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Abstract 
The digital world we live in has added new alternative possibilities for individuals to 
experiment with its identities and to present a desirable identity. People are constantly 
influenced by other people, both consciously and subconsciously. If a consumer sees a famous 
person who uses and pays tribute to a particular product, consumers become interested in 
buying it. This is actually an old phenomenon but social media and the digital era have cast a 
new light on this fact. An influencer is today a well-known phenomenon for many. 
Influencers usually have a more personal relationship with their followers, which means that 
influencer marketing is considered more effective than a traditional marketing campaign. 
With the popularity of social media, consumer behavior changes and social media users 
identify with profiles on various social media platforms.  
 
The purpose of the thesis is to investigate how female consumers' buying-behavior and 
identity-creation are influenced by influencer marketing on Instagram. Two research 
questions have been formulated to fulfill the purpose and with the help of a qualitative 
approach and scientific articles, the researchers have compared the collected empirical 
material. The qualitative method consisted of two focus groups where the sample was young 
women between 22-30 years. 
 
Based on the results, the study has concluded that young women today are very critical to 
influencer marketing. They believe that it is a good and effective marketing tool from a 
company's point of view but not from the consumer's perspective. The participants feel that 
their use of Instagram affects their identity and that they can consciously shape and present a 
desired identity. They are also well aware that the identity they present does not necessarily 
matches the person in question as they see Instagram and influencers as a superficial tool. 
Despite this, results show that it is very individual for how much an individual is inclined to 
access this information. 
 
This study is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
Keywords: Influencer, Influencer marketing, traditional marketing, consumer behavior, 
identity, identity creation 
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Sammanfattning 
Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att 
experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. 
Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet.  
Om en konsument ser en känd person använda och hylla en viss produkt blir de intresserade 
av att köpa den. Detta är egentligen en gammal företeelse men sociala medier och den digitala 
eran har kastat ett nytt ljus på detta fenomen. En influencer är idag ett välkänt fenomen för 
många. Då influencers oftast har en mer personlig relation till sina följare leder det till att 
influencer marketing anses vara mer effektiv än en traditionell marknadsföringskampanj. I 
och med sociala mediers popularitet förändras konsumentbeteendet och sociala medie-
användare identifierar sig idag med profiler på olika sociala medie-plattformar.  
 
Studiens syfte är att studera hur kvinnliga konsumenters köpbeteende och identitetsskapande 
påverkas av influencer marketing på Instagram. Två forskningsfrågor har tagits fram för att 
besvara syftet och med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har det 
empiriska materialet jämförts. Den kvalitativa metoden bestod av två stycken fokusgrupper 
där urvalet var unga kvinnor mellan 22–30 år. 
 
Utifrån resultatet har studien kommit fram till att unga kvinnor idag är väldigt kritiska till 
influencer marketing. De anser att det är ett bra och effektivt marknadsföringsverktyg ur ett 
företags synvinkel men inte ur konsumentens perspektiv. Deltagarna upplever att deras 
användning av Instagram påverkar deras identitet och att de medvetet kan forma och 
presentera en önskad identitet. De är också väl medvetna om att identiteten de presenterar 
eller som presenteras inte nödvändigt stämmer överens med personen i fråga då de ser 
Instagram och influencers som ett ytligt verktyg. Trots detta visar resultat på att det är väldigt 
individuellt för hur mycket en individ är benägen att ta åt sig åt denna information.  
 
Studien är skriven på svenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Influencer, influencer marketing, Traditionell marknadsföring, 
konsumentbeteende, identitetsskapande, identitet 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren för studiens valda ämne. Inledningens syfte är 
att väcka intresse genom tidigare forskning. Därefter presenteras problemdiskussionen samt 
studiens utgångspunkter, syfte och forskningsfrågor. Engelska begrepp och termer som inte är 
översatta till svenska kommer genomgående i studien att skrivas i kursivt.   
 

1.1 Bakgrund 
 
En influencer är idag ett välkänt fenomen för många. Tisdagen den 20e november 2018 
lanserade influencern och TV-profilen Bianca Ingrosso sina första produkter från hennes egna 
sminkvarumärke Caia Cosmetics. Endast trettio sekunder efter att onlineförsäljningen dragit 
igång kraschade hemsidan på grund av överbelastning (Veckans affärer 2018). Trots att ingen 
testat Biancas produkter tidigare, då detta var ett helt nytt varumärke, var efterfrågan stor. 
Detta är ett tydligt bevis på vilken stor påverkan influencers har över sina följare. Om en 
konsument ser en berömd person använda och hylla en viss produkt blir de intresserade av att 
köpa den. Detta är egentligen en gammal företeelse men sociala medier och den digitala eran 
har kastat ett nytt ljus på detta fenomen (Cision 2018). 
 
På Instagram, som är en utmärkt plattform för influencer marketing, kan influencers visa upp 
allt från trendiga mobilskal, drömresmål, glamorösa livsstilar och dyra plagg med en unik 
rabattkod. Det är en visuell kanal och människor älskar att konsumera med ögonen. Idag har 
Instagram en miljard användare och det är högst sannolikt att även du är en av användarna 
(Dagens Analys 2018). 
 
I grund och botten handlar influencer marketing om kommunikation från en vän till en annan. 
Det är således mer troligt att du köper en produkt som en vän rekommenderat än en produkt 
eller tjänst från en vanlig reklambanner på busshållplatsen (Svenska Dagbladet 2018). Då 
influencers oftast har en mer personlig relation till sina följare leder det till att influencer 
marketing anses vara mer effektiv än en traditionell marknadsföringskampanj. För att 
influencern ska få en mer personlig relation till sina följare och uppfattas som trovärdig krävs 
det att de delar med sig av sin vardag, sitt liv och i princip allt som en vän skulle kunna prata 
mer eller mindre öppet om. Annars blir det svårt för följarna att bilda en relation till dessa 
influencers (F-plus 2018). 
 
Den digitala världen vi nu lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att 
experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Från 
att mötet med människor varit en del i vår moderna, sociala kultur har det utvecklats till ett 
paradigmskifte och förflyttats till den virtuella världen och sociala medier (Hammarén & 
Johansson 2009). I och med sociala mediers popularitet förändras konsumentbeteendet och 
sociala medie-användare identifierar sig idag med profiler på olika sociala medie-plattformar 
(Wang 2017). Då det är statistiskt bevisat att vi spenderar flera timmar per dag på sociala 
medier är det rimligt och värdefullt att kritiskt observera användningens påverkan (Staunstrup 
2019).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
I dagens samhälle är inte mass-kommunikationskanaler, såsom TV-stationer, radio och 
nyhetstidningar, längre den främsta kanalen med information för konsumenterna. Istället har 
den traditionella marknadsföringen övergått till en mer digital marknadsföring där fokus 
ligger på sociala medier (Kádeková & Holienčinová 2018; Lou & Yuan 2018). Den 
genomsnittliga konsumenten är ständigt utsatt för tusentals annonser, artiklar, berättelser, 
foton och videoklipp dagligen (Levin 2018). Av all slags varumärkesbyggande 
marknadsföring anses influencer marketing ha mer organisk, autentisk och personlig kontakt 
med potentiella konsumenter (Lou & Yuan 2018). 
 
Sociala medie-plattformar ger möjligheter för konsumenter att inte bara interagera med 
varumärken utan även med andra konsumenter. Konsumenter har ett behov av att känna 
tillhörighet. Med tillhörighet menas att konsumenter vill tillhöra en social grupp för att 
differentiera sig men även associera sig med olika gruppidentiteter (Kim och Drumwright 
2016).  
 
Influencer marketing är en avsevärt effektiv marknadsföringsmetod (Boateng & Okoe 2015). 
Instagram och influencers har blivit en tillgång för konsumenternas köpbeslut genom att 
konsumenter väljer att söka information om produkten eller tjänsten innan det leder till ett köp 
(Sassine 2017). Det är bevisat att influencers trovärdighet på sociala medier och konsumenters 
attityd gentemot reklam påverkar konsumenternas köpintentioner (Lou & Yuan 2018; 
Boateng & Okoe 2015). Till följd av sociala mediers snabba spridning och växande 
popularitet går det att se en förändring i konsumentbeteende. Sociala medie-användare 
identifierar sig med profiler på sociala medie-plattformar och denna identitet som skapas 
driver konsumenter till att efterlikna profilen de följer (Wang 2017).   
 
Då området kring influencer marketing är ett relativt nytt marknadsföringsverktyg (Kádeková 
& Holienčinová 2018) utvecklas det ständigt vilket gör att ny forskning kring ämnet behövs. 
Eftersom att företag i större utsträckning använder sig av influencers för att påverka 
konsumenter att köpa deras produkter eller tjänster vill vi undersöka hur individen påverkas 
av influencers budskap. Konsumenter blir idag exponerade av marknadsföring av influencers 
som de själva valt att följa, som de i stor utsträckning litar på.  Denna studie kan bidra med 
aktuell information om hur  konsumenten blir påverkad av marknadsföringen som influencers 
annonserar i sina kanaler. Likt det Wang (2017) menar vill vi undersöka om identiteten 
påverkas när konsumenten får ett större behov att efterlikna influencers de valt att följa. Enligt 
Digitalsnack (2017) är dessutom kvinnor i åldern 18-25 år de mest aktiva användarna på 
Instagram.  Kvinnor i den åldern är den första generationen som är uppväxta i den digitala 
miljön och omfattas som millennials (Bolton et al. 2013). Dessa två faktorer ledde fram till att 
vi valde denna avgränsning. 
 
Sammanfattas ovanstående referenser kan slutsatsen dras att det finns ett forskningsgap kring 
hur unga kvinnors identitet påverkas av influencer marketing via Instagram (Kim & 
Drumwright 2016; Lou & Yuan 2018; Boateng & Okoe 2015; Wang 2017; Kádeková & 
Holienčinová 2018). Detta ihop med inställningen som unga kvinnorna har gentemot 
influencers och deras marknadsföring av olika produkter och tjänster är grunden för denna 
studie. Studien granskar vilken inställning unga kvinnliga konsumenter har till influencer 
marketing idag och om det finns tendenser till att konsumenterna börjar blir resistenta till 
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verktyget. Detta kopplas till konsumenterna identitet, som påverkas eller inte påverkas av den 
marknadsföring de utsätts för dagligen på Instagram. Studien granskar influencer marketing 
ur konsumentens perspektiv.  
 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Studiens syfte är att studera hur unga kvinnliga konsumenters köpbeteende och 
identitetsskapande påverkas av influencer marketing på Instagram. För att besvara syftet 
kommer vi att utgå från två frågeställningar;  
 
1. Hur ser unga kvinnliga konsumenter på influencer marketing via Instagram? 
Avsikten är att studien ska skapa förståelse och medvetenhet kring unga kvinnliga 
konsumenters köpbeteende kopplat till metoden influencer marketing på Instagram rent 
generellt.  
 
2. Påverkas dessa kvinnors identitetsskapande och konsumentbeteende av Instagram 
och influencer marketing? 
Frågan avser att undersöka om och hur unga kvinnor upplever att deras identitet och 
köpbeteende påverkas av användningen på Instagram. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenteras relevanta och teoretiska begrepp utifrån studiens syfte samt 
forskningsfrågor. En teoretisk analysmodell avslutar kapitlet.   

2.1 Traditionell marknadsföring 
 
Traditionellt sett är det främst företag som använt sig av marknadsföring, men under tidens 
gång är marknadsföring något som alla organisationer använder sig av såsom idrott-, fritids-
och välgörenhetsorganisationer. Marknadsföring handlar om att skapa, kommunicera och 
leverera högt kundvärde. Marknadsföring är idag ett verktyg som används mestadels för att få 
högre försäljning eller högre kännedom. Innan 1960-talet fanns det så pass lite varor att de 
varorna som fanns sålde sig själva, detta ledde till att det inte talades mycket om 
marknadsföring som ett verktyg för högre försäljning av produkter då efterfrågan var högre än 
utbudet. Produkterna företagen hade ut för försäljning tog ofta slut innan efterfrågan var 
mättad vilket idag är det omvända. I dagens samhälle har vi ett överflöd av produkter, vilket 
leder till att företag behöver marknadsföra sina produkter för att få försäljning (Parment 
2015). När den industriella revolutionen tog fart fick marknadsföringen också en allt större 
plats och större betydelse i samhället. Anledningen var på grund av att företag började 
producera ett högre antal varor utan en specifik kundorder. Detta ledde till att de blev 
viktigare för företag att få kunskap om de faktiska behoven deras potentiella kunder hade 
(Frankelius, Norrman & Parment 2015).   
 
Traditionell marknadsföring använder sig av offline-kanaler där de vanligaste kanalerna är 
tidning, radio och tv. Ofta har traditionell marknadsföring ett definitivt slutdatum, och en 
kampanj med ett fåtal olika annonser. 1990-talets årtionde var präglat av globalisering och 
individualisering. Globaliseringen av marknadsföringen som inleddes under 1980-talet bredde 
ut sig och förstärktes i Europa då det blev en mer gemensam marknad. Det fanns också 
tydliga mönster som visade att företag blev mer individualiserade när det kom till vilka 
marknadsföringsåtgärder de tog till. När företagen individualiserade 
marknadsföringsåtgärderna, ledde detta till en delad marknad och segmenteringen övergick 
till en mer anpassad metod. De individualiserade åtgärderna var möjliga på grund av att media 
blev allt mer och mer elektronisk (Tufvesson 2005). Kádeková & Holienčinová  (2018) anser 
att den traditionella marknadsföringen på senare år övergått till en digital marknadsföring där 
huvudfokusen ligger på sociala medier där verktyget influencer marketing dominerar. 
 
Utifrån ovanstående referenser kan traditionell marknadsföring sammanfattas som ett begrepp 
för de kanaler där mestadels av marknadsföringsfokuset låg innan digitaliseringen som tv och 
radio.  

2.2 Influencer och influencer marketing 
 
Influencer är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt men är idag klassat som ett 
yrke där en individ är sitt egna varumärke. Att vara en influencer innebär en person som via 
sina sociala kanaler offentligt delar med sig av sin vardag genom bilder, bloggar, vloggar, 
intressen, konst och dylikt. Influencers har en stor följarskara, vilket kan variera sig från flera 
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tusentals följare och uppåt, och oftast inriktade till en specifik nisch. Ordet härstammar från 
engelskan där ordet rakt översatt till svenska betyder påverkare. Eftersom att företag använder 
en influencers personliga varumärke för att stärka sitt egna varumärke och marknadsföra 
deras produkter eller tjänst, går yrket generellt ut på att påverka konsumenter (Hörnfeldt 
2018). De effektiva influencerna påverkar ofta konsumenternas köpsbeslut via ett starkt 
förtroende som skapas via de sociala plattformarna (Liu et al 2015). 
 
Influencer marketing innebär att influencers marknadsför andra företags produkter och 
tjänster via deras sociala kanaler mot betalning. Influencer marketing liknar word-of-mouth 
metoden men den är inte helt beroende av bestämda rekommendationer. Influencer marketing 
är ett av de snabbast växande marknadsföringsverktyg för att få nya kunder online och korrekt 
användning av influencer marketing leder ofta till ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra 
produkter, tjänster och idéer (Kádeková & Holienčinová 2018). Till skillnad från traditionell 
marknadsföring, där det bara är envägs-kommunikation mot konsumenterna, erbjuder 
influencer marketing en tvåvägs-kommunikation (Minton et al. 2012).  
 
Influencer marketing är idag en mer effektiv metod än den traditionella 
marknadsföringstaktiken vilket leder till att allt fler företag använder sig av det. Den nya 
taktiken bygger på att skapa  större trovärdighet och högre autenticitet, vilket leder till att 
konsumenterna får svårare att motstå budskapet som finns i meddelandet bakom annonsen. År 
2015 använde 75 % av alla marknadsförare sig av influencer marketing. Det skapas 
utmaningar med att använda sig av influencers i marknadsföring då nästintill alla företag 
använder sig av samma metod. Utmaningar som skapas i dagsläget för företag är att jobba 
med rätt influencer som står för rätt värderingar och som passar den produkt eller tjänst som 
ska marknadsföras. De blir viktigt att influencern som gör annonsen har ett starkt inflytande 
på sin målgrupp (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017).  
 
Influencer marketing är det verktyg som dominerar den digitala världen, där influencers 
vinner över konsumenters förtroende. Influencers sitter idag på en auktoritet där deras 
inflytande, främst över unga konsumenter, är kraftfull. En tidigare studie visar att 92 % av 
sociala medie-användare blir påverkade av det influencers rekommenderar dem att köpa, och 
att dessa följare litar på budskapet influencerna förmedlar (Kádeková & Holienčinová 2018). 
 
Sammanfattningsvis kommer studien utgå från att influencer är en yrkestitel på en person som 
dagligen delar med sig av sin vardag på sociala kanaler. Yrket innebär att personen som 
jobbar som influencer har en följarskara av människor samt att personens arbete påverkar 
andra. Influencer marketing är således ett marknadsföringsverktyg där företag använder en 
influencer och dess sociala kanaler för att marknadsföra företagets produkt eller tjänst.  

2.3 Konsumentbeteende 
 
Consumer behavior är en internationell benämning på ett forskningsområde som på svenska 
kallas för konsumentbeteende. Begreppet handlar inte endast om beteende som det möjligtvis 
antyder, utan även om sådant som sker innan och efter ett köp, till exempel värderingar och 
attityder. Ordet konsumtion härstammar från latinets consumere, och 
konsumentbeteendeforskningen påstås dels omfatta till exempel längtan efter en produkt, att 
förbereda ett köp, att konsumera och att sedan äga och använda (Ekström, Ottosson & 
Parment 2017).  
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Under de senaste decennierna har konsumtionen blivit en allt starkare identitetsmarkör, och 
konsumtionen har ersatt arbetet som statussymbol. Genom konsumtion kan individer visa sin 
identitet, vem man är eller vill vara. Denna utveckling har gett konsumtionen en mer 
betydelsefull roll som social markör. Genom att inte konsumera som andra gör kan individen 
utsätta sig för sociala eller psykologiska risker. Konsumtionen spelar en stor roll i vårt 
samhälle och då är det även viktigt att reflektera över om och hur konsumtionen inkluderar 
eller exkluderar. Saknas möjlighet till att konsumera, exempelvis att konsumenten inte har råd 
att köpa en viss produkt, kan det leda till exkludering. Det är något som är särskilt tydlig hos 
unga konsumenter då de förväntas konsumera rätt produkter och varumärken för att kunna 
tillhöra en viss social grupp (Ekström, Ottosson & Parment 2017).  
 
Med möjligheten att kunna ingå i en gemenskap följer också risken att hamna utanför. Mycket 
av dagens konsumtion handlar om att vi införskaffar oss varor för att vi är rädda att inte höra 
till. Då är det lätt att falla för grupptryck. Om många tycker att något är bra tycker oftast de 
flesta andra också det (Bjärvall 2015). 
 
Tidigare drevs konsumtionssamhället av målet att kunna hålla jämna steg med sina grannar. 
Idag har vi mer avlägsna referensgrupper och framför allt inom medierna. Vi upptäcker de 
grupper som vi önskar tillhöra och det gör vi framför allt på internet (Bjärvall 2015). 
Millennials är individer födda från tidigt 1980 till 2000 och är den första generationen som är 
uppväxta i den digitala miljön. Innan ett köpsbeslut söker de information genom att fråga 
individer som de anser ha koll på det önskade området.  De ser det som självklart och positivt 
att vända sig till dessa individer och antingen följa beteendet eller be dem om information. 
Millennials har vuxit upp i en konsumtionskultur och väntar gärna inte med att konsumera 
vilket bidrar till flertal förhastade köpbeslut  (Parment 2016). 
 
Sociala nätverk som Instagram, Facebook och Youtube är viktiga kanaler som ger individer 
möjlighet att marknadsföra sitt personliga varumärke. Idén om det personliga varumärket 
bidrar också med ökad press på individer att framstå som lyckade och framgångsrika 
(Parment 2016). Enligt Parment har allt fler mänskliga aktiviteter under de senaste 
decennierna genomgått estetisering. Med det menar han att det estetiska blivit allt viktigare i 
exempelvis produktframtagning, presentation av arbetsgivarerbjudande, vårt dagliga liv och 
dylikt. Även konsumtion har påverkats av denna utveckling och det märks ett ökat intresse för 
hur man presenterar sig själv i olika sammanhang som exempelvis sociala medier. Enligt 
Parment är estetik sammanflätat med mode, identitet och identitetskonstruktion. 
Estetiseringen hänger samman med den spirande upplevelseekonomin, där underhållning, 
informations- och kommunikationsteknik samt livsstilsprodukter samverkar för att forma våra 
identiteter.  
 
Sammanfattningsvis kan slutstatsen dras att konsumentbeteende inte bara handlar om själva 
köpandet av en produkt eller tjänst utan det handlar också väldigt mycket de bakomliggande 
faktorerna till varför en konsument köper en viss produkt eller tjänst. Idag använder sig 
konsumenter av produkter för att skapa en bild av sig själv och för att skapa en identitet.  
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2.4 Identitet 
 
Begreppet identitet i vardagsspråket används för att avgränsa och fastställa en individs 
tillhörighet med en stark betonighet i likhet och skillnad. De menar att människor förväntas 
tillhöra vissa grupper och kollektiva enheter för att kategorisera och katalogisera människor, 
det vill säga via kön, klass, inkomst, nationalitet eller kulturtillhörighet. Ibland indikerar 
individer en stark identifikation vilket innebär en vilja att tillhöra eller förknippas med en viss 
kategori eller samhällsposition. Detta massiva och essentiella register med intellektuella 
redskap utgör en av grundpelarna i det moderna samhället. Ordet identitet har laddats med allt 
större innebörd och det har således kommit att bli ett begrepp som skall definiera vem en 
individ är, vilket redan i sig är relativt komplext (Hammarén & Johansson 2009). 
 
Johansson och Lalander (2018) kopplar begreppet identitet med en process, rörelse och som 
något komplext. Johansson och Lalander är alltså mer intresserade av hur individer via sina 
berättelser och sitt agerande framställer sig och låter sina identiteter framträda som 
mångfacetterade skapelser istället för att ange ett antal identiteter utifrån personlighetsdrag. 
De menar på att identiteten är i ständig förändring men trots detta är det möjligt att 
karakterisera en individ. Som Hammarén och Johansson (2009) diskuterar ovan, lyfter även 
Johansson och Lalander (2018) relevansen att identiteten har kollektiva referenspunkter men 
att individuella referenspunkter till dess specifika historia spelar lika stor roll (Johansson & 
Lalander 2018). 

 
Enligt den brittiske sociologen Anthony Giddens (1991) är ideal sammanlänkat med en 
individs identitetsskapande. Giddens definierar den moderna individen som en osäker, 
självdeterminerande, högt individualiserad person med en eftersträvan av perfektionism. En 
central del inom detta är utseendefixering vilket ger individer möjlighet att använda kroppen 
som ett redskap för att uttrycka och förmedla hur de vill framstå för andra. Giddens menar att 
identitetsskapande reflekteras i vår identitet och de dagliga val vi gör. 
 
Sammanfattningsvis innebär begreppet identitet hur vi människor väljer att uppfatta oss själva 
genom de dagliga val vi gör, vilka vi vill tillhöra, hur vi presenterar oss själva men också hur 
vi klär oss och som Giddens (1991) menar, utseendefixering vilket ger individer möjlighet att 
använda kroppen som ett redskap för att uttrycka och förmedla hur de vill framstå för andra. 

2.4.1 Identitetskapande i det digitala samhället 
 
Enligt en undersökning år 2017 publicerade Royal Society for Public Health (RSPH) och 
Young Health Movement (YHM) en rapport med titeln #StatusOfMind, om Instagrams för-
och nackdelar. Resultatet visade på att Instagram rangordnas som den mest negativa 
plattformen när det gäller sömnbrist, kroppsbild, nätmobbning och FoMo vilket är en engelsk 
benämning på fear of missing out; rädsla av att missa en social aktivitet. Artikeln påstår att 
Instagram kan bidra till känslor av otillräcklighet och ångest då plattformen visar retuscherade 
och glamorösa bilder på influencers i olika länder och städer. Andra intressanta resultat från 
rapporten visade att Instagram anses vara mer beroendeframkallande än cigaretter och 
alkohol. En annan negativ faktor som resultaten visade var att ångest och depression ökat med 
75% de senaste 25 åren. En faktor som å andra sidan anses vara positiv inom sociala medier 
enligt rapporten är identitetsskapande. Sociala medier gör det möjligt för unga individer att 
testa nya saker och att experimentera med olika aspekter av sig själva och sin identitet. Enligt 
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forskarna anses sociala medier vara en plattform som gör det möjligt för dessa unga individer 
att anpassa sina profiler, bilder och ord som uttrycker vem de är och hur de identifierar sig 
med världen runt om dem. Detta leder till utveckling av en bekväm självkänsla och 
utforskning av vem de är och vilka värderingar de har.  
 
Sociala medier är en revolution och som nämnts ovan, påpekar även Buckingham (2008) att 
sociala medier utvecklar en individs självförverkligande, självbild och identitet vilket i sin tur 
ger individer möjlighet att konstruera en egen version av sin identitet. Det ger användare 
möjlighet att nätverka, kommunicera och integrera globalt direkt med varandra genom fritt 
tillgängliga bilder, text, information, ljud och videoklipp. Sociala medier innefattar 
internetforum, sociala nätverkstjänster bloggar, vloggar, poddar och dylikt. Teknikens 
inverkan kräver att en fokusering på identitet uppmärksammar de olika sätt tekniken används 
på i vardagligt bruk och dess konsekvenser för sociala grupper och enskilda individer. Å ena 
sidan ses tekniken för att befria individen från begränsning och från snäva hierarkiska 
arbetssätt, samtidigt som det betraktas som en falsk ersättare för de förmodligen autentiska 
värden. Buckingham anser även att identiteten formas och skapas av interaktion och 
kommunikation med andra människor. 
 
Sammanfattningsvis kan definitionen av identitetsskapande i det digitala samhället förklaras 
genom att individer idag använder sig av sociala medier för att presentera och utveckla sin 
egen identitet vilket kan ha både negativa och positiva effekter.  

2.5 Teoretisk analysmodell 
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Figur 1: Teoretisk analysmodell: Sammanlänkande modell av hur de de teoretiska begreppen 
påverkar varandra. (Egen modell) 
 
Utifrån referensramen ovan tolkas nämnda begrepp som är starkt sammanlänkade med 
varandra. Företag använder sig fortfarande av traditionell marknadsföring men det har på 
senare år blivit allt mer effektivt att använda sig av digital marknadsföring där huvudfokus 
ligger på sociala medier. På dessa sociala kanaler dominerar influencer marketing inom 
marknadsföringen. Influencers har en stor påverkan på konsumenter och tidigare forskning 
visar att 92 % av sociala medie-användare blir påverkade av det som influencers 
rekommenderar dem att köpa (Kádeková & Holienčinová  2018).  Influencer marketing 
bygger på att skapa  större trovärdighet och högre autenticitet, vilket leder till att 
konsumenterna får svårare att motstå budskapet som finns i meddelandet bakom annonsen 
(De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Det har visat sig att individer ofta köper 
produkter och/eller tjänster för att tillhöra en social grupp. Individer vill vara en del av en 
grupp och genom konsumtion blir detta möjligt (Bjärvall 2015).  
 
Tidigare forskning visar att konsumentbeteende handlar om mycket mer än bara beteenden. 
På senare år har konsumtion övergått till att bli en allt starkare identitetsmarkör som gör det 
möjligt för en individ att presentera en önskvärd identitet, vem man är eller vill vara. Denna 
utveckling har gett konsumtionen en mer betydelsefull roll som social markör (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017). Den digitala världen har blivit en bidragande faktor till 
konsumtion och Buckingham (2008) menar att individers identitet utvecklas genom sociala 
medier vilket i sin tur ger individer möjlighet att själva konstruera sin identitet.  
 
Enligt en undersökning år 2017 visade resultat på att Instagram rangordnades som den mest 
negativa plattformen när det kommer till sömnbrist, kroppsbild, nätmobbning och känslor av 
utanförskap och otillräcklighet. Trots detta ansågs identitetsskapande vara en positiv faktor 
inom sociala medier då det gör det möjligt för individer att experimentera med olika aspekter 
av sig själva och sin identitet vilket leder till utveckling av en god självkänsla (RSPH 2017). 
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3 Metod 
 
För att uppnå studiens syfte kommer studiens metod och tillvägagångssätt att klargöras. 
Vidare kommer metodens urval, fokusgrupp, trovärdighet, metodreflektioner samt alternativa 
metoder att diskuteras.  

3.1 Val av metod 
 
Då studiens syfte är att studera hur unga kvinnliga konsumenters köpbeteende och 
identitetsskapande påverkas av influencer marketing på Instagram valde vi att göra en 
fallstudie med en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 88) finns det 
olika typer av fall, vi kommer att utgå ifrån det representativa eller typiska fallet, vilket 
innebär att uppsatsen strävar efter att studera ett fall som är exempel på en vardaglig situation 
eller en vanlig organisation. Då det är bevisat att vi spenderar flera timmar per dag på sociala 
medier anser vi att det är värdefullt att observera hur människors köpbeteende och identitet 
påverkas av influencer marketing. 
 
Vi arbetade först fram vår teoretiska referensram för att kunna analysera och diskutera vår 
empiri. Vår referensram handlar om traditionell marknadsföring, influencer, influencer 
marketing, konsumentbeteende och identitet. Teorin togs fram av relevant litteratur och 
vetenskapliga artiklar och empirin bestod av två fokusgrupper.  

3.2 Urval 
 
I den här studien har vi valt att göra ett målstyrt urval. Hood (Bryman & Bell 2017, s. 407) 
skiljer mellan a priori-urval och villkorliga urvalsprocedurer inom målstyrt urval. Med ett a 
priori-urval är kriterierna för urval av deltagare bestämda i början av undersökningen. 
Kriterierna är utformade för att ge svar på forskningsfrågorna och kriterierna utvecklas inte 
under forskningens gång.  
 
Vi har valt att avgränsa vårt urval till kvinnor och mer specifikt millennials, då millennials är 
den första generationen som är uppväxta i den digitala miljön. Denna generation bidrar aktivt, 
delar, söker och konsumerar via sociala medier. Millennials omfattar individer födda från 
tidigt 1980 till 2000 (Bolton et al. 2013). Enligt Digitalsnack (2017) är dessutom kvinnor i 
åldern 18-25 år de mest aktiva användarna på Instagram. Dessa två faktorer ledde fram till att 
vi valde denna avgränsning. 
 
3.3 Fokusgrupp 
 
Då vi valde att studien skulle utgå från en kvalitativ forskningsstrategi ansåg vi att 
fokusgrupper var den lämpligaste metoden för att samla in data. Detta för att enligt Bryman 
och Bell (2011, s. 509) gör fokusgrupper det möjligt för forskare att skapa en förståelse av 
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varför människor gör som de gör. I en vanlig intervju får deltagaren frågor om vilka orsakerna 
är till att hen har en viss åsikt, men i en fokusgrupp finns det möjlighet för deltagarna att 
utforska varandras skäl till att ha en viss åsikt. Det är då möjligt att få fram intressantare svar. 
Det är större chans att en deltagare verkligen tänker igenom sitt svar, eller kanske till och med 
ändrar svaret, i en fokusgrupp när den får höra hur de andra deltagarna resonerar. På grund av 
detta ansåg vi att fokusgrupp kan vara en bra metod då vi vill ha fram många olika åsikter i en 
vissa frågor. 
 
Bryman och Bell (2017, s. 485) anser att det förmodligen inte räcker med endast en 
fokusgrupp för att få fram ett bra resultat. Vid användning av en fokusgrupp finns det en risk 
att reaktionerna och det som sägs är specifikt för just den gruppen, då blir det svårt att 
generalisera mot populationen. Vi valde att ha två fokusgrupper just för att det inte ska bli för 
specifikt. Bryman och Bell (2017, s. 409) skriver om teoretisk mättnad som innebär att man 
fortsätter med sitt urval tills en kategori är mättad med data, alltså att ingen ny eller relevant 
data uppkommer inom en viss kategori. Vi upplevde att vi fick teoretisk mättnad inom de 
kategorier som deltagarna samtalade om då deltagarna kom in på samma ämnen i andra 
fokusgruppen som den första fokusgruppen hade pratat om.  
 
Vi kom fram till att vi ville ha mellan sex och åtta deltagare i varje fokusgrupp. Enligt 
Morgan (Bryman & Bell 2017, s. 486) är den vanligaste gruppstorleken sex till tio deltagare. 
Men Blackburn och Stokes i Bryman & Bell (2017, s. 486) menar att grupper som har fler än 
åtta deltagare kan vara svåra att hantera. Detta gjorde att vi valde att ha max åtta deltagare. 
Bryman och Bell (2017, s. 486) påpekar att ett huvudsakligt problem som forskare använder 
sig av fokusgrupper är att deltagare som sagt att de ska dyka upp inte alltid gjorde det. Den 
här informationen hade vi med oss och gjorde att vi kontaktade nio stycken kvinnor som 
skulle vara med i första fokusgruppen. Dagen innan hoppade en kvinna av och samma dag 
som fokusgruppen skulle äga rum hoppade två andra av. Detta gjorde att första fokusgruppen 
till slut bestod av sex stycken kvinnor. I den andra fokusgruppen hade vi kontaktat sex 
stycken kvinnor, vi hade tyvärr problem med att få fler att delta. Men som tur var avbokade 
ingen och alla sex stycken dök upp. 
 

Presentation av fokusgrupperna och deltagarna: 
Fokusgrupp 1 bestod av:  
Deltagare 1: Kvinna 24 år, Social Media Manager  
Deltagare 2: Kvinna 25 år, Säljare på en eventbyrå  
Deltagare 3: Kvinna 25 år, Konferensvärdinna  
Deltagare 4: Kvinna 22 år, Fotograf och videograf  
Deltagare 5: Kvinna 30 år, Projektledare inom marknadsföring  
Deltagare 6: Kvinna 26 år, Ansvarig på ett postombud 
 
Fokusgrupp 2 bestod av: 
Deltagare 7: Kvinna 26 år, Frilansare inom sociala medier  
Deltagare 8: Kvinna 27 år, Studerar till hudterapeft 
Deltagare 9: Kvinna 25 år, Student och rekryterare 
Deltagare 10: Kvinna 24 år, Student och frilansar inom sociala medier 
Deltagare 11: Kvinna 23 år, Säljare i en klädbutik 
Deltagare 12: Kvinna 22 år, Student inom marknadsföring 
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Vi valde att hälften av deltagarna skulle arbeta inom marknadsföring och att andra halvan 
skulle ha varierande yrken. Detta för att se ifall de tänker på olika sätt, i och med att de som 
jobbar med sociala medier kanske är mer insatta i till exempel influencer marketing. Det vi 
upptäckte i samband med fokusgrupperna var att de som jobbar med sociala medier var mer 
positivt ställda till influencers och influencer marketing än de som inte jobbar med det. Vi 
valde medvetet att inte dela upp fokusgrupperna utefter vilket yrke deltagarna hade just för att 
få intressantare diskussioner med olika åsikter. 
 
Vid användning av fokusgrupp brukar betoningen ligga på ett visst tema eller ämnesområde 
som man fördjupar sig i (Bryman & Bell 2017, s. 480). Vi valde att fördjupa oss inom 
influencer marketing, konsumentbeteende och identitetsskapande i våra fokusgrupper. Vi satte 
ihop en intervjuguide som vi hade som grund för fokusgrupperna. Den teoretiska 
referensramen låg som grund för dessa frågor. Frågorna som vi ställde fick deltagarna sedan 
svara på och diskutera kring. Bryman och Bell (2011, s. 509) berättar att respondenter i 
vanliga intervjuer sällan ställs inför utmaningar eller ifrågasättanden. Det kan komma svar 
som motsäger det som sagts tidigare eller svar som helt uppenbart inte är sant. Men detta 
påpekar inte intervjuaren. I en fokusgrupp argumenterar ofta deltagarna med varandra och 
ifrågasätter varandras åsikter. Dessa argumentationer leder till mer realistiska beskrivningar 
av vad människor tycker och tänker. Detta eftersom att deltagarna tvingas reflektera över och 
kanske också ändra sina uppfattningar. Vi upplevde att många intressanta diskussioner 
uppstod under fokusgrupperna och att vi fick fram data som kanske inte hade uppstått i en 
vanlig intervju.  
 
Båda fokusgrupperna genomfördes i en lugn miljö på ett av studenternas kontor. 
Fokusgrupperna genomfördes efter arbetstid, detta för att få en tyst miljö på kontoret utan 
störmoment från andra personer som till vardags jobbar där. Respondenterna fick sitta 
samlade runt ett stort bord där alla såg varandra, för att enklare kunna se och förstå varandra 
under samtalet. Vi spelade in fokusgrupperna med två olika inspelare för att vara säkra på att 
ingen data skulle gå förlorad. 
 
Första fokusgruppen ägde rum 15 april och som nämnt ovan deltog sex kvinnor i den 
fokusgruppen. Deltagarna höll sig till ämnet vilket ledde till att vi inte behövde gå in och styra 
tillbaka deltagarna till huvudämnet men vi hade önskat att de blev mer diskussion kring de 
frågorna vi ställde. Eftersom de blev mindre djupgående diskussioner än önskat behövde vi 
ställa fler frågor, vilket kan ha format samtalet en aning. Vissa deltagare pratade mindre än 
andra och för att få deras åsikter om olika ämnen fick vi ibland gå in och fråga dem specifikt.    
 
Andra fokusgruppen ägde rum den 2 maj och i den deltog även där sex kvinnor. Avståndet 
mellan utförandet av fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 var bra då vi hann transkribera och 
utvärdera första fokusgruppen för att sedan kunna reflektera över hur vi utför fokusgrupp 2 
bättre. Efter att ha lyssnat på inspelningen kunde vi reflektera över vilka frågor vi behövde 
analysera djupare vilket ledde till att resultatet av svaren från fokusgrupp 2 var mer specifika. 
När vi var klara med fokusgrupp 2 insåg vi att ena spelaren inte hade sparat materialet. Därför 
var det tur att vi hade spelat in med två, annars hade all data från den här fokusgruppen gått 
förlorad. 
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Bryman och Bell (2017, s. 465) menar på att det finns flera fördelar med att transkribera. Det 
underlättar en noggrann analys av vad deltagarna sa i fokusgrupperna, inspelningen blir 
offentlig och andra kan granska materialet och på så sätt kan vi bemöta anklagelser om att vi 
skulle ha påverkat analysen. Därför valde vi att efter varje fokusgrupp sätta vi oss ner och 
transkribera all insamlad data. Transkribering tog tid men vi ansåg att det var viktigt att få 
med allt som deltagarna sa under dessa två fokusgrupper för att vi inte skulle missa någonting 
och för att analysen skulle bli trovärdig.    

3.5 Kvalitativ dataanalys 
 
För att analysera all data från fokusgrupperna använde vi oss av en tematisk analys och 
framework som strategi. Vi delade in resultatet i olika teman och för att hitta dessa teman 
letade vi efter ord och uttryck som repeterades av deltagarna i fokusgrupperna. Enligt Bryman 
och Bell (2017, s. 558) är en tyngd på repetitioner ett av de vanligaste kriterierna för att fastslå 
ett mönster och för att utgöra ett tema. Vi granskade transkriberingen var för sig och letade 
efter teman för att sedan diskutera i grupp ifall vi kommit fram till samma sak. De teman som 
vi ansåg var relevanta för studien belyste vi sedan i resultatdelen.    

3.6 Studiens trovärdighet 
 
I den här studien har vi då valt att använda oss av trovärdighet som kriterium för att ta reda på 
hur pass bra den kvalitativa undersökningen är. Trovärdigheten består av fyra delkriterier som 
vi utgick ifrån för att öka kvaliteten på studien och dessa är; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2017, s. 70). Det första vi gjorde var en 
respondentvalidering, vilket vi gjorde för att öka tillförlitligheten i vår studie. Vi ville försäkra 
oss om att det fanns god överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och 
uppfattningar som deltagarna hade. Deltagarna fick läsa vårt empiri-kapitel och sedan 
återkomma med åsikter. Överförbarheten i denna studie är relativt låg och det är vi medvetna 
om och det är på grund av avgränsningen. Det som ökar överförbarheten är att vi i vårt urval 
har sett till att välja så olika personer som möjligt inom avgränsningen. När det gäller 
konfirmering är det svårt att vara helt objektiv från sina egna värderingar och teoretisk 
inriktning, vilket i sin tur kan påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning 
(Bryman & Bell 2017, s. 380). Det är något som vi är medvetna om och är någon vi haft i 
åtanke genom hela studien. Vi har under hela studien använt oss av ett granskande synsätt för 
att öka pålitligheten av vår studie. Vi har säkerställt att det har skapats en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. 

3.7 Metodreflektion 
 
En kvalitativ forskningsmetod medför en del nackdelar som vi måste ta hänsyn till. Dels 
kritiseras kvalitativ forskning för att vara alldeles för subjektiv. Med det menas att kvalitativa 
resultat allt för ofta bygger på forskarnas ibland osystematiska uppfattningar om vad som är 
viktigt och betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de etablerar 
med deltagarna. Det kan även bli problem med generalisering då kvalitativ forskning generellt 
sker med färre svarande än i kvantitativa studier (Bryman & Bell 2017, s. 393). Det här kan 
leda till att vår studie blir svårare att replikera.  
 
Men baserat på studiens nuvarande syfte och frågeställningar hade en kvantitativ metod 
förmodligen inte varit genomförbar. Detta för att en kvalitativ studie lägger fokus på ord, text 
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och handlingar medans en kvantitativ istället lägger fokus på siffror, mätningar och samband 
(Bryman & Bell 2017, s. 395). Det hade varit svårt att få ett djup på svaren i en kvantitativ 
studie, och det är djup vi vill ha, inte bredd. Vi vill få en kontextuell förståelse och inte bara 
en generalisering.    
 
En fördel med att använda sig av fokusgrupp är att deltagarna får möjlighet att lyfta fram den 
frågeställning som de anser vara viktig inom det aktuella området (Bryman & Bell 2017, s. 
482). Detta upplevde vi hände under våra två fokusgrupper, diskussioner som vi kanske inte 
riktigt hade tänkt på kom upp och gav oss intressant data eftersom vi lämnade över en viss del 
av kontrollen till deltagarna. En begränsning dock med fokusgrupper är att det kan finnas 
problem med vissa gruppeffekter. Det kan finnas tystlåtna deltagare och deltagare som inte 
låter andra få tala. Skulle sådana situationer uppstå är det viktigt att fokusgruppsledaren ser 
till att alla får komma med synpunkter och även uppmuntrar de tystlåtna till att prata (Bryman 
& Bell 2017, s. 492). Vi hade inte direkt något problem med att en deltagare inte lät andra få 
tala men vi hade några få deltagare som var ganska tystlåtna. Där fångade vi ändå upp dem 
bra och såg till att de också vågade prata. Det vi upptäckte när vi transkriberade datan var att 
vi ibland var lite för snabba med att gå vidare till nästa fråga istället för att verkligen låta alla 
få tänka igenom och svara. Trots att vi är nöjda med svaren så skulle vi kunna få ett mer 
djupgående svar om vi gav deltagarna mer tid till att reflektera. 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel presenteras det empiriska materialet och det resultat som samlats in från 
våra två genomförda fokusgrupper. De valda teoretiska begrepp delas in utefter det resultat 
vi identifierat angående ämnets diskussioner. 

4.1 Fokusgrupp 
 
Studiens empiriska data samlades in i form av två fokusgrupper vid två olika tillfällen. 
Kvinnorna är alla bosatta i Stockholm och deltagarna i fokusgruppen använder Instagram 
privat och flera använde även det i samband med arbete. I följande text presenteras resultatet 
från dessa två fokusgrupper. Det insamlade materialet presenteras med hjälp av olika teman 
som även användes när intervjuguiden formades. Dessa teman togs fram utifrån den teoretiska 
referensramen och även syftet och forskningsfrågorna. 

4.1.1 Traditionell marknadsföring 
 
I fokusgrupp 1 diskuterade deltagarna att den traditionella marknadsföringen förmodligen 
fortfarande påverkar oss undermedvetet. Deltagarna lyfte att reklamen de ser på exempelvis 
stan eller tunnelbanan indirekt fångar ens uppmärksamhet men när köpbeslutet ska göras i 
butiken har valet påverkats undermedvetet av det man sett på stan. Medans ett samarbete med 
en influencers på Instagram blir mer tydligt, där konsumenten kan erbjudas en rabattkod och 
då blir det väldigt tydligt att konsumenten blir påverkad ifall hen väljer att använda koden vid 
ett köp. Idag måste influencers nämna ifall ett samarbete är betalt eller inte, vilket de inte 
behövde göra tidigare.  

 
“Det enda jag tror är att influencer marketing inte kommer slå ut de traditionella, det tror jag 
inte. Absolut kan man ändra tv och radio men jag tror att traditionella banners och 
utomhusreklam kommer finnas kvar, tror inte influencer tar över den delen. Jag tror att 
influencer marketing kommer utvecklas, inte att de nått peaken men att de inte är långt kvar. 
Den äldre målgruppen kommer tröttna på det mer och mer.” 
 (Deltagare 5, 15 april 2019) 
 
Samtliga deltagare i fokusgrupp 1 och 2 lyfte att de aktivt tar bort den traditionella 
marknadsföring som sker via radio och tv. Anledningen var inte att de slutat konsumera tv-
program eller slutat lyssna på musik, utan på grund av att samtliga deltagare betalade för 
tjänster som uteslöt reklam. En av deltagarna i fokusgrupp 2 lyfte att i dagens samhälle betalar 
de flesta för att slippa reklam om de är möjligt. Samma deltagare lyfte att om man ska lyssna 
på musik betalar man ett medlemskap på Spotify och om de är serier som man vill se påstod 
deltagaren att de flesta betalade för ett medlemskap på Netflix. Alla deltagare hade köpt ett 
medlemskap på musiktjänsten Spotify, och tio av tolv deltagare hade köpt ett medlemskap på 
streamingtjänsten Netflix. När vi frågade deltagarna “Varför betalar ni varje månad för dessa 
tjänster?” fick vi ett enat svar från samtliga deltagare. Det gemensamma svaret var att just 
“slippa” eller “hoppa över” reklamen, dels för att de ansågs tidskrävande men också som ett 
störmoment.  
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De flesta deltagarna sa att de bytte kanal när det kom reklam på  radio, att de var väldigt trötta 
på det. Men samtidigt var det en deltagare som nämnde att hon kommer ihåg flera låtar som 
spelats på radio, till exempel flygresor.se, och att när hon väl ska boka resor är det den sidan 
hon går in först på för att hon kommer ihåg den reklamen. Flera av deltagarna höll med om 
detta.  
 
Sammanfattningsvis hade deltagarna gemensamt att de aktivt väljer att betala för 
streamingtjänster likt Spotify och Netflix för att slippa se den reklam som de vanligtvis blir 
exponerade av på  offline-kanaler. Samtliga deltagare var överens om att de inte skulle välja 
bort influencer marketing för att de då skulle missa för mycket av influencers vardag. Trots 
detta anser de att traditionell marknadsföring har en påverkan undermedvetet. 

4.1.2 Influencer 
 
Många av deltagarna var överens om de alla hade en gemensam bild av vad en influencer är. 
De såg en influencer som någonting ytligt och som visar upp ett “perfekt” liv på Instagram. 
 
“[..] man målar upp en bild av någon som har den sötaste hunden, någon som har det bästa 
huset, någon som har den snyggaste pojkvännen, snyggaste kläderna och åker på dem bästa 
resorna, för mig blir det lite att jag paketerar ihop dem här liksom i en person och tänker 
liksom att det blir lite som att alla dem har det så himla bra liksom, så blir det lite för mig.” 
 (Deltagare 3, 15 april 2019) 
 
Däremot kom de även in på att det nu för tiden även finns andra sorters influencers som till 
exempel uttrycker feministiska åsikter, men när de hör ordet influencer är det inte dem de 
tänker på i första hand. Det var några som inte riktigt var överens med bilden att en influencer 
är en person med ett perfekt liv och det var dem som arbetar dagligen med sociala medier. De 
kom in på en diskussion om att det är skillnad mellan att vara en influencer och en 
inspirerande person. Deltagarna som inte höll med om att detta var en stereotyp av influencer 
drog exemplet att även en känd kock kunde vara en influencer då de gjorde samarbeten på 
sina sociala medier och hade en stor följarskara. De som ansåg att influencers var ytliga ansåg 
inte att en kock kunde vara en influencer utan mer en inspirerande person. 

 
Ett tydligt mönster vi uppfattade i båda fokusgrupperna var att deltagarna enbart aktivt följde 
influencers de kunde relatera till på ett personligt plan. De diskuterades mycket att de var 
viktigt att de delade någorlunda samma värderingar eller blev inspirerade som influencers de 
valt att följa.  
 
Något som både fokusgrupp 1 och 2 diskuterade var influencerna och entreprenörerna Bianca 
Ingrosso och Isabella Löwengrip. Flera av deltagarna pratade om dessa två kvinnor som 
entreprenörer, som tagit sitt influencer-yrke till nästa nivå och skapat egna varumärken genom 
sin plattform som influencers. Det fanns delade åsikter kring huruvida Bianca och Isabella 
förtjänade sin framgång. Det fanns ett tydligt samband i båda grupperna där hälften av 
deltagarna i vardera grupp ansåg att deras framgång var förtjänad medans den andra hälften 
tyckte att de fått sin framgång “serverad” på grund av den stora plattform som båda profilerna 
har på sociala medier. 
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Diskussionen i båda grupperna gick ofta över till samtal om huruvida en influencers 
förtjänade sin framgång samt “äktheten” bakom jobbet. Likt diskussionen om Bianca och 
Isabella var gruppernas åsikter delade. Delar av fokusgrupperna såg influencers-yrket som ett 
“riktigt” jobb, som hade liknande utmaningar och svårigheter som ett mer traditionellt jobb 
samtidigt som andra delen av gruppen ansåg att yrket var “enkelt” och att det mer handlade 
om utseende än kunskap. Ett mönster vi såg var att de som ansåg att de inte förtjänade 
framgången de fått “serverad” var de deltagare som primärt inte använde sociala medier i sitt 
yrkesliv.   
 
Sammanfattningsvis var deltagarna överens om att den bild som de först får upp när de hör 
ordet är en ytlig person som jobbar med sociala medier. Deltagarna var också överens om att 
de aktivt följer personer som de kan relatera till på ett personligt plan eller som inspirerade 
dem. Samtalet som dominerade var huruvida en influencer förtjänade den framgång de har på 
sociala medier, här var meningarna delade i båda fokusgrupperna.  

4.1.4 Influencer marketing 
 
Vid frågan “vad tycker ni om verktyget influencer marketing?” svarade de flesta deltagare att 
det tyckte att det var ett gynnsamt verktyg från ett företags synvinkel. Det är ett effektivt sätt 
att marknadsföra en produkt och/eller tjänst på idag. De som var mest positiva till influencer 
marketing är de som jobbar med det. Men när de kom in på hur bra det är ur en konsuments 
synvinkel blev de lite mer tveksamma. Det diskuterades att de tyckte det var svårt att veta ifall 
en influencer verkligen gillade produkten som marknadsför eller ifall de bara marknadsför 
den för att få pengar. En deltagare berättade att hon sett flera influencers som ena dagen 
marknadsför till exempel ett juicemärke och nästa vecka marknadsför dem ett konkurrerande 
märke. Hon ansåg att detta var mycket problematiskt då trovärdigheten för influencern 
förstörs, detta var något som de andra deltagarna höll med om.  
 
“Alltså jag tycker det är ganska sjukt egentligen, för man vet ju inte heller om dem faktiskt 
provar produkterna eller om dem faktiskt gillar märket, typ Na-kd, eller om det bara är för 
pengar eller om det faktiskt är att dem tycker att produkten är väldigt bra”.  

 (Deltagare 8, 2 maj 2019) 
 
En deltagare i fokusgrupp 2 kom in på att konsumtion är det sista vi behöver i Sverige då vi 
redan konsumerar tillräckligt enligt henne. Hon menar på att det mesta som influencers 
marknadsför idag bara ger upphov till mer konsumtion och det läggs inte mycket fokus på 
miljö exempelvis. Det var också ett ämne som samtliga deltagare ständigt kom tillbaka till, att 
influencers är något ytligt och att influencer marketing inte alltid är trovärdigt. 
 
“Jag kan bara tänka på, alltså, när jag var 15 så var det ju mycket mer bloggar som var 
verkligen grejen och kanske lite innan Instagram, så då var det ju också så att ja, Isabella 
Löwengrip, Petra Tungården, alltså det var verkligen stora namn och jag tänker fortfarande 
på nått sätt ligger det kvar att typ om Petra Tungården promotar någonting så tycker jag att 
det känns mer legit än om nån som är alltså ny influencer kanske promotar det, att det är 
sammanlänkat med personen också”. 

       (Deltagare 9, 2 maj 2019) 
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I båda fokusgrupperna fick deltagarna frågan “skulle du välja att kunna stänga av all reklam 
på Instagram?”, då svarade alla deltagare nej. Detta med motiveringen att för många av de 
influencerna de väljer att följa gör så pass mycket reklamsamarbeten att de skulle bli tråkigt 
att missa alla dessa inlägg. En deltagare i fokusgrupp 1 lyfte också att de influencers hon valt 
att följa skriver mycket om sin vardag i texter där de väver in reklamsamarbeten och dessa 
inlägg ville hon inte missa för då hade hon missat att ta del av den informationen hon från 
början var ute efter, att följa influencers vardag. Detta var en synpunkt deltagarna i 
fokusgrupp 1 höll med om.  
 
Trots att många var positiva till yrket influencers valde majoriteten i fokusgrupperna aktivt att 
inte följa vissa influencers på Instagram för att de ville välja när och hur man ville se deras 
inlägg. Dock valde majoriteten ändå att aktivt gå in på deras profiler då och då för att få en 
uppdatering kring vad influencers gjort. Varför deltagarna valt att avfölja vissa influencers 
men ändå kollar in deras konton ibland var dels för att de blev för mycket reklam men även 
för att de inte ville missa sina vänners inlägg. Vartannat inlägg kunde vara reklam vilket ledde 
till att deltagarna ansåg att deras konto inte längre var inspirerande.  
 
En deltagare i fokusgrupp 1 som hade ett yrke inom mediebranschen lyfta att hon tror att de 
största förändringen inom influencer marketing kommer ske statligt. Deltagarna lyfta att det 
finns andra närliggande länder som gjort liknande regleringar som handlar om hur man får 
marknadsföra och inte som influencer. Hon menade att de inte kommer vara konsumenterna 
som vill att de ska ändras utan att de blir en ändring staten gör. Detta var något de andra 
deltagarna tyckte lät intressant men inget de var insatta i.  
 
Vidare gick diskussionen över till den individuella användningen av sociala medier och när 
deltagarna slutligen fick frågan “Tycker ni att ni spenderar för mycket tid på Instagram?” 
svarade majoriteten ja direkt utan att ens behöva tänka efter. De fick även frågan “Hur många 
timmar spenderar ni på Instagram per dag”, och de flesta svarade 1-2 timmar men att de 
förmodligen spenderade mer än så bara att de inte alltid är medvetna om hur lång tid det har 
gått sedan de först tog upp mobilen.  
 
Sammanfattningsvis var deltagarna överens om att trovärdigheten för influencer marketing 
minskar mer och mer då influencers ofta kan marknadsföra olika och konkurrerande 
produkter från dag till dag från olika märken. Deltagarna tyckte generellt att influencer 
marketing är ett mindre bra marknadsföringsverktyg då de ger upphov till mer konsumtion 
som inte känns nödvändigt miljömässigt. Deltagarna hade också gemensamt att de väljer att 
inte följa influencer som gör för mycket reklam på sin Instagram eftersom att det blir för 
mycket och inte längre upplevs autentiskt.  

4.1.5 Konsumentbeteende 
 
I båda fokusgrupperna diskuterade deltagarna kring relationen som byggs mellan en 
influencer och dess följare. Många var överens om att en influencer oftast kan ses som en vän 
då följarna får en djup inblick i deras liv. Flera deltagare berättade att de ofta köper produkter 
som de fått rekommenderade av sina vänner och den diskussionen ledde in på att det 
förmodligen är en stor faktor till att influencers lyckas få deras följare att köpa de produkter 
som de marknadsför. För att den relationen som skapas är liknande en vänskapsrelation och 
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följaren ser då marknadsföringen på influencerns Instagram som en rekommendation istället 
för vad det verkligen är, marknadsföring och reklam. 
 
“Ja, men jag tänker att man går mycket på rekommendationer, exempelvis om man går på NK 
och vill ha någon bra hudvård så kan man ju fråga de som jobbar där och får man då en 
rekommendation så testar man ju gärna den”. 

(Deltagare 11, 2 maj 2019)  
 

I båda fokusgrupperna kom deltagarna fram till att de reflekterade väldigt mycket över ifall 
marknadsföringen är trovärdig eller inte. Majoriteten av deltagarna är tveksamma till ifall 
produkterna som marknadsförs av influencers verkligen är favoriter hos dessa personer eller 
ifall vissa influencers bara gör det för pengarna. De deltagarna som arbetade med sociala 
medier ansåg sig kunna se igenom vissa reklamkampanjer och de som använde Instagram 
minst och som också var mest kritiska till influencers och influencer marketing är kritiska mot 
det mesta som en influencer visar upp på Instagram, oavsett ifall det var ett betalt samarbete 
eller inte.  
 
Båda grupperna kom också fram till att en orsak till att just dem reflekterar mycket över detta 
förmodligen har med deras ålder att göra. Det diskuterades i båda fokusgrupperna att ifall 
studien hade gjorts på till exempel 10-15-åringar hade resultatet sett mycket annorlunda ut. 
De pratade om att ungdomar i den åldern är mer lättpåverkade och drog paralleller till när de 
själva var i den åldern. Flera av deltagarna berättade att de inte reflekterade över influencers 
och marknadsföring när de var i den åldern utan att det är något som de har börjat göra på 
senare år. En deltagare menade dessutom att hon inte ens visste vad marknadsföring innebar 
när hon var i den åldern. Men det diskuterades även att det kunde bero på att det inte var lika 
tydligt för några år sedan med betalda samarbeten, utan det är något som kommit på senare 
tid. Deltagarna kom även fram till att det kan vara en faktor till att de reflekterar mer idag och 
att det är mer transparens idag än vad det var förr. 
 
Båda fokusgrupperna kom in på Bianca Ingrosso och pratade om hypen som skapas kring 
produkter som Bianca visar upp på sin Instagram. Några av deltagarna var irriterade över 
hypen över vissa produkter, en sa till exempel att hon vill kunna gå och köpa sina majskakor 
som hon gjort i flera år men att de nu är slut på grund av att Bianca Ingrosso nämnt det på sin 
Instagram. När samtalet ledde in på detta ämne kom flera av deltagarna från de båda 
fokusgrupperna in på att hypen skapas på grund av att många ser upp till Bianca Ingrosso och 
vill vara som henne. När de då ser Bianca äta en viss majskaka gång på gång vill de också äta 
den. 
 
“Men till exempel Bianca Ingrosso, jag har börjat gå in och kolla på henne senaste tiden för 
jag tycker att hon verkar så himla härlig och öppen som person, och sen så såg jag det här att 
hon äter några majskakor eller riskakor eller vad det är som nu börjar ta slut överallt, och 
dom har jag ätit i flera år och jag blir bara så här vad fan är hypen, alltså jag ba på riktigt, 
jag vill kunna gå till matbutiken och köpa mina saker utan att Bianca Ingrosso har skrivit 
någonting och alla tjejer bara aah. Alltså sånt stör mig och då blir jag bara så här att nä men 
nu vill inte jag prata om Bianca Ingrosso för jag blir bara så här vad är grejen alltså.. ”  

 
 (Deltagare 3, 15 april 2019) 
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I fokusgrupp 1 övergick diskussionen till att handla om individer i den yngre åldern, 10-15 år, 
alla deltagare var överens om att livet som en influencer lever och också inspirerar andra till 
att leva är orimligt då en person i ung ålder inte har råd att köpa alla de kläderna som de visar 
upp eller kan åka på lyxresor som de marknadsför. Båda fokusgrupperna kom in på att dagens 
influencers är som popstjärnor. Dagens ungdomar har influencers som deras största idoler, ser 
upp till dem och vill vara som dem. Flera deltagare sa att det skapar en förvrängd bild mot 
verkligheten då det anses vara ouppnåeligt att leva som en influencer med barnbidraget som 
enda inkomst. Deltagarna diskuterade att de flesta influencers i Sverige lever en livsstil som 
inte ens en ung vuxen kvinna kan leva upp till idag. Dem kom även in på att detta kan leda till 
att ungdomar idag kan känna utanförskap för att de till exempel inte har råd med att köpa 
likadana saker som exempelvis Bianca Ingrosso.  
 
“Jag tänker att influencers i den åldern nu är samma som dem populära i klassen när vi var 
unga, att det liksom är dom man vill vara som och då gör man typ allt för att se ut som dem, 
att bete sig som dem, prata som dem, jag tänker att det liksom har blivit lite luddigt på det 
sättet. 
 (Deltagare 6, 15 april 2019) 

 
Sammanfattningsvis var deltagarna överens om att influencers får följare att köpa produkter 
på grund av relationen som skapas mellan dem. Följarna ser influencers som en vän och litar 
på rekommendationen. Dock har deltagarna börjat bli mer kritiska till detta 
marknadsföringsverktyg då de känner att det inte alltid är trovärdigt. Deltagarna tror att den 
yngre generationen har lättare att falla för marknadsföringen och på grund av att de ser upp 
till influencers och eftersträvar att leva liknande livsstil är det främst de yngre som blir 
påverkade. 

4.1.6 Identitet 
 
Under fokusgruppen diskuterades ordet identitet och identitetsskapande kopplat till Instagram. 
En inledande fråga om  “Vad är identitet för dig?” ställdes för att kunna diskutera identitet 
med en fortsatt gemensam och grundläggande förståelse inom grupperna. När frågan först 
ställdes var de flesta i båda fokusgrupperna eniga om att identitet var en individs tankar, 
värderingar och åsikter men väldigt få kopplade identitet som en bidragande faktor till det 
yttre attributet. En deltagare i fokusgrupp 2 svarade på detta vis vilket flera i fokusgruppen 
höll med om: 
 
“Identitet för mig är väldigt brett. Det är dels mina tidigare erfarenheter som präglar den jag 
är idag, det är också den jag vill vara och den jag är, mina värderingar, tankar och åsikter. 
Exempelvis, jag köper kläder och har en specifik stil - vart kommer den stilen ifrån? Så det är 
mycket psykologiskt, men även fysiskt.” 

(Deltagare 10, 2 maj 2019) 
 

Samtliga deltagare i fokusgrupp 2 diskuterade att en individs verkliga identitet inte riktigt var 
något man kunde uppfatta eller presentera på Instagram, men att man kunde presentera en 
önskad identitet eller självbild av vem man vill att andra ska uppfatta en. De flesta förklarade 
även att de aktivt valt att presentera en viss bild av sig själva på Instagram som de är 
medvetna om att den inte riktigt stämmer överens med vem de är i verkliga livet.  Samtliga 
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deltagare i fokusgrupp 2 ansåg att de presenterade en ytlig bild av sig själva på Instagram just 
för att det skapats en “osynlig mall” på plattformen som kategoriserar vad som är “okej” och 
“mindre okej” att lägga upp. I båda fokusgrupperna diskuterades vad de aldrig skulle tänka sig 
att lägga upp och majoriteten från båda grupperna svarade att de aldrig skulle kunna lägga upp 
en bild eller story på sig själva när de inte är fixade och ligger hemma i sängen en tråkig dag. 
De väljer medvetet att lägga ut bilder på händelser och aktiviteter från sociala sammanhang 
som visar en positiv bild av personens liv vilket samtliga uttrycker sig som något “ytligt”. En 
deltagare nämnde även att hon aldrig skulle kunna tänka sig att lägga ut en privat bild av 
hennes liv och tankar. Samtliga var överens om att bilderna de la upp på Instagram var 
genomtänkta flera gånger innan de las upp. I båda fokusgrupperna diskuterades de även att de 
gärna går till ställen, eller åker på resor som de sedan kan läga upp på Instagram. Det 
diskuterades även i ett ironiskt men medvetet uttryck att samtliga känner ett behov av att 
lägga upp en bild på en fin lunch, en rolig händelse eller dylikt för att om omvärlden inte kan 
se det är det som att det inte hänt, alltså bortkastat.  
 
Majoriteten i fokusgrupperna har aktivt valt att avfölja influencers som inte inspirerar jämfört 
med när Instagram var nytt. De nämner att de har blivit mer medvetna om vilka de följer och 
vilka som får dem att må dåligt och följer endast profiler som de kan relatera med, exempelvis 
vänner eller influencers de inspireras av och ser upp till. Det diskuteras även att den yngre 
generationen är mer påtagliga till den psykiska ohälsan och den rubbade självbilden Instagram 
kan medföra.  
 
“[..] jag tycker att det är väldigt ytligt, att man får en felaktigt bild av människors liv som 
man lätt blir påverkad av på ett negativt sätt, så jag försöker att inte följa så många 
influencers. Sen kan jag gå in och kolla på typ Blondinbella och Kenza och jag läste deras 
bloggar när dem precis hade börjat, så dom kan jag gå in och kolla liksom var och varannan 
dag och liksom se vad dom gör men det är inga som jag faktiskt liksom följer och tar med i 
mitt flöde utan jag får aktivt gå in och leta upp dem om jag vill se vad dem gör liksom.”  

(Deltagare 3, 2 maj 2019)  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att deltagarna var överens om Instagrams påverkan på 
hur en individ ser på sig själv och andra. Deltagarna var medvetna om att de presenterade en 
viss bild av sig själva och ville uppfattas på ett specifikt sätt samtidigt som de även kunde se 
igenom det. Samtliga anser att Instagram visar en ytlig sida av en person vilket ledde till att de 
ofta påverkas negativt i form av att de jämförde sig med andras liv, och hur de ser på sig 
själva.  



 

22 

5 Analys och diskussion 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras det resultat som framkommit från den empiriska 
datainsamling med koppling till tidigare teori. Fokusgrupperna har skapat en förståelse för 
hur deltagarna uppfattar influencers, influencer marketing och hur konsumenters 
köpbeteende och identitetsskapande upplevs och påverkas av dessa faktorer.  

5.1 Den moderna konsumentens synsätt på marknadsföring 
 
Deltagarna hade en gemensam uppfattning om att traditionell marknadsföring är via offline-
kanaler där tv, radio och tidningar är de primära kanalerna. Deltagarna ansåg att de inte blev 
påverkade av traditionell marknadsföring men trots detta lyfte deltagarna att det finns en viss 
möjlighet till att de blev påverkade undermedvetet. De anser att det är mer märkbart när de 
blir påverkade av influencer marketing just för att det tydligt framkommer i inläggen att det är 
ett betalt samarbete. De var å andra sidan överens om att traditionell marknadsföring alltid 
kommer att finnas kvar då de inte ser hur influencer marketing kommer att ta över världen.  
 
De Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) menar att influencer marketing är en mer effektiv 
och gynnsam metod då metoden lägger mer vikt på att skapa en relation till konsumenten 
vilket blir mer påtagligt och trovärdigt. Genom det personliga arbetet influencers gör på 
Instagram ökar det konsumenternas förtroende till dem och deras köpsbeslut, vilket leder till 
att det i dagsläget är mer effektivt än någon annan marknadsföringsmetod (Kádeková & 
Holienčinová 2018; Liu et al 2015). Fokusgrupperna har sett att influencers ena dagen 
marknadsför en produkt och dagen efter marknadsför de en konkurrerande produkt. Detta 
påverkar influencers trovärdighet som har lett till att deltagarna är kritiska till influencer 
marketing då det anser att det inte är genuint. Teorin lyfter inte att influencer marketing 
används för mycket, men resultatet från fokusgrupperna visar att deltagarna anser att 
influencers inte längre är trovärdiga då det är för mycket betalda samarbeten på Instagram. 
 
Tidigare forskning visar att 92% av sociala medie-användare blir påverkade av det influencers 
rekommenderar dem att köpa (Kádeková & Holienčinová 2018). Enligt majoriteten av 
deltagarna i fokusgrupperna motsäger detta forskarnas teori om hur influencers 
marknadsföring påverkar konsumenternas köpbeslut och förtroende i och med att 
konsumenterna idag har börjat bli mer kritiska och medvetna till den typ av marknadsföring. 
Deltagarna lägger väldigt stor vikt i vilken influencer det är som marknadsför. Bara för att en 
influencer har en stor följarskara betyder det inte att dem kan associera sig med alla 
varumärken. Detta är något som stöds i vår teori då De Veirman, Cauberghe & Hudders 
(2017) anser att företag bör vara noga med att välja rätt influencers som speglar dess 
varumärke eller produkt. 
 
Fokusgrupperna påpekade att de köpte streamingtjänster som exempelvis Netflix och Spotify 
för att undvika reklam. Trots detta skulle de inte välja bort reklamen som influencers gör på 
Instagram även om de fick möjligheten. Motiveringen var för att många av de influencerna de 
följer gör så pass mycket reklamsamarbeten att de skulle bli tråkigt att missa alla dessa inlägg 
och att influencerna skriver mycket om sin vardag i texter där de väver in reklamsamarbeten. 
Tidigare teori visar att 75% av alla marknadsförare år 2015 använde sig av influencer 
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marketing (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). På grund av ett intresse hos 
konsumenten i influencerns vardag blir influencer marketing ett effektivt verktyg (Kádeková 
& Holienčinová 2018). Idag klassas influencer som ett yrke där individen är sitt egna 
varumärke (Hörnfeldt 2018). På grund av ett intresse som deltagarna visade för influencernas 
vardag kan antaganden tas att influencernas varumärket inte går att separera från 
marknadsföringen, tas varumärket bort från influencers tas individen bort. Ett samband kan 
dras från teorin där influencer marketing ses som ett effektivt marknadsföringsverktyg 
(Kádeková & Holienčinová 2018), då influencer marketing sammanväver ett företags 
produkter med influencers vardag blir konsumenten tvungen att konsumera reklamen om de 
aktivt inte väljer att avfölja influencern. Influencer marketing omöjliggör de för konsumenten 
att välja bort reklamen, något teorin inte lyfter utan enbart lyfter att de är effektivt. 
 
Teorin menar att influencer marketing bygger på att skapa större trovärdighet och högre 
autenticitet än traditionell marknadsföring (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Trots 
detta ansåg deltagarna att det inte längre är lika trovärdigt och autentiskt som det varit tidigare 
då cirka 75% av alla marknadsförare använder sig av influencer marketing (De Veirman, 
Cauberghe & Hudders 2017) vilket leder till att det mesta som syns på Instagram är reklam. 
Influencer marketing är fortfarande ett effektivt verktyg men inte på grund av att det bygger 
på trovärdighet och autenticitet, utan just för att konsumenterna får det svårare att motstå 
reklamen då den har tagit över Instagram. Företagen har alltså misslyckas med att skapa 
trovärdighet och autenticitet enligt deltagarna.  

5.2 Konsumentbeteende och identitet  
 
Deltagarna i fokusgrupperna menar på att många individer eftersträvar att leva som dagens 
influencers. De ansåg att detta är problematiskt då influencers liv för det mesta är väldigt svårt 
att leva upp till på grund av att de visar upp en livsstil som är svår att uppnå enligt deltagarna. 
Tidigare teori bekräftar att detta är problematiskt, saknas det möjlighet att konsumera kan det 
leda till exkludering. Konsumtionen spelar idag en stor roll i vårt samhälle och kan påverka 
unga konsumenter negativt. Individer använder sig idag av konsumtion för att identifiera sig 
med olika samhällsklasser och sociala grupper (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
Deltagarna kom fram till att influencers och influencer marketing idag kan leda till att 
ungdomar känner utanförskap på grund av överflödet av konsumtion de bidrar till. Många 
ungdomar vill ha likadana kläder, äta på samma restauranger och resa till liknande resmål som 
deras idoler, influencerna.  
 
Konsumtionssamhället bottnar sig i tillhörighet där individen har en rädsla av utanförskap och 
på grund av detta är det enkelt att falla för grupptryck då individen konsumerar för att passa in 
(Bjärvall 2015). Detta styrker deltagarnas påståenden om att influencers skapar trender och att 
folk ser upp till dem. Influencers kan idag jämföras med popstjärnor och idoler. Bjärvall 
(2015) och Parment (2016) anser att millennials köpsbeslut påverkas av individer som anses 
ha koll på trender och uppdateringar, vilket deltagarna bekräftar då influencers ses som 
dagens popstjärnor och sätter trender som följare påverkas av. De anser att influencer 
marketing ger en känsla av rekommendation mer än av marknadsföring.  
 
Då individer får följa en influencers vardag och får en daglig inblick i deras liv  anser 
deltagarna att influencers blir som en vän. Återkommande berättade deltagarna att de ofta 
köpte produkter utifrån rekommendationer från vänner och bekanta, detta påstående ledde 
deltagarna in på en förståelse för varför influencerna lyckades med sin marknadsföring. I och 
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med att man får följa influencern på samma sätt som en vän blir bryggan suddig mellan riktig 
vänskap och en illusorisk vänskap.  
 
I och med konsumtionsökningen har det estetiska blivit allt viktigare i hur man presenterar sig 
själv i olika sammanhang och på sociala medier. Det har gått mer från att vara en 
nödvändighet att konsumera till något man gör för att uttrycka sig själv och forma ens 
identitet (Parment 2016). Detta estetiska uttryck förknippas med deltagarnas påståenden om 
att många influencers anses vara ytliga och att ytligheten är den största faktorn till att de väljer 
att avfölja influencers på sociala medier då det brister i autenticitet och trovärdighet. Trots 
detta kan en intressant koppling dras då deltagarna aktivt väljer att inte stötta ytligheten som 
influencers presenterar. Dock diskuterades det under fokusgrupperna att majoriteten av 
deltagarna aldrig skulle tänka sig att lägga ut något privat på sina sociala kanaler, utan de 
flesta hade en tydlig bild av hur de ville framstå och presentera sig själva på Instagram.  
 
Många deltagare var tydliga med att påpeka att de inte följer influencers för att de har blivit 
mer medvetna om vad som får dem att må dålig. Deltagarna oroades att den yngre 
generationen, 10-15 år, är mer påtagliga till den psykiska ohälsan och den rubbade bilden 
Instagram kan medföra men trots detta visade det tydligt på att även den åldern påverkas 
negativt av den ytliga bilden influencers bidrar till som deltagarna upplever att de inte kan 
leva upp till vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Detta stöds i teorin då det är visat att 
Instagram kan bidrar till känslor av otillräcklighet, ångest, sömnbrist, kroppsbild, 
nätmobbning och FoMo (RSPH 2017). 
 
Giddens (1991) menar på att den moderna individen är en osäker perfektionist, vilket är en 
koppling till hur deltagarna beskriver influencers. Deltagarna beskrev influencers som ytliga 
och visar upp ett perfekt liv på instagram. Trots att det diskuterades om att psykisk ohälsa har 
blivit mer okej och öppet på Instagram var det många som nämnde att de aldrig kunde posta 
något som var för personligt, sårbart eller något som inte är perfekt trots att de var väl 
medvetna om att de inte riktigt stämmer överens med verkliga livet. Även Buckingham 
(2008) anser att, samma som våra deltagare, att tekniken ses som en falsk ersättare för de 
autentiska värden. Instagram har alltså blivit en plattform för att medvetet skapa och forma sin 
egen identitet på ett mer finare sätt. Deltagarna var överens om att de flera gånger 
dubbelkollade vad för bild de la upp, så att det skulle bli ett sammanhängande i flödet och 
ibland raderade de även bilder som inte längre stämmer överens om hur de är idag eller passar 
in i flödet. Går man in på någons profil får man direkt en uppfattning om individen. I och med 
att den här bilden av det perfekta livet skapas på Instagram blir det problematiskt då det 
skapar ett utanförskap, men trots detta var många ändå mer medvetna idag om att det är en 
förfinad bild som visas på Instagram. Deltagarna är medvetna om att det finns andra typer av 
influencers men anser att de ytliga är de som tar störst plats och påverkar mest negativt. 
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6 Slutsats  
 
I detta kapitel redovisas det resultat som studien kommit fram till. Detta görs genom att 
återgå till syftet av studien och besvara de forskningsfrågor som tagits fram. Studiens syfte 
var att studera hur unga kvinnliga konsumenters, mellan åldrarna 22-30 år, köpbeteende och 
identitetsskapande påverkas av influencer marketing.  
6.1 Besvarade forskningsfrågor 
 
Hur ser unga kvinnor på influencer marketing via Instagram? 
Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att unga kvinnor idag är väldigt kritiska till 
influencer marketing. De anser att det är ett bra och effektivt marknadsföringsverktyg ur ett 
företags synvinkel men inte ur konsumentens perspektiv. De tycker inte längre att det känns 
genuint då nästan allt som syns på Instagram är betalda samarbeten och de tycker det är svårt 
att veta ifall influencern genuint gillar varumärket eller bara marknadsför det för att få betalt. 
Trots att de är kritiska till detta sätt att marknadsföra vill de inte vara utan det. Deltagarna i 
fokusgrupperna var överens om att om de kunde välja bort att se influencer marketing skulle 
de inte välja det. Anledningen till att de inte skulle välja bort denna reklam var för att 
reklamen var för integrerad med influencerna de från början valt att följa. I och med att 75% 
av marknadsförare idag använder sig av influencer marketing är de flesta inläggen reklam på 
Instagram. Influencers väver ständigt samman reklam och vardag i bild och text och skulle då 
reklamen tas bort skulle det inte finnas mycket kvar att följa enligt deltagarna. De vill 
fortfarande följa influencers men det följer med ett kritiskt öga. 
 
Påverkas dessa kvinnors identitetsskapande och konsumentbeteende av 
Instagram och influencer marketing? 
Deltagarna är medvetna om att deras användning av Instagram påverkar deras identitet på så 
sätt att de medvetet kan forma och presentera en önskad identitet. De är även väl medvetna 
om att identiteten de presenterar eller som presenteras på Instagram inte nödvändigt stämmer 
överens med personen i fråga då de ser Instagram och influencer marketing som ett ytligt 
verktyg. Resultatet visar att majoriteten av Instagram-användarna dagligen blir exponerade av 
den ytliga världen och på grund av det har det skapat en undermedveten mall för hur de bör 
agera på Instagram för att passa in, som är på både gott och ont. De lägger aldrig upp något 
spontant på Instagram utan allt är väldigt genomtänkt. Deltagarna är överens om att Instagram 
påverkar deras köpbeteende då det är en plattform där det är enkelt att söka och hitta 
information om konsumtionsvaror-och tjänster. Influencers och influencer marketing på 
Instagram har skapat en köpbenägenhet hos unga kvinnor som följer dessa. Detta på grund av 
att en relation skapas mellan influencern och följaren och följaren ser reklamen som en 
rekommendation istället för reklam. På så sätt lyckas företag att nå ut till konsumenter då 
influencer marketing inte alltid anses som reklam vilket leder till att det blir lättare för 
företagen att påverka konsumenterna.  
 
Instagram har oavsiktliga konsekvenser på vårt beteende och identitet. Trots att det bidrar till 
konsumtionshets är deltagarna unga nog för att ha vuxit upp i den digitala världen men gamla 
nog för att kritiskt engagera sig i det. Människor har alltid kommunicerat med varandra och 
sociala medier har helt enkelt blivit det senaste verktyget för just det, att kommunicera med 
varandra.  
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6.2 Teoretiska implikationer 
 
Under studiens gång har vi funnit mycket forskning kring begreppen identitet och 
konsumentbeteende vilket har gjort det både lätt och svårt för oss. Det har varit en utmaning 
att sålla bland all teori för att ta reda på vad som är relevant för vår studie då ordet identitet 
och konsumentbetende är två mångfacetterade begrepp. Vi anser att vår teoretiska modell 
tydligt visar hur de teoretiska begreppen är sammanlänkade och påverkade av varandra. För 
att utveckla studien hade vi däremot kunnat ha mer teori om exempelvis trovärdighet, 
förtroende, word of mouth och dylikt.  

6.3 Praktiska implikationer 
 
Tidigare teori menar att influencer marketing bygger på att skapa större trovärdighet och 
högre autenticitet hos följarna än vad traditionell marknadsföring gör (De Veirman, 
Cauberghe & Hudders 2017). Deltagarna menar på att företagen misslyckas med detta då de 
inte ser influencer marketing som genuint. Det företag idag måste tänka på är att välja rätt 
influencer till rätt kampanjer. Det spelar ingen roll ifall de väljer den största influencern i 
Sverige, den personen kanske inte är rätt för varumärket och då förstörs konsumentens 
förtroende inte bara till influencern utan också till företaget. Unga kvinnor är idag mer kritiska 
till influencers och influencer marketing och det är något som företag måste tänka på. 
Influencers måste tänka på att vara genuina i sitt arbete och vara noga med vilka företag de 
samarbetar med. Det är viktigt att det inte bara är betalda samarbeten i deras flöden för då 
minskar deras trovärdighet.  

6.4 Vidare forskning  
                                                                                                                                                                                                             
Deltagarna i våra fokusgrupper drog slutsatser att den yngre generationen förmodligen blir 
mer påverkade av influencers och influencer marketing. De menar på att ungdomar i 
exempelvis åldrarna 10-15 år är mer mottagliga och känsliga i den åldern och därför påverkas 
dem mer än vad lite äldre människor gör. De yngre har dessutom växt upp med Instagram på 
ett helt annat sätt vilket förmodligen kommer att sätta sina spår. Ett förslag till vidare 
forskning är alltså att utföra studien på yngre tjejer då deras svar förmodligen kommer att se 
helt annorlunda ut. Då hade en kvantitativ studie kunnat göras för att få ett bredare resultat 
och lättare kunna generalisera resultatet mot populationen. Något som även hade varit 
intressant är att göra en likadan studie på killar i åldern 10-15 och sedan jämföra för att 
identifiera skillnader och likheter. 
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Bilaga 1  
 1: Intervjuguide 
Introduktionsfrågor: 
Hur många timmar per dag spenderar ni på Instagram, cirka? Tycker ni att det är mycket? 
I vilka sammanhang använder ni Instagram?  
 
Influencers och influencer marketing: 
Vad betyder ordet influencers för er?  
Vad anser ni om influencers marketing?  
Vad tycker ni om betalda samarbeten?   
Vad tror ni användningen av sociala medier kan ha för påverkan på unga?  
Tror ni att influencers har en påverkan på unga kvinnors välmående? Och isåfall hur? 
Anser ni att det är viktigt att ni kan relatera till de influencers som ni följer? - Varför? 
 
Konsumentbeteende: 
Påverkas era konsumtionsvanor av influencers?  
Har ni någonsin köpt en produkt för att en influencer rekommenderat den på Instagram?- om 
ja- varför?- om nej- varför inte?  

 
Identitet: 
 

Vad tänker ni på när jag säger ordet identitet?  
Presenterar ni en särskild sida/bild av er själva på sociala medier? 
Jämför ni er med andra personer på sociala medier? Kompisar? Kändisar? 
Gör ni det i verkliga livet (offline) också? 
Är det någon skillnad på den/de identitet/er man uttrycker via sociala medier och den/de man 
uttrycker offline? 
Finns det någon skillnad på vad eller vilka ni jämför er med online/offline? 
Hur tror ni att ni uppfattas av andra på Instagram? 
Har ni en bild över hur ni vill uppfattas av andra? 
Har ni lagt ut något som ni ångrar på Instagram, varför? Eller tagit bort en bild? 
Vilken typ av Instagram-konton skulle ni aldrig följa och varför?  
Påverkar er identitet vad ni väljer att köpa för kläder?  
Hur tror ni att unga kvinnors livsstil influeras av influencers?  
Tror ni att unga kvinnor självbild påverkas av sociala medieprofiler? Och isåfall hur?  
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