Denscombe (2018) förklarar 

begreppet överförbarhet, genom att diskutera huruvida studiens resultat kan uppvisas ifall 

undersökningen tar plats under andra omständigheter och sammanhang. I förhållande till denna 

studie, kan överförbarheten betraktas som låg eftersom att urvalet avgränsas till specifika 

respondenter. Då studien grundar sig att studera varumärkeskommunikationen, med hjälp av 

kvinnliga Instagram-användare gör det svårt att kunna tillämpa i liknande studier (Denscombe 

2018). Urvalet som denna studie avgränsat sig till menar Alvehus (2013), gör det svårare att 

generalisera då varje enskilds uppfattning är personlig. Då syftet i studien ligger i att öka 

förståelse kring problemet, anses det inte lika aktuellt att kunna generalisera resultatet. Detta 

då, forskningsluckan är relativt ny.  
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4.  Empiri 

I detta avsnitt presenterar studien de tre variablerna som datainsamlingen har strukturerats 

utefter. Fokusgruppsintervjuerna tematiserades utefter attityder, trovärdighet och 

köpintentioner vid fråga om varumärkeskommunikationen på Instagram. Huvudsakligen 

diskuterades de tre variablerna utifrån hur kommunikationen upplevdes från influencers 

kontra företagens konto.  

4.1 Attityder 

I början av intervjun, presenterades olika bilder till respondenterna där de fick se hur 

varumärkeskommunikationen ser ut via influencers och hur det ser ut när företagen 

marknadsför sina produkter på Instagram. Nedanstående bilder ger exempel på några av de 

varumärkena som respondenterna fick observera.   

 

Figur 5 - Dessa bilder visar på hur företag marknadsför varumärket Zara genom sitt direkta företagskonto, och 

sedan igenom influencern Kenza Zouiten till höger. 

 

 

Figur 6 - På samma sätt presenteras det andra varumärket Mango, genom företagets konto och sedan igenom 

influencern Isabella Löwfengrip, även känd som ”Blondin Bella” till höger. 

Ett tydligt utfall av respondenternas svar, uppvisade att de tidigt under de tre intervjuerna 

förknippade ord som ”verklighet” och ”vardaglig” i samband med marknadsföringen som 

kommunicerades genom infleuncers. Vidare menade även respondenterna att företagen inte är 

lika vardagliga och att deras direkta varumärkeskommunikation upplevs som mer 

”kommersiella”. Detta ansåg majoriteten av respondenterna, då marknadsföringen som 
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presenterades genom företagens konto, var mer informativa där en ”massa siffror” 

presenterades i samband med varumärkeskommunikationen. Flera av respondenterna upplevde 

det som störande, då de ansåg att långa artikelnummer som inte förklarade vad produkten 

egentligen heter, är ”super oattraktivt och tråkiga”. Däremot uppskattades de informativa 

budskapen i varumäreskommunikationen, men respondenterna menade att det företagen inte 

lyckas att göra det lika smidigt som influencers gör.  

En av respondenterna hävdade att infleuncers lyckas att föra ett informativt budskap i 

kombination med en  realistisk kommunikation, då dessa presenterar en helhetsbild av 

varumärket samtidigt som de säljer produkten. Detta menar respondenterna, skapar en ”positiv 

aura” genom att influencers klarar av att uppvisa en inspirerande outfit, med matchande smink 

och accessoarer. Det är alltså inte bara produkten som är i fokus, utan som respondenterna även 

menar, säljer influencers en ”lifestyle” som är lockande. En annan aspekt som respondenterna 

belyser är att influencers är mer ”realistiska”, då de kände igen sig själva inom ramen för den 

varumäreskommunikation som influencers presenterade. Företagen marknadsför istället 

produkter och tjänster med hjälp av ”konstgjorda och modelliknande” verktyg. 

”Företagen är mer reklamigt som man inte lägger märke till medan när man kanske 

ser Bianca ha sin tröja från HM, då kanske man själv tänker att den är fin och man 

själv letar upp det sen”  

Påståenden som dessa kunde många av respondenterna relatera med, och menade att företagen 

inte att når upp till flera krav som influencers lyckas med genom den 

varumärkeskommunikation som sker på Instagram. Respondenterna menade att influencers 

inte har som fokus att enbart marknadsföra sig, utan att de även lyckas att ge en positiv och 

bekväm vibe. Detta i sig gör att många Instagram-användare anser att influencers är tilltalande, 

till skillnad från företag som är formella med ett vinstdrivande syfte. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att företagens kommersiella presentation genom den direkta 

varumärkeskommunikationen, även ansågs att vara en ”börda”. Respondenterna diskuterade 

främst kring att de tydligt märker av att företagen riktar sig mot en kundgrupp och att det per 

automatik resulterar i att de känner ignorans. Detta förknippades till en negativ känsla. En av 

respondenterna menade att influencers lyckas att inkludera den ”vardagliga individen” genom 

att förklara:  

”Man följer influencers som man själv är lik… kan vara personlighet, värderingar och 

allt möjligt. Då väljer jag att leta efter förslag hos dem. Men jag skulle aldrig liksom 

följa de här (pekar på företagens bilder), för att jag inte känner någon connection eller 

att de är lika mig alls… liksom, platta, tråkiga och vita… Jag kollar på de infleuncers, 

som jag är lik eller ser upp till”  

Respondenten refererade till företagen och menar de enbart fokuserar på att presentera 

”producerad och konstgjord” varumärkeskommunikation. Respondenterna höll med det 

ovanstående påståendet, genom att anse att influencers istället väljer att uppvisa en verklig bild 

av samhället vilket gör att flera inkluderas.  En av respondenterna menar på att influencers 
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sätter varumärkeskommunikationen i en mer 

”mänsklig” kontext, som företagen alltmer 

rör sig ifrån. En av respondenterna pekade på 

bilden till höger, och menade på att ingen ser 

ut som den typiska modellen som företagen 

har på sitt företagskonto, vilket även många 

höll med. Respondenten ansåg att företagen 

väljer att sätta sin försäljning i fokus, då 

modellen inte är representativ bland många. 

Under ett tillfälle exemplifierade en 

respondent, genom att referera till figur 7 och 

förklara att det inte alls råder en stor 

sannolikhet ”att någon på Stockholms 

tunnelbanor ser ut på det här sättet. ” 

Respondenterna diskuterade även vidare kring att de självmant valt att följa influencers, 

eftersom det finns en bakomliggande anledning till att de väljer att följa dessa. Flera av 

respondenterna menade att de först och främst måste kunna relatera till dessa. Vilket 

majoriteten höll med, genom att peka på figur 8 som de menar har lyckats att uppvisa en sådan 

relation. Respondenterna menade på att 

Blondin Bella satt produkten i fokus, i 

samband med att hon visar att man kan 

använda den till skolan, jobbet eller andra 

event. Detta uttrycker respondenterna som 

något positivt, eftersom influencers lyckas 

att skapa en helhetsbild av 

varumärkeskommunikationen som 

respondenterna kan välja att koppla till 

”sin egen verklighet”. För en respondent 

ansågs hela outfiten som lockande, medan 

andra uppfattade den som allmänt positivt 

för att det inte var lika” tjatig”, som 

respondenterna menar att företagen är.  

Vissa menade att de inspirerats och väljer att följa influencers då de känner igen sig själva, 

vilket återigen förknippades till ord som mer ”verklig”, ”mänsklig” och ”vardaglig”. Däremot 

menade andra att de följer influencers eftersom att de uppvisar vad respondenterna vill uppnå 

och förklarade att de finner starkare inspiration i allt från livsmål till ”klädoutifts”. 

Respondenterna ansåg att influencers låg till grund av olika typer av inspiration, och menade 

att de lyckas att nå ut till sina följare eftersom:  

”Influencers är roligare, vilket företag har försökt att göra i flera år där det alltid har 

slutat med att de har varit så påhoppiga. Men influencers är ganska nytt som gör det 

roligare med videos och annat innehåll som väcker intresse. De är mer kreativa, vilket 

gör det mer positivt” 

Respondenterna jämförde de olika varumärkeskommunikationerna, och höll med det 

ovanstående påståendet. Förutom att influencers är ganska nytt, lyckas de att skapa en 

Figur 7 - Varumärkeskommunikation genom 

företagets konto. 

 

Figur 8 - Varumärkeskommunikation genom influencern 

Blondin Bella. 
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helhetsbild av varumärkeskommunikationen genom att uppvisa mer än produkten. 

Respondenterna menade då att influencers är så pass skickliga att kommentarer under bilderna 

som ”i samarbete” eller en ”add” inte behövs, eftersom de säljer ett helhetsperspektiv. En av 

respondenterna menade på att det kan anses att vara ”tråkigt” och ”löjligt” ifall influencers 

kommer till den nivån där varumärkeskommunikationen inte är indirekt. Respondenterna 

menade på att influencers gör det företagen inte lyckas med, och upplevde att företagen i 

dagsläget även märker av detta och försöker att efterlikna det influencers gör i 

varumärkeskommunikationen. Respondenterna ansåg även att företagens 

varumärkeskommunikation är bra på de typiska och traditionella, nämligen ”kommersiella”, 

”konstgjorda” och ”reklamiga”   

Majoriteten av de tre fokusgruppsintervjuerna uppvisade en positiv attityd gentemot 

influencers, men ansåg att en kombination av det ”kommersiella” från företagen skulle 

behövas. De menade att influencers lyckas att göra det företagen inte gör, men att företagen 

har ett viktigt budskap i att förmedla pris och annan väsentlig information kring produkten. En 

respondent menade på att: 

”Vi behöver en mix av influencers och företag, eftersom de kompletterar varandra. En 

blandning är alltid bra.” 

Många höll med det ovanstående och förklarade att en mix av varumärkeskommunikationen är 

viktigt. Även fast influencers lyckas att sätta produkten i ett verklighetsperspektiv som 

företagen inte gjort, menade vissa respondenter att influencers kan förknippas till en negativ 

känsla. Detta då influencers bör förhålla sig till juridiska lagar, vilket respondenterna förstod. 

Men detta upplevdes av många som störande, vilket respondenterna även förklarade att vara 

en av de anledningarna till att de valde att scrolla vidare på sitt Instagram flöde. Detta 

klargjorde en av respondenterna genom att anse:  

”Jag tror vi har en mentalspärr, för även om influencer marknadsför en vara de 

verkligen tycker om så kan det lätt bli att man istället scrollar bort om det står för 

mycket information kring produkten. Eller om det står ett samarbete.” 

Samtidigt som en annan respondent förklarar företagens varumärkeskommunikation som 

givande, då den anses förmedla ”ren information”.  

 

4.1 Trovärdighet  

När respondenterna fick tillfället att förklara vad trovärdighet är för dem, förknippade dessa 

precis som Hovland och Weiss (1951) begreppet till pålitlighet, ärlighet och uppriktighet. 

Respondenterna menade på influencers lyckas att presentera vad majoriteten kan relatera till 

vilket de menade ökade trovärdigheten. Respondenterna menade att när det går att relatera till 

influencers, har dessa lyckats att vara ärliga och att det i sig skapar en stadig grund till att vinna 

följare baserat på pålitligheten. Varumärkeskommunikationen genom influencers, hjälper 

budskapet att färdas igenom ett ”verklighets”-filter. Många menade på att företagen brister i 

samband med trovärdigheten genom att hävda att:    

”det funkar bara inte... de är typ inte människor” 
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Detta sade respondenterna och pekade på figur 9, 

till höger. Många menade på att influencern 

anses att vara mer uppriktiga, eftersom att 

varumärkeskommunikationen förmedlar ett 

ärligt budskap. En av respondenterna förklarade 

utifrån egen erfarenhet, att företagen använder 

klämmor och andra verktyg för att presentera en 

”perfekt” bild av klädesplaggen utan några 

”skrynkor”. Respondenterna ansåg att 

influencers representerar hur den verkliga 

folkmassan såg ut, avseende hudfärg och 

kroppsuppbyggnad, vilket ansågs mer trovärdigt.  

I samband med figur 9, började även diskussioner uppstå kring hur svårt det är att bli en modell. 

Detta resulterade i att respondenterna kom fram till att företagen enbart använder sig av 

specifikt utvalda individer, som de anser är ”unika”. Respondenterna förklarade att företagens 

definition av ”unika”, inte alls var omfattande och representativ av hur samhället egentligen 

ser ut. Detta menade respondenterna minskar trovärdigheten, eftersom företagens specifika 

varumärkeskommunikation inte är ärlig, då den inte talar för den allmänna folkmassan. 

Majoriteten uppskattade istället och förknippade ärligheten till influencers, som de menade 

lyckas att uppvisa vad många kan relatera till. Respondenterna förklarade även att de litade på 

de influencers som de självmant börjat följa, då de anser att influencers har lyckats att 

positionera sig utefter sin målgrupp och att de på så sätt har skapat en närkontakt till sin publik. 

En av respondenterna menade att närkontakten skapas och uppnås genom att: 

”Fördelen influencers har, är att de har sina följare som vi följer för att vi litar på dem. 

Vi tycker om dem, kan relatera till dem. Så bara att de lägger ut något de själva gillar, 

kommer deras följare också att gilla det. Medan företag, jag vet inte någon som följer 

ett företag så som man följer en influencer” 

”Influencers står för mångfald och har liknande värderingar som en själv. Därför blir 

det mer trovärdigt än företagens reklam”  

Majoriteten av respondenterna förklarade i samband med närkontakten, att de verkligen förlitar 

sig på var närstående i deras sociala omkrets har att säga när det kommer till mode. 

Respondenterna menade på att de förknippade influencers som närstående, då dessa även 

ansågs att besitta mer engagemang och information kring produkten. Majoriteten förklarade att 

influencers förknippas till trovärdighet, eftersom respondenterna självmant valt att följa 

influencers som liknar dem själva. Respondenterna yttrade att företagen istället tvingas att 

kommunicera utifrån produktens bästa egenskaper, vilket inte ger en uppriktig bild av 

produkten. Ord som ”tillgjord” och ”falsk” förknippades till företagens direkta 

varumärkeskommunikation, där två respondenter styrker påståendet genom att hävda:  

”Jag tror företagen fixar mycket, så det blir fake. Det blir svårare att tro på dem…” 

Vilket till följd bekräftas det ovanstående av en annan respondent som förklarar:  

Figur 9 - Varumärkeskommunikation av Mango genom 

företagets konto på Instagram 
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”Asså ibland känns det som när man ser kläder på företagens konto, och hur modellen 

har på sig den… är det inte samma sak som man får hem. Influencers, när de 

marknadsför ett klädesplagg och när jag sen beställer hem, så blir det oftast mer rätt 

med storlek. Man kan oftast utgå ifrån influencern för att man ser likadan ut. Företagen 

brukar också lägga ut storlekar, men det stämmer typ inte överens med en själv. ” 

Respondenterna klargjorde att influencers lyckas att skapa en ärlig varumärkeskommunikation, 

som i sin tur leder till en närkontakt. Intresset till influencers grundar sig i den starka 

tillförlitligheten, eftersom de aktivt väljer att vara engagerade till sina följare. Många menade 

under intervjuerna, att företagen är en ursprunglig informationskälla som har ett större avstånd 

mellan konsumenterna på Instagram. Influencers, menar respondenterna, lyckas att fylla det 

gapet genom att bygga sin image på trovärdighet. Respondenterna förklarade genom ett enkelt 

exempel, att influencers väljer att vara ärliga i sina ”reviews” och kommentarsfält, där de 

uppvisar både negativa och positiva egenskaper kring produkten. Majoriteten av 

respondenterna menade att detta stärker trovärdigheten, och att det resulterar att Instagram-

användare också utvecklar en tillförlitlighet gentemot influencern i andra sammanhang. Vissa 

respondenter ansåg att ytterligare anledningar till att en influencer är mer trovärdig än 

företagen, är att de har en image som de ständigt måste anpassa sig efter. Influencers förklaras 

att vara selektiva i sina val vid samarbeten med andra varumärken. En respondent menade att 

det ”filtrerade innehållet” som influencers marknadsför är mer tilltalande och representativ till 

vad följarna finner intresse till. 

Varumärket som influencers alltså 

marknadsför, menar respondenterna, 

är något som influencers står bakom. 

Annars kan detta resultera i att 

influencern uppfattas som mindre 

trovärdig, och respondenterna 

förklarar att det kan innebära en stor 

skandal. Därför tvingas influencers 

att vara ärliga och uppriktiga 

gentemot det som marknadsförs. En 

av respondenterna pekar på figur 10 

till höger och säger: 

”De anpassar sig efter sina 

följare, och talar sanning till oss. Det känns som att de kämpar för mig och på så sätt 

litar jag mer på dem.” 

Respondenterna förhåller sig till de tidigare påståendena, men väljer att diskutera trovärdighet 

ur andra perspektiv. Vissa menar på att influencers har uppnått en så pass hög trovärdighet i 

varumärkeskommunikationen, att det är svårt att tappa förtroendet till influencern. En av 

respondenterna exemplifierar detta genom att förklara, att denna inte tappar förtroendet till 

influencers fastän flera produkter som respondenten beställt hem inte passat enligt bilden. En 

annan respondent styrker detta genom att förklara att denna aldrig skulle kunna beställa hem 

produkter, om influencers kommunicerat negativa omdömen kring produkten. På så sätt 

Figur 10 - Influencern Kylie Jenner marknadsför varumärket 

Fashionova 
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uppvisar respondenterna en stark trovärdighet, medan andra respondenter valde att inte hålla 

med. En respondent förklararar att:  

”Jag kan tänka mig att lite större influencers med typ 100 000 följare, asså på den 

nivån tar man det seriöst och är mer noga med sina samarbeten samtidigt som man 

glömmer sin publik ju större man blir. Medan om någon har 1000 följare, så tänker jag 

att du blir glad att du har fått något samarbete. Små influencers tar liksom det första 

bästa” 

Vissa respondenter menade istället på att trovärdigheten förknippas till antal följare som 

influencers har. De förklarade att de istället upplevde en starkare trovärdighet från företagens 

direkta varumärkeskommunikation, än att ta åt sig information från en influencer som har 1000 

följare. Dessa respondenter ansåg alltså att influencers som är ”mindre” har en tendens att 

acceptera samarbeten ”bara för att”, medan större influencers har blivit så pass ”stora” att de 

anses vara oengagerade i varumärkeskommunikation. Respondenterna menar att ”små” och 

”stora” influencers anses att vara mindre trovärdiga och väljer istället att diskutera fram att 

medelstora influencers är det mest optimala.  

Något som respondenterna också kom fram till vid diskussion av trovärdighet, var de likheter 

som influencers och företagen har emellan.  Vissa menade på att företagen och influencers har 

samma ändamål; nämligen försäljning av produkter. Dessutom förklarade respondenterna att 

influencers rör sig i den inriktning som företagen gör, genom att lägga upp ”redigerade” bilder. 

Detta upplevde respondenterna som mindre trovärdigt. Influencers tenderar då att komma 

längre ifrån ”verklighets auran”, där en del respondenter ansåg detta som en ”vilseledande” 

varumärkeskommunikation. Slutligen kom även respondenterna fram till att ändamålet är 

densamma för den indirekta och direkta varumärkeskommunikationen, en respondent 

förklarade detta genom att hävda: 

”Till och med större varumärken, som Adidas, väljer att ha samarbeten med alla 

möjliga influencers. Detta får mig att se på produkten utifrån olika perspektiv, i en mer 

verklig och sen i en mer kommersiell bild.” 

Respondenterna menade att en kombination av influencers och företagen, anses som den mest 

optimala varumärkeskommunikationen för ökad trovärdighet. Många nickade och ställde sig 

bakom det.  

 

4.3 Köpintentioner  

Flera av respondenterna bedömde influencers och företagens konto på Instagram, som viktiga 

komponenter vid påverkande av deras köpintentioner. Flera av respondenterna betraktade 

influencerns bilder som mer tilltalande. Influencerns gav en ”positiv vibe” och ”energi”, vilket 

medgav inspirerande känslor. Bilderna från influencerna väckte ett intresse hos många av 

respondenterna, där influencern hade den förmågan att locka de till ett köp.  Detta byggde flera 

av respondenterna vidare på och menade att influencerna uppmärksammade produkter på ett 

sätt som ökade köpsuget för produkter de tidigare inte hade lagt märke till.  
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En respondent väljer att jämföra Zaras bild som 

användes i intervjun till skillnad från hur influencern, 

Kenza framförde produkten (se figur 11 & 12). 

Respondenten uttrycker sig som; 

” Det där lockar mig mer (pekar på Kenza’s 

bild), för hon visar hela paketet. Hårstilen, 

skorna, sminket, väskan, allt bara passar. 

Suget att vilja ha den där jumpsuit ökade. Jag 

vet inte… bilden gav bara en helt annan vibe”  

 

Flera av respondenterna valde att uttrycka sig på 

liknande sätt. Influencerna var skickliga på att lägga 

upp produkten genom en helhetsbild, och inspirerade 

respondenterna till en ”outfit look”. Inte nog med att 

flera respondenter fick som vilja att köpa produkten 

från Zara, utan många uttryckte sig som att även 

accessoarerna som var med på bilden, var något som 

de fick som intention att köpa. Helhetsbilden som 

influencerna hade som förmåga att förmedla till 

respondenterna, gav på så sätt andra typer av 

köpintentioner. Och som vidare analys kring dessa 

bilder, menade majoriteten av respondenterna att 

företagen gav en mer formell kännedom av varumärket, som i sig inte var lika tilltalande. Detta 

menar respondenterna resulterade i att företagen ”gav en konstig bild av kläderna, vilket gör 

att man inte blir lika sugen att köpa” 

De andra av respondenterna valde också att betona i detta exempel, hur Zara var ”dålig” på att 

inspirera respondenterna på samma sätt som influencern Kenza lyckades göra. Detta blev som 

en röd tråd och upprepande mönster genom de andra bilder som respondenterna fick observera 

(se bilaga). En respondent menar att Zara lockar inte fram någon vilja att köpa. Respondenten 

förklarar att: 

 ”Zara är dåliga på att nå ut till mig. De tråkiga och tillgjorda, nästan för formella. De 

är liksom platta i sin kommunikation. Det funkar inte, de är bara för tillgjorda, 

modellerna är inte ens människor, hur ska jag då vilja ha den produkten om jag inte 

ser mig själva kunna ha den?”. 

En annan respondent tillstyrker ovanstående åsikt, och menar att företagen ”Når inte ut till oss 

average people”. Företagens bilder förklarades vara för ”professionella”, nästintill 

”konstgjorda”, vilket enligt respondenterna, inte var lika tilltalande och som effekt minskar 

deras köpintention.  

Som tidigare nämnt, beskriver respondenterna influencers, som individer, som de ser upp till. 

Likheter och relevans, finns mellan de själva och influencern. Mycket av den kommunikation 

Figur 12 - Influencern, Kenza, bär en jumpsuit från Zara.  

Figur 11 – Zara’s företagskonto gör reklam för deras 

jumpsuit. 
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som influencern förmedlar via sina kanaler på sociala medier, förklarar respondenterna som en 

effektiv kommunikation, då en stark relation finns däremellan. Relationen anser 

respondenterna är avgörande för hur väl man väljer att lyssna på influencern. Eftersom många 

av respondenterna klarlägger att de kan identifiera sig genom en influencer de följer, menar 

respondenterna att detta gör det enklare att få intresse och uppmärksamma en produkt. Detta i 

sig bygger vidare på deras köpintention. En respondent säger att:  

”Av min favorit influencers så kan jag tänka mig köpa allt som hon typ lägger ut. Jag 

lyssnar väldigt mycket på influencers jag följer. Så om en influencer jag ser upp till har 

på sig eller pratar bra om ett varumärke, så kommer jag köpa det. Men å andra sidan 

om de pratar dåligt om ett varumärke så blir jag direkt påverkat på ett negativt sätt. En 

gång sa en influencer, som jag gillar att Fashionova var ett dåligt varumärke, det här 

fick mig att aldrig mer vilja köpa deras produkter.” 

Respondenten valde därmed att belysa, att informationen som kommer från en influencer som 

respondenten följer, är något som påverkar köpintentionen, både att den kan förstärkas men 

även minskas. 

Medan respondenterna förklarar influencers som en stark inspirationskälla för en ökad 

köpintention, beskrivs företagens konto istället som en kommunikation med ”störande effekt”. 

Många av bilderna, samt utifrån respondenternas erfarenhet, visade att företagens 

kommunikation var ”informationsrik”. I enlighet med respondenternas uttryckande ansågs 

informationen under företagens bilder, som alltför omfattande vilket kunde bedömas som 

störande, och ansågs inte relevant i syfte att bli inspirerad. Flera av respondenterna valde att 

undvika företagens bilder på deras Instagramflöde, och var inget som fick de att öka deras 

köpintention. En respondent förklarade att det inte fanns ett köpsug, när företagens bilder 

endast inkluderar ”massa artikelnummer och rabatter” Vidare säger respondenten: ”För mig 

är det tråkig information och väcker inget intresse alls för att vilja ha den produkten.”   

För att vidare få en förståelse kring hur respondenterna agerar som konsumenter, ställdes frågor 

kring vad för typ av köp de brukar genomföra. Det förklaras att en konsument i större drag kan 

genomföra både spontana även definierat som impulsiva köp eller så kan en konsument 

genomföra planerade och genomtänkta köp. Majoriteten av respondenterna valde att identifiera 

sig som impulsiva köpare, speciellt vid konsumtion kring produkter relaterat till mode och 

utseende. De respondenter som förklarade sig själva att vara spontana köpare, ansåg influencers 

som en stark inspirationskälla och föredrog att samla sin information från en sådan individ. Det 

gemensamma mellan dessa respondenter var att de tyckte att influencers brister i att informera 

praktisk information kring produkten som exempelvis, storlek, namn osv, för att därmed kunna 

bygga vidare på sitt köp. Med detta som förklaring, beskrev respondenterna att det är vid sådana 

lägen företagens konto, ansågs relevant för att kunna få tillgång till sådan information. De 

tyckte respondenterna var positivt med företagens konton. En respondent valde att definiera 

spontana köp som omedvetna intentioner, något som: 

”influencers är bra på att väcka fram, då dessa kommer indirekt upp på min Instagram 

flöde, och skapar ett sug som jag inte vet att jag har”.  

En annan respondent bygger vidare på detta och menar att: 
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”Företagen har mer information om en produkt, anses de mer relevant att gå in på 

deras konto om man valt att man vill ha en produkt, Men själva inspirationen får jag 

av influencers först. Så vid planerade köp anses informationen företagen 

kommunicerar genom sitt konto som värdefullt.” 

De respondenterna som dock beskrev sig själva som planerade konsumenter uppskattade 

informationen från företagens konto, något som de inte var lika negativt inställda till som de 

andra respondenterna var. Planerade köp är något som respondenterna beskrev som köp där det 

krävs aktiv informationssökning. Respondenterna förklarade att det är naturligt att man i första 

hand går in på företagens konto, då syftet är att hitta så mycket information som möjligt kring 

produkten. Även en respondent förklarar köpprocessen kring planerade köp, som en 

någorlunda likartad rationellprocess, något som ledde till att köpbeslutet skulle grundas i mer 

”formell information”. Därför ansåg respondenten att informationen från företagens konto 

bedöms som mest optimal vid sådana köp.  

En annan respondent som också identifiera sig som en planerad konsument, valde att ta 

diskussionen ett snäpp längre och menade att; 

”Planerade köp kanske i grund och botten ligger i att jag tidigare stött på produkten, 

kanske en influencer som bar på en tröja och sen har glömt bort den. Jag kanske senare 

ser den tröjan någon annanstans och då väljer jag att köpa den. Så på så sätt kan jag 

ledas till att inspireras av en influencer, som grund till mitt planerade köp.” 

Och vidare för att bekräfta sitt planerade köp, förklarade respondenten att influencers blir en 

bra källa att vända sig till för att därmed skapa en bild av hur produkten skulle sitta på 

respondenten. För det är fortfarande väsentligt att kunna relatera till produkten och varumärket, 

vilket respondenterna menar företagen brister i att förmedla. 
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5.  Analys  

I detta kapital presenterar studien en analys av de 

föregående teorierna och den insamlade empirin. 

Analysen kommer att struktureras utefter de tre 

valda variablerna, som både teorin och empirin har 

sammanställts från nämligen; attityder, 

trovärdighet och köpintentioner. Studien har utgått 

ifrån en jämförelse mellan hur konsumenter 

upplever influencers marknadsföring på sociala 

medier i förhållande till hur företagen marknadsför 

sig direkt.   

 

 

5.1 Attityder 

Som tidigare nämnt, besitter människor olika typer av 

attityder, huvudsakligen förklarat utifrån implicita- och explicita attityder (Dempsey & 

Mitchell 2010). De implicita attityderna förknippas till de omedvetna valen som människor 

gör. Förklaringen ligger i att det undermedvetna inspireras utan att konsumenter lägger märke 

till det, vilket respondenterna bekräftade under intervjuerna. Som individ vet man inte vad man 

är ute efter när man besitter en sådan typ av attityd (Dempsey & Mitchell 2010). Studien visade 

på att majoriteten upplevde influencers som en stark inspirationskälla, vilket kan förklaras 

utefter de implicita attityderna. Många av respondenterna yttrade att man inte alltid vet vad 

man är ute efter, vilket influencers var skickliga på att lyfta fram.  

Resultatet uppvisade även att konsumenter inte alltid är medvetna om sina behov och, som 

Dempsey och Mitchell (2010) menar, skapar den implicita attityden ”I like it, but I don’t know 

why”-effekten. Influencers lyckades att skapa en sådan känsla hos konsumenterna, vilket 

många uppskattade. Respondenterna menade på att influencers, genom sin smidiga 

varumärkeskommunikation, upplevdes som mindre ”störande” och mer ”inspirerande”. 

Vidare uppvisade studien att respondenterna lockades av helhetsbilden som influencers 

presenterade genom en kompletterande bild av varumärket. När en influencer presenterar en 

helhetsbild i sin kommunikation, ökar sannolikheten att konsumenten utvecklar en positiv 

känsla – vilket respondenterna även styrkte. En relevant förklaring, kan ligga i att de 

undermedvetna behoven kommer fram till ytan, då flera av respondenterna menade på att de 

blev inspirerade till produkter som de tidigare inte tänkt på. Detta kan även vara en ytterligare 

förklaring av de implicita attityderna (Dempsey & Mitchell 2010). Individer besitter alltså i 

många fall implicita attityder och influencers kan då anses att vara en relevant 

informationskälla, som framhäver och tillfredsställer dessa attityder. 

Även fast majoriteten av respondenterna upplevde influencers som en stark inspirationskälla, 

tyckte vissa respondenter att företagens direkta varumärkeskommunikation var mer tilltalande. 

I förhållande till denna studie, är det ett intressant resultat som kan diskuteras utifrån den andra 

typen av attityd som vi människor besitter; nämligen explicita attityder (Dempsey & Mitchell 

Figur 13 - Studiens tre variabler, som 

sammanfattar konsumentens upplevelse 
gällande varumärkeskommunikationen på 

sociala medier 
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2010). Till skillnad från de implicita attityderna, grundar sig den explicita förklaringen utefter 

medvetna val och ett rationellt tänkande. Respondenterna som upplevde den direkta 

varumärkeskommunikationen som mer givande, förklarade att företagen ger tillräcklig 

information om en produkt som influencers inte var lika tydliga med. En koppling till de 

explicita attityderna, grundar sig i att dessa konsumenter formar en positiv attityd utefter den 

”informationsrika” reklamen som företag presenterar i form av pris och storlek. Dessa 

respondenter förklarade även sig själva som mer genomtänkta konsumenter, vilket kan 

förknippas till vad teorin säger om explicita attityder. En respondent förklarade att denna först 

vänder sig till företagens konto, eftersom denna enbart behöver ”ren information” kring ett 

varumärke, vilket Dempsey och Mitchell (2010) förklarar som en viktig komponent för en 

explicit attityd. 

Fastän vissa uppvisade attityder som efterliknar den explicita förklaringen, diskuterade 

majoriteten utifrån de implicita termerna. En respondent förklarade att denna beställer 

produkter från influencers, även om produkterna inte speglade vad reklamen egentligen 

uppvisat. Respondenten kunde inte förklara varför det blev så och valde istället att hävda att 

influencers skapar en bild med en “positiv aura”. Många nickade med till den förklaringen, 

vilket teorin om de implicita attityderna även styrker (Dempsey & Mitchell 2010). Den 

indirekta varumärkeskommunikationen förknippades till en utveckling av positiva attityder, 

vilket respondenterna förklarade på olika sätt. Precis som Dempsey och Mitchell (2010) menar, 

diskuterade vissa respondenter ur olika synvinklar. Vissa förklarade utefter tidigare 

erfarenheter medan andra valde att jämföra influencer marketing med företagens direkta 

varumärkeskommunikation. På så sätt blir det lättare att förklara hur de implicita attityderna 

påverkar konsumenterna till en positiv attityd gentemot influencers utifrån varierande 

perspektiv.  

En annan aspekt som studien lyfter fram utifrån teorierna, förklaras utifrån Sweeney och 

Grubers (1984) resonemang. Selective exposure, menar Sweeney och Gruber (1984), lägger 

grunden till varför konsumenter utvecklar en viss attityd. Nästan alla respondenterna förklarade 

i samband med den tidigare forskningen kring selective exposure, att det viktigaste ligger i att 

varumärkeskommunikationen stämmer överens med deras personliga värderingar och åsikter. 

Denna studie visade på att respondenterna förklarade att influencers lyckas att ge upphov till 

en positiv attityd, eftersom att respondenterna självmant valt att följa specifika influencers 

utifrån personliga preferenser. Vissa förklarade att de kände en gemenskap i utseende och 

klädstil, vilket Peng och Sun (2012) förklarar som en bidragande faktor till en positiv bild av 

influencers. Sears och Freedman (1967) förklarar även utifrån teorin, att konsumenter tenderar 

att ta hänsyn till information som överensstämmer med ens egna värderingar, vilket innebär att 

man undviker det som inte anses vara relevant. Respondenterna diskuterade i led med Sears 

och Freedman (1967), när de förklarade att företagens varumärkeskommunikation undviks i 

syfte om att de enbart ”stör auran” på Instagram och att det blir svårt att relatera till det 

”kommersiella” budskapet.  

Vidare yttrade respondenterna, att influencers uppmärksammar produkten på ett smidigt sätt, i 

en så kallad ”helhets kontext” som gör att den indirekta varumärkeskommunikationen är 

anpassade till vad följarna kan relatera till. Forskning kring den kognitiva dissonansen bekräftar 

konsumenternas känsla (Festingers 1962) eftersom att respondenterna uppvisade en 

uppskattning av den ”bekvämlighet” som influencers skapar i den skräddarsydda miljön. 

Tidigare teorier kring den kognitiva dissonansen, menar på att influencers hjälper konsumenter 
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att utveckla en positiv attityd eftersom att influencer marketing utgår från vad konsumenterna 

anser vara relevant. Respondenterna förklarade att det stämmer, vilket ytterligare motiverades 

genom att jämföra influencer marketing med företagens direkta varumärkeskommunikation. 

Flera gånger uppstod diskussioner kring att företagens direkta kommunikation upplevs som 

”störande”. Vidare förklarar en respondent att denna även stördes så pass mycket, att det 

påverkade ens personliga aktivitet på Instagram eftersom reklamen är ”osmidig”. 

Respondenterna i samband med den kognitiva dissonansen, menade på att influencers istället 

marknadsför sig smidigare, nämligen på ett sätt som inspirerar en personligt. 

Resultaten uppvisade även en intressant aspekt, där respondenterna förklarade att influencers 

har lyckats att göra det företagen alltid misslyckats med. En respondent menade på att 

influencers inte bara representerar mångfald i samhället, men att även dessa kämpar för 

inkludering. Respondenten förklarade ytterligare att influencers, med hjälp av sin sociala 

status, väljer att vända sig till en större räckvidd av konsumenter vilket företagen inte gör. 

Chent et al. (2011) menar att den traditionella marknadsföringen på så sätt anses att vara 

negativt, utifrån konsumentens perspektiv. Respondenterna förklarade att företagen inte utgår 

från konsumentens preferenser, vilket influencers istället har lyckats att göra när de ”lyssnar” 

på sina konsumenter. Hollabeek et al. (2014) menar på samma sätt, att konsumenterna istället 

utvecklar en positiv attityd när relationen i varumärkeskommunikationen inte har ett stort 

avstånd. Detta på grund av att det skapas en ömsesidig relation mellan varumärket och 

konsumenterna. Studien påvisade att konsumenterna känner en nära relation till influencers, 

som många av respondenterna valde att förknippa med representation och inkludering 

(Hollabeek et al. 2014). Respondenterna menade att influencers till skillnad från företagen, 

utgår från hur människorna på ”Stockholms tunnelbana” ser ut. Detta styrker Hollabeek et al. 

(2014), som menar på att konsumenter utvecklar positiva känslor till 

varumärkeskommunikationen, när de kan relatera till den information som presenteras. Detta 

uppnås när influencers har en närkontakt till sina följare. Respondenterna styrker Hollabeek et 

al. (2014), när de förklarar att de hellre vänder sig till influencers varumärkeskommunikation 

som de kan relatera till, än företagens. Respondenterna började även resonera kring att 

företagen kommunicerade genom modeller, som många hade svårt att relatera till. En 

respondent förklarade att denna utvecklat en negativ attityd, eftersom att det är svårt att relatera 

till någon som är nästintill ”omänsklig”.  

Ett annat utfall presenterar studien, genom att belysa ett fåtal respondenter som inte 

förknippade influencers till vad majoriteten förklarade som en ”positiv aura”. Djafarova och 

Rushworth (2017) menar i sin studie att konsumenter med hög självkänsla, är mer skeptiska 

gentemot den indirekta varumärkeskommunikationen som influencers presenterar. Dessa 

konsumenter tenderar alltså med hjälp av sitt starka självförtroende att vara mer kritiska 

gentemot varumärkeskommunikation på Instagram. Vilket kan vara en förklaring till den 

minoritet av respondenter som ansåg företagens varumärkeskommunikation på sociala medier 

som givande. Tidigare forskning menar på att den indirekta varumärkeskommunikationen inte 

skiljer sig från företagens direkta budskap, vilket respondenterna styrker när de under 

intervjuerna förklarar att de är kritiska mot en stor del av reklam på sociala medier (Djarfarova 

& Rushworth 2017). Efter att respondenterna förklarat hur attityderna påverkats utifrån de 

föregående diskussionerna, började respondenterna per automatik att förknippa sin attityd med 

den andra variabeln; nämligen trovärdighet.  
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5.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten var den andra variabeln som respondenterna fick resonera kring. Priester et al. 

(2007) förklarar att influencers har lyckats att uppnå vad konsumenter anser att vara trovärdigt, 

och att det i sig har givit upphov till varför influencer marketing har blivit ett populärt verktyg. 

Precis som Sheth och Parvatlyar (1995) började respondenterna i tidigt stadie av intervjun, 

hävda att influencers har lyckats ersätta den ”supertråkiga och oattraktiva” 

varumärkeskommunikationen som framförs direkta av företagen.  

Aker och Topcu (2011) förklarar vidare, att influencers upplevs som mer ärliga i den rådande 

varumärkeskommunikationen, vilket majoriteten av respondenterna bekräftar. Respondenterna 

menade på att influencers är ärliga eftersom att de till skillnad från företagen, presenterar de 

olika egenskaperna som produkterna “egentligen” besitter. Både positiva och negativa 

omdömen, som respondenterna förklarade att de uppskattar. Diskussionen kretsade främst 

kring jämförelsen av företagens direkta varumärkeskommunikation, som respondenterna ansåg 

präglas av “kommersiella” inslag och ensidig information. Respondenterna förknippade detta 

med en minskad trovärdighet, eftersom att den ensidiga informationen enbart gynnade 

företagen. Å andra sidan fanns det vissa som emellanåt förklarade att de förstod sig på att 

företagen är tvungna upprätthålla en “reklamig” form i den direkt varumärkeskommunikation. 

Teorin förklarar att konsumenter kan ha förståelse och tillförlitlighet till företag då dessa 

tvingas att upprätthålla en positiv varumärkeskommunikation (Akaah 1995). Däremot menar 

Akaah (1995) att influencers lyckas marknadsföra sig på ett smidigare och bättre sätt, än vad 

företagen gör och att respondenterna därför anser det som mer trovärdigt. Respondenterna 

upplevde därför den indirekta varumärkeskommunikationen som mer tilltalande och trovärdig, 

fastän det fanns en någorlunda förståelse till den direkta varumärkeskommunikationen som 

inte värderades lika högt.  

Respondenterna som å andra sidan förstod sig på företagens direkta kommunikation, upplevde 

den traditionella marknadsföringen som “störande” och “tjatig”. På så sätt utvecklas en 

negativ attityd, som respondenterna menar ger upphov till en sämre trovärdighet. Detta 

förklarade respondenterna, genom att belysa och framhäva de positiva aspekterna med den 

indirekta kommunikationen framfört av influencers. Diskussioner ledde oftast till att 

respondenterna motiverade att influencers istället lyckas stärka den önskade trovärdigheten, 

genom en mer smidig och tilltalande marknadsföring som företagen brister i. Lim et al. (2017) 

förklarar precis som respondenterna, att influencers lyckas marknadsföra sig smidigt när dessa 

sätter produkten i en mer ”realistisk” och ”vardaglig” kontext.  

Under intervjuernas gång, använde majoriteten av respondenterna orden “realistisk” och 

“vardaglig” inom ramen för trovärdighet. Ett annat ord som många valde att använda under 

samma tema var “relatera”. Teorin enligt Lim et al. (2017) förklarar att det råder en ökad 

sannolikhet att konsumenter väljer att lita på jämbördiga som dessa kan relatera till. 

Respondenterna hävdade att influencers lyckas att sälja produkten som är i fokus, precis som 

företagen, men att det genom influencer marketing görs på ett mer givande sätt. Influencers 

marknadsför produkten med matchande accessoarer, förklarar respondenterna vilket Lim et al.  

(2017) styrker med att detta kan upplevas som mer positivt i form av en ökad trovärdighet. 

Respondenterna hävdade att influencers säljer mer än produkten, nämligen en helhetsbild som 

många förknippade till en grund för trovärdigheten. En del menade på att en sådan 

marknadsföring speglar konsumentens vardag, vilket de även upplever att influencers lyckats 
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representera. Det smidiga sättet som respondenterna refererar till, grundar sig alltså främst i att 

influencers skapar en “vi”-känsla genom att utgå från vad konsumenten föredrar. Vilket Lim 

et al. (2017) förklarar ge upphov till en ökad trovärdighet. 

Genom att influencers säljer en “lifestyle”, som respondenterna förklarade, uppvisas en bild 

av vad samhället egentligen liknar (Lim et al. 2017). Många pekade på Blondinbellas 

varumärkeskommunikation och menade på att dessa kunde relatera till alltifrån hårfärg, till 

caféet som syntes i bakgrunden. Därför upplevs den indirekta varumärkeskommunikationen 

genom influencers som mindre “kommersiellt” än företagens kommunikation. Det ökar 

trovärdigheten menade respondenterna, fastän influencers säljer produkten. En respondent 

betonade att ärligheten främst grundar sig i att influencers inte samarbetar med vem som helst 

i syfte att få pengar. Detta menar respondenten ökar trovärdigheten, eftersom att influencers på 

så sätt är trogna till sina produkter. Woods (2016) talar för att influencers nästintill tvingas till 

att vara ärliga, vilket respondenterna även upplevde, då det annars kan komma att rubba 

varumärkeskommunikationen. På så sätt förklarar även teorin att infleuncers kan upplevas som 

mer trovärdiga.  

En annan respondenterna förklarade att denna aldrig köper produkter som influencers uttryckt 

sig negativt om, samtidigt som den ena berättade att denna enbart köper produkter som 

influencers marknadsför. Många av respondenterna höll med de föregående påståendena, vilket 

teorier också styrker. Studien påvisade att det fanns ett starkt samband mellan influencers och 

en ökad trovärdighet. Ritson (2018) menar att det därför är viktigt att influencers kommunicerar 

trovärdigt, då konsumenter tenderar att värdera den indirekta varumärkeskommunikationen 

högt. Influencers har på så sätt en hög påverkan, vilket innebär att dessa informationskällor bör 

vara uppmärksamma och försiktiga i sin varumärkeskommunikation (Ritson 2018). På samma 

sätt styrker electronic word-of-mouth de föregående teorierna kring hur trovärdigheten skapas, 

förstärks och sprids över de sociala medierna. 

 

5.1.1 Electronic word-of-mouth 

Nästan alla respondenter upplevde att det fanns tydlig koppling mellan trovärdighet och 

influencers på sociala medier. Henning-Thurau et al. (2013) förklarar det rådande samspelet 

respondenterna refererar till, som electronic word-of-mouth (eWOM). Eftersom att influencers 

har lyckats att skapa en närkontakt till sina konsumenter, ökar det sannolikheten att många 

lyssnar, läser och värderar innehållet som influencers publicerar, vilket respondenterna även 

bekräftade. 

Doh och Hwang (2009) menar på att många vänder sig till influencers, eftersom att produkten 

marknadsförs via en individ som besitter ett intresse för produkten. Respondenterna uppvisade 

en positiv attityd och menade på att det förstärker trovärdigheten, eftersom att de förlitar sig på 

den influencers som de självmant börjat att följa. Många menade även på att influencers har en 

större räckvidd än företagen, och att det i sig är något positivt. En ytterligare förklaring låg i 

att influencers sprider varierande åsikter, till en större räckvidd av konsumenter som aktivt 

kommenterar på sociala medier. Vissa respondenter diskuterade därav kring att influencers har 

en förmåga att marknadsföra produkter mer ärligt än vad företagen gör. Inte bara för att 

företagen misslyckas, men även för att de inte försöker, förklarade många. Camahort (2016) 

menar att en influencers istället skapar positiva associationer till varumärket, som i sin tur 



41 | P a g e  

 

uppfyller kravet för vad konsumenterna uppfattar som trovärdigt på de sociala medierna. Doh 

och Hwang (2009) styrker det föregående påståendet, genom att förklara att influencer 

marketing är en konsumentbaserad strategi, som ställer konsumenternas preferens i fokus, 

framförallt i fråga om trovärdighet. Vidare menar Doh och Hwang (2009) att en allsidig mix 

av erfarenheter och åsikter som finns tillgänglig på sociala medier, hjälper konsumenter att 

skapa en egen uppfattning, vilket många respondenter upplevde att vara viktigt. Under 

intervjuns gång, menade många på att Instagram har stärkt trovärdigheten eftersom att olika 

funktioner har lyckats att hjälpa användarna att värdera varumärkeskommunikationen.  

Respondenterna uppvisade ett stort intresse för kommentarsfälten och ”gilla-knappen”, 

eftersom att de ansåg att de signalerade på vad andra egentligen tyckte innan de själva skapade 

åsikter om produkten. Henning-Thurau et al. (2003) förklarar att influencers till skillnad från 

företagens varumärkeskommunikation, sätter produkten i en verklighets kontext när de själva 

prövar produkten. Många respondenter ställde sig positiva till detta och en respondent menade 

på att det stärker trovärdigheten, eftersom att denna med större sannolikhet kommer att få hem 

den produkt som efterfrågas.  

Majoriteten förklarade att de därför värderar influencers åsikter högt, i samband med övriga 

kommentarer. Förutom att influencers provar produkterna, resonerade vissa respondenter kring 

att influencers marknadsför produkter som de själva ställer sig vid och att det på så sätt är 

nästintill omöjligt att de uppvisar en produkt som de själva inte tycker om. På så sätt blir det 

enklare att förlita sig på influencers, då dessa är ärliga i sin kommunikation. Ett fåtal menade 

däremot att det resonemanget enbart håller beroende på hur pass känd influencern är. Tidigare 

forskning pekar på att konsumenter värdesätter information som färdas genom en mindre 

populär influencer (Djafarova & Rushworth 2017), medan respondenterna menar tvärtom. 

Vissa refererade till att influencers som har 1000 följare, tenderar att vara mindre trovärdiga än 

de som har 1 miljon följare. Förklaringen låg i att de mindre marknadsför i syfte om att få 

pengar, medan de större gör det utifrån personligt intresse. Djafarova och Rushworth (2017) 

menar därför att konsumenterna förknippar trovärdigheten baserat på förutsättningarna som 

influencers har, vilket respondenterna menar går att tyda på antal följare. Majoriteten stod fast 

vid att influencers alltså är mer trovärdiga, men att det skiljer sig beroende på ifall det är Kylie 

Jenner eller Bianca Ingrosso. Den diskussionen ledde även till att större influencers också kan 

upplevas som mindre trovärdiga, eftersom att en större plattform kan ge upphov till ett minskat 

engagemang där dessa inte är lika aktiva med sina följare.  

Ett fåtal menade å andra sida, att det inte räcker att kommunicera genom influencers och att 

det krävs mer i varumärkeskommunikationen på sociala medier. Dessa menade precis som Lee 

och Youn (2009), att det behövs en kombination av direkt- och indirekt 

varumärkeskommunikation för en ökad trovärdighet på Instagram. Lee och Youn (2009) 

förklarar att en ökad trovärdighet som bidrar till en positiv konsumentattityd, grundar sig i att 

influencers och företagen kompletterar varandra. Respondenterna menar på samma sätt, att 

företagen presenterar siffror och storlekar medan influencers sätter produkten i en verklighets 

kontext. På så sätt får konsumenter på sociala medier omfattad information av varumärket. 

Ritson (2018) menar å andra sidan att influencers har en tendens att påverka konsumenter 

negativt. Statistisk som Ritson (2018) presenterar tyder på att ca 45 % av influencers 

marknadsför produkter som de själv inte kan relatera till, vilket vissa av respondenterna 

förklarade att de känner av. 
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En av respondenterna förklarade att denna aldrig skulle kunna köpa en produkt från 

Fashionova, eftersom influncern själv ger ett intryck av inte kunna relatera till varumärket. 

Detta menade respondenterna märks av från influencerns varumärkeskommunikation, och 

något som de mindre influncerna tenderade att visa utåt. Respondenten förklarade ytterligare 

att negativ information från en influencer som denna värdesätter högt, har ett starkare intryck 

än de positiva omdömena. Cheung et al. (2009) menar på att respondenter som dessa, tenderar 

att värdera negativa omdömen före de positiva, vilket vidare förklaras utefter eWOM’s effekt 

på sociala medier. Respondenterna i led Cheung et al. (2009) förklarar att de främst påverkas 

av negativa omdömen, och att det snabbt kan resultera att de ser över de positiva omdömena 

av ett varumärke. På så sätt associeras varumärket till något negativt.  

Många av respondenterna förklarade också att de ansåg influencers som mer trovärdiga, 

eftersom att influencers tenderar att sprida objektiv information. Teorin pekar åt samma håll, 

men menar att människan med större sannolikhet anser att enstaka negativa omdömen har en 

större påverkan, fastän det kan finnas flertals positiva kommentarer (Lee & Youn 2009). I 

slutändan förklarar respondenterna trots de ovanstående tvetydigheterna, att infleuncers anses 

som mer trovärdiga i sin varumärkeskommunikation än företagen.  

 

5.3 Köpintention 

Förutom konsumenternas upplevelse, gällande trovärdighet och attityder, uppvisade resultatet 

en påverkan på köpintentioner. Resultatet i studien, uppvisade skillnader i hur köpintentioner 

påverkas vid olika omständigheter. Gemensamt gällande teorier kring köpintentioner, är att 

konsumenter måste känna en gemenskap och samband för att inta informationen så effektivt 

som möjligt (Akar 2010), och på så sätt uppleva en påverkan på köpintentionen. Som tidigare 

förklarat, menar Gosh (1990) att köpintentionen är ett utfall av konsumentens kognitiva 

tankemönster, attityder och värderingar. Denna studies resultat visade att majoriteten av 

respondenterna förklarade sig uppleva en starkare köpintention när informationen tas emot från 

någon man kan relatera till. Influencers förklarades fylla en sådan funktion. Flera av 

respondenterna visade att valet av att följa en influencer, bygger på en gemensam relation. 

Relationen förklarades, utifrån att respondenterna kunde på något sätt identifiera sig själv 

genom influencern. Ett flertal av respondenterna hade svårt att definiera vad gemensaken 

egentligen byggde på, men något som framgick tydligt var att influencerna tilltalade 

respondenterna mer. Som effekt, upplevde flera en starkare köpintention till influencern, till 

skillnad från företagens direkta varumärkeskommunikation. Produkten sattes i ett 

verklighetsperspektiv, som respondenterna menade, skapade förutsättningar till att kunna 

relatera till varumärket, och på så sätt skapa en bild i hur produkten skulle passa en själv. Detta 

förklarades av respondenterna, som en effekt på deras köpintention, där många valde att påstå 

att köpsuget ökade till det bättre, och viljan att ha produkten förstärktes när influencern 

framförde produkten. Som tillstyrkan till detta resultat, menar Lee och Youn (2009) att 

konsumentens köpintention påverkas när konsumenten upplever en relation med någon som 

har liknande vision och värderingar. Detta kan vara en förklaring till varför respondenterna 

ansåg influencers som mer tilltalande vid diskussion kring köpintentioner.   
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I enlighet till befintliga teorier, går resultatet att tillstyrkas ur andra perspektiv. Att majoriteten 

av respondenterna ansåg influencers som en individ med förmåga att påverka köpintentionen, 

kan grundas i det Ajzen (1991) väljer att förklara som subjektiva normer och konsumentens 

attityder. Ajzen (1991) menar att utifrån teorin kring theory of planned behavior, bygger en 

konsument sin köpintention på huvudsakligen de subjektiva normerna, som konsumenten i sin 

tur bygger vidare sin attityd kring. De subjektiva normerna menas vara de normer en 

konsument externt bemöter i sin vardag och något som en konsument väljer att förhålla sig till, 

både vid medvetna och omedvetna tillstånd (Ajzen 1991). Detta förklaras att vara starkt kopplat 

till de sociala faktorerna som konsumenten förväntas att leva efter, både av sig själv och 

samhället.  

Respondenterna förklarar, utöver influencers påverkan till ett köpsug, att de samtidigt blir 

påverkade av sin sociala omgivning vid konsumtion av produkter relaterat till mode. Resultatet 

visade att influencers kom ett steg närmare respondenternas verklighet. Respondenterna 

förklarade att grunda sin verklighet, kring sin sociala omgivning som i sin tur bygger på vad 

teorin förklarar som de sociala faktorerna en konsument förväntas leva efter (Ajzen 1991). 

Detta kan vara krav både från konsumenten själv, samt vad samhället definierar som en norm. 

Influencern, bekräftar flera av respondenterna, som en individ som representerar antingen 

konsumenten själv eller en person som de eftersträvar att bli. Och detta förklarar Ajzen (1991) 

även vidare i sin modell kring vad som uttrycks att vara konsumentens ”perceived behavioral 

control”, vilket då handlar om den uppfattning konsument har av att kunna uppnå det beteende 

som de eftersträvar. Utifrån detta resultatet, kan influencers ses som ett effektivt verktyg för 

konsumenten att uppnå en sådan bekräftelse. Detta kan samtidigt grunda sig i varför deras 

produkten/varumärket upplevdes som mer tilltalande för respondenten vid fråga om att vilja ha 

produkten.  

En del av resultatet visade även att den varumärkeskommunikation som en influencer 

presenterade, skapade en så pass stark köpintention, att respondenterna valde att konsumera en 

stor del av det som influencern marknadsförde. En viktig förutsättning är dock att influencern 

är någon respondenterna ser upp till och intresseras av. Vid andra tillstånd så rubbas 

kommunikationen, något som även the theory of planned behavior bekräftar (Ajzen 1991). 

Även tidigare forskning visar liknande resultatet och analyserar fram, att det är väsentligt för 

konsumenten att kunna skapa en god självbild genom influencern. Ifall konsumenten har 

svårigheter att se likheter mellan sig själv och influencer, försvagas kommunikationen emellan 

åt, och trovärdigheten blir låg. Detta försvagar köpintentionen (Djafarova & Rushworth 2017), 

ett resonemang som även respondenterna i denna studie förhöll sig till.  

För att vidare diskutera kring den upplevda köpintentionen, menar även tidigare forskning att 

den sociala bekräftelsen blir alltmer väsentligt vid tal om konsumenters köpintention (Veirman 

et al. 2017). Resultatet i denna studie, förstärker detta och uppvisade att flera av respondenterna 

värderade sin sociala omgivning allt mer vid större osäkerheter. Osäkerheten förklarade 

respondenterna, är något som uppstår i större utsträckning vid diskussioner kring mode och 

kläder. Många av respondenterna valde att vända sig till sin sociala omkrets för att uppnå den 

sociala bekräftelsen, och förklaras ligga till grund av deras köpintention. Akar (2010) menar 

att köpintentionen baseras på sociala bekräftelser från konsumentens omgivning. Detta 
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förklarar Akar (2010) som en process där konsumenten ständigt letar efter sociala åsikter som 

värderas högt, i syfte att kunna bekräfta ett köp. Detta är en förutsättning vid skapande av ökad 

köpintention. Flera av respondenterna menade då att influencers uppfyllde en sådan funktion, 

då dessa värdesattes högt i respondenternas ögon. Den sociala bekräftelsen kan förklaras vara 

smidigare för en influencer att förmedla, till skillnad från när företagen försöker nå ut till sina 

konsumenter direkt.  Respondenterna ansåg företagens varumärkeskommunikation som 

mindre tilltalande, då dessa visade en mer ”konstgjord” agenda av varumärket. Det är viktigt 

för konsumenter att kunna sätta varumärket i sin verklighet, och på så sätt förstå hur detta 

kommer accepteras i den sociala omgivningen (Akar 2010). Det är utefter dessa förutsättningar 

en konsument upplever en ökad respektive minskad köpintention. En influencer förmedlade en 

sådan bild av varumärket, vilket majoriteten av respondenterna bekräftade.  Detta var något 

som företagen misslyckades med, vid försök att marknadsföra sig direkt från deras konto.  

Vid tillstyrk av tidigare forskning och Ajzens (1991) teori kring planned behavior hos 

konsumenten, menar Kotler (2010) också att konsumenten har som tendens att vända sig till 

olika sociala grupper. Alltifrån vänner till idoler, och även familjemedlemmar. Detta för att 

uppnå ett sådant socialt bekräftande som förklarat i ovanstående resonemang, och på så sätt 

bygga vidare på deras köpintention. Influencers kan resoneras att spegla en av dessa sociala 

grupper som Kotler (2010) benämner. Enligt studiens resultat kan detta också vara något som 

respondenterna förklarar som en vital inspirationskälla vid fråga om ökad köpintention.  

För att analysera i ur ett större perspektiv, kan det även diskuteras hur sociala medier har 

kommit att alltmer inta en sådan roll, det vill säga, en typ av social grupp. Sociala medier 

förklarar Svenskar och Internet (2018) som en stark informationskälla i dagens samhälle och 

visar att allt fler konsumenter väljer att vända sig till just sociala medier i syfte att uppnå en 

bekräftelse kring sitt köp. Detta är något respondenterna valde att förhålla sig till, och vidare 

resonera kring frågan, där influencers tog processen ett steg längre. Influencers visade sig nå 

ut till respondenterna på ett sätt företagen inte lyckats med, och speglade därmed en person där 

ens åsikter värderades högt av respondenterna. Detta i enlighet med Freberg et al. (2011) 

resonemang, kan analyseras utefter att influencers kan smidigare förhålla sig till 

konsumenternas subjektiva normer och sociala omgivning, och förstärker den sociala 

bekräftelsen ytterligare. En sådan bekräftelse som konsumenten eftersträvar så starkt. Även 

forskning kring eWOM (Lee & Youn 2009) och Salmons (1983) förklaring kring sociala 

stimuli som konsumenten värdesätter så högt vid sina köp, är resonemang som tillstyrker 

studiens resultat. Att majoriteten av respondenterna värdesatte influencers som en stark 

inspirationskälla, vid påverkan av deras köpintention, finner denna studie hög relevans utefter 

ovanstående teorier och forskning. De sociala stimulanserna värderas högt av en konsument 

(Salmon 1983), och kan då vara en förklaring till varför respondenterna i denna studie ser 

influencers som inspirerande vid syfte att öka sitt köpsug.   

Företagen var dock mindre bra på att förmedla en sådan bekräftelse till respondenterna. Med 

deras ”kommersiella” och ”konstgjorda” marknadsföring, ansåg respondenterna 

trovärdigheten låg, vilket utvecklade en mindre positiv attityd i syfte att bli inspirerad. En del 

av respondenterna förklarade dock företagens varumärkeskommunikation som givande. 

Situationen varierade, men dessa ansåg företagens direkta och även förklarat som rationella 
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information som tilltalande. Något intressant var då, att dessa valde att definiera sig som 

planerade konsumenter, som i större utsträckning innebär att köpen som görs av dessa, är mer 

genomtänkta. Detta kan analyseras utefter Wilcox och Stephen (2013) resonemang. De väljer 

att förklara att konsumenter utefter rådande självkontroll, och menar att konsumenter med hög 

självkänsla resulterar i stark självkontroll. Dessa konsumenter väljer att istället vända sig till 

bakomliggande källor och därmed granska olika typer av information. Detta kan då resultera i 

att konsumenten vänder sig till företagens konto, i syfte att få direkt information (Djafarova & 

Rushworth, 2017). Bakomliggande förklaring till varför vissa respondenter såg företagens 

varumärkeskommunikation på sociala medier som givande, kan finns i dessa påståenden. 

Resultatet kan analyseras utefter att dessa respondenter kan finna en stark självkontroll, vilket 

kan vara en möjlig förklaring till varför dessa genomför mer planerade köp, och kan vara 

orsaken till varför dessa inte ser influencers som en lika stark inspirationskälla.   

De konsumenter som dock finner influencers som en stark inspirationskälla, förklaras enligt 

forskning, som individer med låg självkänsla och svag självkontroll. Majoriteten av de 

respondenterna som förklarade influencers som mer tilltalande och ansåg dessa som en stark 

inspirationskälla, hade impulsiva köp som en gemensam nämnare. Dessa respondenter 

förklarade sig själva som impulsiva konsumenter. Wilcox och Stephen (2013) förklarar att detta 

kan grunda sig i att dessa upplever en förminskad självkontroll, vilket oftast leder till 

irrationella beslut. Detta i sig kan resoneras utefter den starka strävan hos konsumenten att 

tillfredsställa sina sociala behov. Syftet ligger i att uppnå social acceptans, som flera av 

respondenterna var beredda att bekräfta. Som vidare analys, menade dessa respondenter att den 

helhetsbild kring varumärket som influencers var smidiga på att framföra var tilltalande. Deras 

köpintention påverkas starkt av de undermedvetna behoven (Djafarova & Rushworth 2017) 

vilket flera av respondenterna tenderade att visa utåt. Respondenterna förklarade ytterligare att 

helhetskonceptet som influencers uppvisade i sin varumärkeskommunikation, kunde i sin tur 

ge upphov till en ökad köpintention till andra produkter. Behov som respondenterna inte visste 

om sig själva, framkallades starkt av influencers. Detta gav därmed upphov till impulsiva 

köpintentioner, där influencers inspirerade respondenterna till andra köp. Dessa behov är inte 

något som alla konsumenter besitter, vilket kan då förklara de tvetydigheter som råder mellan 

konsumenter, samt de respondenterna som inkluderades i denna studie. Som tidigare nämnt, 

besitter vi alla olika attityder. Något som då skulle kunna kopplas till de ovanstående 

resonemangen, är att dessa konsumenter som genomför impulsiva köp, och anser influencers 

som starka inspirationskällor, besitter mer implicita attityder. Medan de konsumenter som ser 

företagens direkta varumärkeskommunikation som givande, kan förklaras utefter de explicita 

attityderna. Dessa enligt teori föredrar en mer rationell informationsinsamling och som effekt 

genomför mer planerade köp. Detta är ett mönster som märktes av i studiens resultat. 

Trots de olikheter som uppstod i studiens resultat, fanns en gemensam nämnare mellan de 

respondenter som ansåg influencer som tilltalande i första hand, tillskillnad från de som såg 

företagens varumärkeskommunikation som givande. Influencers upplevdes som en 

inspirationskälla, men skillnaden var vilken grad respondenterna upplevde influencers som 

inspirerande. Dessutom presenterades informationsprocessen som olika. Vid olika köp, 

speciellt vid impulsiva köp, menade majoriteten av respondenterna att influencers, var mer 

representativa för att inspirera. Respondenterna förklarade, att man därefter går vidare till 

företagens konto, för att ta del av mer formell och praktisk information kring varumärket. Detta 

menade respondenterna, var något som influencers var mindre bra på att förmedla.  
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Medan en del respondenter valde att först vända sig till företagens direkta 

varumärkeskommunikation. Detta kan kopplas till Bennett och Manheim (2006) påståenden, 

som menar att en del konsumenter uppskattar direkt och oberört innehåll. Teorin menar att det 

ger upphov till att konsumenten istället självgående skapar en egen uppfattning om produktens 

egenskaper utan att informationen har gått igenom ett filter (Bennett & Manheim 2006). Sedan 

menade dessa respondenter, att de väljer att vända sig till en influencer, i syfte att få ett mer 

verklighetsperspektiv kring produkten och varumärket. Det intressanta ligger i att, oavsett 

respondenternas preferenser, återfinns företagen och influencers varumärkeskommunikation 

på sociala medier, som vitala källor. Skillnaden ligger i den grad av inspiration influencers 

påverkar konsumenten, samt i vilken ordning informationssökningen går tillväga, i syfte att 

påverka respondenternas köpintention.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Konsumentens informationsprocess vid 

varumärkeskommunikation på Instagram. Part 1 
Figur 15 - Konsumentens informationsprocess vid 

varumärkeskommunikation på Instagram. Part 2 
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6.  Avslutande diskussion och vidare forskning 

Konsumentens upplevelse, valde denna studie, att bryta ner i tre variabler; attityder, 

trovärdighet och köpintentioner. Resultatet uppvisade att de tre variablerna påverkades på olika 

sätt. Det intressanta ligger däremot i att diskutera hur dessa förhöll sig till varandra. Ur ett 

större perspektiv, uppstod ett mönster i hur dessa variabler samspelar med varandra. Resultatet 

påvisade att den attityden som en konsument besitter, påverkar i sin tur hur trovärdigheten 

upplevs, vilket slutligen gav en effekt på köpintentionen (se figur 16).  

Även teorin gav en inblick i 

hur detta kan komma att 

utspelas. Dempsey och 

Mitchell (2010) förklarar 

beroende på vilken attityd 

en konsument besitter, 

kommer detta i sig leda till 

hur denna kommer att 

värdera trovärdigheten av 

den information som 

presenteras. Tidigare 

forskning menar att detta 

påverkar hur konsumenten kommer att agera vid köp (Djafarova & Rushworth 2017). Studien 

visade även att konsumenter uppvisar liknande beteenden, när det kommer till 

varumärkeskommunikationen på sociala medier. Fastän vissa teorier kommer från det tidiga 

1900-talet, belyser studien att liknande mönster återfinns i hur konsumenter upplever 

marknadsföringen som framförs på sociala medier. Att vi konsumenter besitter något som 

Dempsey och Mitchell (2010) förklarar utifrån implicita- och explicita attityder, visade sig att 

spela en stor roll i hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen i dagsläget. Detta 

gav studien en grund i att förstå hur dessa variabler samspelar, även på de moderna 

plattformarna som sociala medier. Flera av respondenterna uppvisade detta, och menade att en 

positiv attityd gav upphov till en ökad trovärdighet, som i sin tur kom att påverka 

köpintentionen. På samma sätt påvisade studien att en negativ attityd gav en motsatt effekt på 

trovärdigheten och köpintentionen. Det studien vill lyfta fram är att variablerna är starkt 

förknippade med varandra vid diskussion om varumärkeskommunikation. För att därmed 

förstå konsumentens upplevelse på sociala medier, råder det därför hög relevans att utgå från 

de tre variablerna för vidare forskning.  

Fastän studien uppvisade ett tydligt mönster i hur de tre variablerna förhöll sig till varandra 

kring konsumentens upplevelse, uppstod diskussioner kring de olika 

varumärkeskommunikationerna. Mindre diskussioner uppstod i vad som värdesätts mer, i fråga 

om när en influencer marknadsför sig kontra när företagens marknadsför sig direkt. En större 

majoritet upplevde influencers som en stark inspirationskälla och företagen som mer 

kommersiella. Samtidigt upplevde en minoritet, företagens varumärkeskommunikation som 

mer tilltalande. Det intressanta, trots de mindre tvetydigheterna, ligger i den gemensamma 

nämnaren som respondenterna delar. Både influencers och företagens 

varumärkeskommunikation värderades som vitala källor. Istället för att ersätta den ena med 

den andra, landar studien i att förklara hur dessa kan komplettera varandra. Diskussionen kring 

Figur 16 - Studiens modell förklarat utefter konsumentens upplevelse vid 

varumärkeskommunikation på Instagram 
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hur en konsument går tillväga vid informationssökning på sociala medier, kunde se olika ut. 

Vissa respondenter ansåg influencers som en första handskälla, för att sen gå vidare till 

företagens konto. Medan andra valde att vända på tillvägagångsättet, där de började med att ta 

till sig information från företagen först (se figur 14 & 15). Trots att informationssökningen 

kunde variera, ansågs båda varumärkeskommunikationerna som givande. Som många även 

valde att betona, är det viktigt att istället fokusera på hur dessa kan sammanvävas. Ett tydligt 

utfall av denna studie, var hur influencers hade som funktion att inspirera konsumenterna 

medan företagen hade som funktion att informera. Forskningsluckan ligger i att vidare studera 

vilken funktion influencers respektive företagen har på sociala medier, vid diskussion inom 

marknadsföringen. Denna studie landar i att influencers och företag spelar en annan typ av roll 

beroende på vad man är för typ av konsument. Med det sagt, råder det fortfarande brist på 

kunskap i hur den mest optimala varumärkeskommunikationen på sociala medier bör uppnås. 

Kunskapsluckan är viktig att studera, för att verkligen förstå i vilka situationer och 

omständigheter som influencers kontra företagen uppfyller sin funktion.  

Ytterligare en diskussion som uppstod i samband med studiens resultat, är den karaktär som 

influencers och företagen uppvisar. Ett resonemang som framfördes av respondenterna, var hur 

företagen respektive influencers imiterade varandras drag. Alltfler influencers visade sig 

efterlikna företagens varumärkeskommunikation. Ett exempel var hur de ”modell liknande” 

egenskaperna som dessa influencers valde att efterlikna, samtidigt som företagen försökte sälja 

den ”vardagliga” kontexten likt influencers. Detta uppskattades inte av respondenterna, som 

menade att varumärkeskommunikationen rubbades. Influencers och företagens 

varumärkeskommunikation kan komma att störas, om dessa uppvisar en imiterande karaktär. 

Som resultat, minskar trovärdigheten i dessa omständigheter. Diskussionen ligger istället i att 

belysa hur influencer och företag bör fortsätta förhålla sig till sin egna karaktär, och fokusera 

på att komplettera varandra. Detta i syfte att uppnå den optimala varumärkeskommunikationen, 

som respondenterna i denna studie kan komma att uppleva som mer positivt.  

Något annat som påverkade varumärkeskommunikationen på sociala medier, valde 

respondenterna att koppla till influencers ”popularitet”, avseende plattform och följare. Även 

ny forskning börjar belysa influencer marketing, genom de antal följare en influencer har. Flera 

studier visar att större influencers definierat utefter flera 100,000 tusen följare, anses att vara 

mindre engagerade i sin relation med konsumenterna (Veirman et al. 2017). Konsumenten kan 

därmed komma att uppleva en lägre trovärdighet. Även denna studie visade liknande utfall, då 

respondenterna bekräftar ovanstående resonemang. Något som dock avviker i denna studie från 

vad tidigare forskning har varit mindre bra på att uppmärksamma, är hur ”mindre” influencers 

kan uppvisa liknande drag som ”stora” influencers. Studiens resultat visar att mindre 

influencers kan upplevas som mindre trovärdiga, då dessa tenderar att samarbeta utefter 

kvantitet. Dessa influencers likt de större influencerna, upplevs som mindre engagerade till sin 

publik, som då kan resultera i att konsumenten känner sig ignorerad. Trovärdigheten, visade 

studien, blev låg som i sig kom att påverka de andra två variablerna, attityder och 

köpintentioner negativt. Det som istället framgick i studiens resultat, var att respondenterna 

definierade ”medelstora” influencers som optimala. Studien landar därför i en diskussion kring 

hur ”mindre”, ”stora” och ”medelstora” influencers kan komma att definieras. Studie vill då 

uppmana till att framtida forskning ska fokusera på att undersöka detta område. Det intressanta 

ligger i att få svar på hur influencers storlek påverkar konsumentens upplevelse, i fråga om 

varumärkeskommunikationen på sociala medier. Det blir samtidigt väsentligt att definiera 
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storleken på influencers, i fråga om antal följare för att vidare förstå hur konsumenter upplever 

varumärkeskommunikationen på sociala medier.  

 

6.1 Metodreflektion  

Som vidare diskussion i studien, går det att reflektera kring den metodik som undersökningen 

har utgått från. Även förklarat i metodavsnittet, använde studien sig av en kvalitativ ansats för 

att tydligt studera konsumentattityderna. Detta för att kunna besvara hur upplevelsen av 

varumärkeskommunikationen ser ut. Ett sådant subjektivt ämne, kräver i första hand en 

kvalitativ ansats för att på djupet kunna förstå i hur individers värderingar och känslor kan 

komma att utspelas (Wallén 1996). En kvalitativ ansats hjälper undersökningen att bidra med 

kunskap kring konsumenternas upplevelse, genom att avgränsa sig till en begränsad mängd av 

respondenter. På så sätt får man en djupgående studie. Detta ger däremot inte upphov till att en 

större räckvidd nås (Denscombe 2018). För att kunna uppnå detta, vill denna studie 

rekommendera till vidare forskning att undersöka fenomenet ur en kvantitativ ansats. Då denna 

studies resultat har bidragit med en större kunskap i att förstå konsumentattityderna, skulle det 

vara intressant att se hur detta resultat skulle komma att tolkas utifrån en kvantitativ ansats. 

Detta skulle ge den kvantitativa ansatsen mer utrymme att inkludera flera konsumenter 

(Denscombe 2018). Genom att tillämpa en kvantitativ ansats till problemet, går det även att 

bygga vidare på diskussionen och därmed skapa förståelse ur ett helhetskoncept. Även mycket 

av den befintliga forskningen kring konsumenten upplevelsen på sociala medier, använder en 

kvalitativ ansats (Whiting & Williams 2013). Det skulle därför vara intressant att föra fram 

problemet och analyser det ur ett annat perspektiv.  

Förutom att utmana den vidare forskningen att studera konsumentattiyden utifrån en kvantitativ 

ansats, finns det utrymme att fortsätta undersökningen med hjälp av kvalitativa verktyg. 

Studien menar inte att den kvalitativa ansatsen ska exkluderas, utan att den ska kompletteras 

med en kvantitativ ansats som bör ta mer plats i att undersöka problemet. Inom den kvalitativa 

ansatsen ser denna undersökning potential i att fortsätta inkludera fokusgruppsintervjuer, som 

ett verktyg vid empiriinsamling. Med hänvisning till tidigare forskning, har 

fokusgruppsintervjuer använts för att diskutera konsumentattiyder i helhet (Bristol & Fern 

1996). Men kring det nya konceptet, influencer marketing och varumärkeskommunikation på 

sociala medier, finns det mindre forskning där fokusgruppsintervjuer har använts. Eftersom 

konsumentattiyder och dess upplevelser i sig kan definieras som ett komplext och personligt 

problem, kan fokusgruppsintervjuer därför förenkla situationen. Med fler respondenter i 

intervjuer, skapas utrymme att diskutera ämnet för att därmed förminska komplexiteten. 

Samtidigt som en trygghet uppstår, där respondenterna bekräftar varandras åsikter och gör det 

enklare för varandra att ta del av personliga erfarenheter (McQuarrie & McIntyre 1988). Detta 

ansåg studien att vara en gynnsam effekt, för att uppnå uttömmande svar som i sig gav en stark 

förutsättning för analyskapitlet.  
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7.  Slutsatser  
 

Syftet med studien var att undersöka hur konsumenter upplever varumärkeskommunikationen 

på sociala medier. Utefter jämförelsen av influencer marketing kontra företagens direkta 

varumärkeskommunikation, kom studien fram till att:  

 Influencers upplevs som mer verkliga, även definierade som inspirationskällor. Medan 

företagen, med sin direkta varumärkeskommunikation, kan komma att upplevas som 

mer kommersiella och mindre verkliga. Nästintill konstgjorda. Liknande slutsatser 

kommer även Lim et al. (2017) fram till. Det är dock viktigt att konsumenten kan 

identifiera sig med influencern samt värdera dennas åsikter högt, för att 

varumärkeskommunikationen ska upplevas som verklig och trovärdig, vilket Veirman 

et al. (2017) även styrker.  

 

 Konsumenter kan komma att uppleva influencers som inspirationskällor, medan 

företagens direkta varumärkeskommunikation kan istället upplevas som en 

informationskälla. Dessa slutsatser stödjs även av Djafarova och Rushworth (2017), 

som menar att influencers kan komma att kvalificeras som en stark inspirationskälla.  

 

 Varumärkeskommunikationen på sociala medier, kan komma att upplevas av 

konsumenten utefter tre variabler; attityder, trovärdighet och köpintetion. Studien kom 

fram till att dessa variabler förhöll sig till varandra, då konsumenter först skapar en 

attityd, som i sig bygger vidare på trovärdigheten vilket gav en köpintetion. På liknande 

sätt kommer Dempsey och Mitchell (2010) fram till att attityder är grundpelaren, som 

påverkar trovärdigheten och slutligen köpintentionen.  

 

 Influencer marketing och företagens direkta varumärkeskommunikation, kom att 

upplevas på olika sätt. Men oavsett utfallet, ansågs båda källorna som väsentliga. 

Studien kom då fram till att båda dessa varumärkeskommunikationer bör komplettera 

varandra istället för att exkludera varandra. Detta är en slutsats som tidigare forskning 

inte har bemärkt i lika stor utsträckning, vilket denna studie väljer att belysa.   
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8.  Forskningsetiska riktlinjer  

Inom humanistiska- och samhällsvetenskapliga undersökningar, är det väsentligt att utgå från 

de fyra punkter som vetenskapsrådet sedan 90-talet förhållit sig till. Då forskningen är en 

drivkraft i samhället, blir det viktigt för individerna i samhället att kunna ta del av de kunskaper 

och metoder som forskningen fokuserar på (Vetenskapsrådet 2002). De forskningsetiska 

principerna i förhållande till denna studie, är relevanta att presentera då undersökningen avser 

att studera ett relativt outforskat område, nämligen konsumentattityder och 

varumärkeskommunikation. Genom att studien väljer att beröra de etiska principerna, förstärks 

människors allmänna rättighet att ta sig an kunskap och information gällande 

konsumentattityder och varumärkeskommunikation. Detta med hjälp av att studien tar hänsyn 

till vad de fyra principerna talar för.  

 

Informationskravet är det första kravet, som menar på att forskarna i undersökningen har en 

skyldighet att informera respondenternas uppgifter vid empiriinsamlingen. Informationskravet 

talar även för att respondenterna har rätten att medverka i undersökningen, ifall dessa 

självständigt valt att ställa upp (Vetenskapsrådet 2002). Denna studie har tagit hänsyn till 

informationskravet, genom att välja ut myndiga kvinnor i 18–25 års åldern. Detta ger studien 

en större sannolikhet, att främja detta krav då forskarna enbart valt ut civilrättsliga individer 

som kan anta eller avböja inbjudan till intervjuerna. Genom att studien använde sig av 

civilrättsliga individer, ledde det till ett “naturligt” snöbollsurval. Flera av respondenterna 

värvade andra respondenter inför de kommande fokusgruppsintervjuerna. På så sätt hamnade 

respondenterna i samma kategori som studien ämnade att studera, nämligen 18–25 åringar.  

 

Samtyckeskravet är det andra kravet som studien även valt att förhålla sig till. Detta krav talar 

för att deltagarna bör uppvisa ett samtycke vid undersökningens gång (Vetenskapsrådet 2002), 

vilket forskarna vid inbjudan till intervjun redan haft i åtanke. Fastän alla deltagare var mellan 

18–25 år, skickades ett formellt mejl ut till dessa i samband med ett samtyckesformulär. Detta 

för att studien, med hjälp av ett skriftligt avtal, skulle kunna försäkra sig att deltagarna var fullt 

medvetna om sina rättigheter och de förväntningar som forskarna hade. På så sätt, blev det lätt 

för studien att förhålla sig till samtyckeskravet, då majoriteten av undersökningens information 

framgick i samtyckesformuläret som deltagarna signerade innan intervjuerna.  

 

Konfidentialitetskravet är det tredje och nästsista kravet inom de forskningsetiska 

principerna. Detta är ett av kraven som studien i tidigt stadie valt att förhålla sig till, i syfte om 

att bevara deltagarnas information och identitet anonym (Vetenskapsrådet 2002). Med hjälp av 

samtyckeskravet och den information som framgick, uppfattade deltagarna undersökningen 

som säker. Detta bekräftade även forskarnas hypotes i att anonymitet hjälper respondenterna 

att fritt kunna yttra sig i undersökningen. Dessutom förhöll sig studien till 

konfidentialitetskravet, då deltagarnas identitet var irrelevant för studiens forskningsområde.  

 

Nyttjandekravet är det sista kravet, som menar på att den insamlade empirin för undersökning 

inte ska användas i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet 2002). Studien valde att undersöka ett 
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outforskat område, i syfte att föra forskningen om varumärkeskommunikation framåt. 

Slutsatserna baserades på att öka kunskapen kring fenomenet snarare än ett vinstdrivande syfte. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjubilder – varumärkena 
 

1. Kenza – Zara 

 

 

2. Kylie Jenner – Fashion Nova  

 

 

 

 

3. Bianca Ingrosso – HM 

 

 



 

 

4. Nicole Falciani – Bubbleroom  

  

 

5. Isabella Löwfengrip (Blondinbella)  

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 FRÅGA VARIABEL 

1  

Vi börjar med att visa bilder på influencers: för att förstå vad för relation 

respondenterna har till dessa influencers. Positiv? Negativ? Neutral? 

Känner till eller inte?  

 

Följer du några av dessa influencers? Om ja, varför?  

 

 

 

Attityd 

2  

Hur de känner efter observerat dessa bilder?  

 

- Vad var positivt? 

Kan ge svar kring liknande faktorer som ger upphov till en positiv attityd. 

 

- Vad var negativt? 

Kan ge svar kring liknande faktorer som ger upphov till en negativ attityd.  

 

 

 

Attityd 



 

3 & 4  

Vad anser ni skiljer sig mellan dessa bilder?  

 

Attityd 

 

5 & 6 

 

 

Vad upplever du när inläggen publiceras genom företagets konto? 

 

Attityd 

7  

Vilket format föredrar du? Motivera!  

 

 

Attityd 

8  

Vilken bild talar mer för din verklighet? Följdfråga: vilken bild kan du 

relatera mest till? Motivera! 

 

Trovärdighet 

9  

Vilken av dessa bilder är mer tilltalande, i fråga om att vilja ha den 

produkten? Motivera varför den ena men inte den andra. 

 

Köpintention  

10  

Vad innebär trovärdighet för dig? Följdfråga: Vad innebär trovärdighet och 

förtroende för dig i dessa sammanhang?  

 

 

Trovärdighet  

11  

Ifall du fick undvika ett format, vilket hade det varit? Varför?  

 

Attityd, trovärdighet 

och köp-intention 

  

Diskussionsfrågor  
 

 

 

Punkt 1  

Hur ofta köper/ökad köpvilja, har du när du har blivit inspirerad av en 

influencer? Följdfråga: Påverkas du till spontana köp eller till igenomtänkta 

köp?  

 

 

Köpintention 

Punkt 2  

Anser du att det skiljer sig åt, i vad för typ av reklam du vänder dig till, 

beroende på ifall köpet är planerat eller spontant? Följdfråga: Vad är 

spontant/igenomtänkt för dig?   

 

Ex. skorna som du länge har planerat att köpa, till skillnad från tröjan du 

impulsivt köper.  

 

 

 

Köpintention  

Punkt 3  

Hur ser du på influencers som informationskälla vid reklam? Följdfråga: 

Anser du att de är inspirationskälla till eventuellt varumärken?   

 

 

Trovärdighet/attityd 

Punkt 4  

Vilket av dessa två sätt, anser ni är mer trovärdigt än det andra? 

 

Trovärdighet  

Punkt 5  

Föredrar du att få reklam genom företagets direkta företagskonto, eller via 

en influencer? Motivera!  

 

 

Köpintention/attityder 

Punkt 6  

Vid ett potentiellt köp, vems åsikter värderar du som mest?  

 

Anser du att din sociala omkrets och människor du har en relation har en 

starkare inverkan än person du inte har relation till? Hur ser det här ut för 

dig, i förhållande till Instagram?  

 

 

 

Köpintetion  

 


