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Abstract 
Followers of social media influencers has been shown be strongly affected by the 
information that influencers pass out and mediate through their channels. To this 
date though, no studies have examined the flying habits of influencers and how they 
can affect and reflect on the flying habits of their followers. This study therefore 
intended to examine whether the flying habits of followers of influencers can be 
affected by the lifestyle that influencers mediate. To answer to the aim of the study 
the following three issues were raised: Do followers of social media influencers feel 
that their flying habits are affected by the lifestyle that influencers mediate through 
their posts? Do followers feel that they get inspired by influencers’ travels and 
travel related posts? Do followers deliberately use influencers as a source for travel 
inspiration? Based on these issues a survey was created and later posted in nine 
different groups on Facebook. The result of the survey showed that close to 40% of 
the followers to some or to a high degree feel inspired by the lifestyle and travels of 
influencers. A large number of followers also experience that inspiration from 
influencers to some degree impact on their choice of destination, while a smaller 
number deliberately turn to influencers in search for travel inspiration. It also 
emerged that the majority of the followers feel that the flying habits and lifestyle of 
influencers in varying degree induce them to fly more. To summarize, the study 
shows that followers feel that the lifestyle and flying habits of influencers to some 
degree affect their own flying habits. 
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Sammanfattning 
Följare av social media influencers har visat sig kunna påverkas starkt av den 
information influencers sänder ut och förmedlar på sina kanaler. Hittills har dock 
inga studier uppmärksammat influencers flygvanor och hur de kan påverka och 
avspegla sig på följares flygvanor. Den här studien avsåg därför att undersöka om 
flygvanorna hos följare av influencers kan påverkas av den livsstil som influencers 
förmedlar. För att svara på syftet ställdes följande tre frågeställningar: Upplever 
följare av social media influencers att deras flygvanor påverkas av den livsstil som 
influencers förmedlar i sina inlägg? Upplever följare att de inspireras av influencers 
resor och reserelaterade inlägg? Använder följare sig medvetet av influencers som 
en källa till reseinspiration? Utifrån dessa frågeställningar utformades sedan en 
enkät som lades ut i nio olika grupper på Facebook. Resultatet av enkätstudien 
visade att närmare 40 % av följarna i viss eller hög grad blir inspirerade av 
influencers livsstil och resor. En stor del upplever även att inspiration från 
influencers i någon grad inverkar vid valet av resmål medan en mindre andel 
medvetet söker reseinspiration hos influencers. Det framgick även att majoriteten av 
följarna känner att influencers livsstil och flygvanor i varierande grad påverkar dem 
till att flyga mer. Sammantaget visar studien att följare upplever att influencers 
livsstil och flygvanor i viss utsträckning påverkar deras egna flygvanor. 
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1 Inledning 
Det har på senare år börjat dyka upp en rad profiler som genom bloggar, Instagram 
eller andra sociala medier gjort sig kända. Dessa profiler är idag kända som social 
media influencers, eller bara influencers. En influencer kan beskrivas som en person 
som genom sin verkan på sociala medier har en förmåga att inspirera och påverka 
människor (Freberg et al., 2011). En del influencers har hundratusentals eller 
miljontals följare och därmed möjligheten att påverka ett stort antal människor. 
Influencers starka förmåga att påverka beror till stor del på att de uppfattas som en 
trovärdig källa (Abidin & Ots, 2016). Deras starka inverkan på mottagaren har gjort 
att de kommit att kallas för digitala opinionsledare (Veirman, Cauberghe & 
Hudders, 2017; Uzunoglu & Kip, 2014). 

Influencers inflytande på följare är idag välkänd och har dokumenterats i flertalet 
studier (Halvorsen et al., 2013; Magno, 2017; Zhang, Lin & Goh, 2018; Veirman, 
Cauberghe & Hudders, 2017), men det finns en kunskapslucka gällande influencers 
förmåga att påverka följares resvanor. Tidigare har reseskribenters och 
resebloggares påverkan på läsaren vid valet av destination undersökts (Magno & 
Cassia, 2018), men reseskribenter och resebloggare riktar sig till en specifik 
målgrupp. ”Livsstilsinfluencers” möjliga förmåga att genom publikationer av det 
vardagliga livet kunna påverka läsares resvanor har förbisetts. Den mest 
förekommande typen av ”livsstilsinfluencers” är unga kvinnor som delar med sig av 
sin vardag genom bilder och berättande (Abidin, 2015b). En del av den vardag de 
delar med sig av utgörs bl.a. av resor. Det förekommer även att de genom 
samarbeten med olika företag, däribland flygbolag, erhåller betalning eller 
sponsring i utbyte mot reklam (Abidin, 2017). Flyget och flygvanor är idag ett 
omdiskuterat ämne i och med flygets kända miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2019; 
Kamb et al., 2016). Vi vet idag att flyget bidrar med stora utsläpp men trots det 
fortsätter flygresorna att öka (Kamb & Larsson, 2018). Med bakgrund av flygets 
miljöpåverkan och den kunskapslucka som finns angående livsstilsinfluencers 
inverkan på följares resvanor kommer den här studien inrikta sig på att undersöka 
om följares flygvanor påverkas av influencers publikationer av resbilder, resmål, 
rekommendationer och recensioner. 

1.1 Social media influencers 
Influencerstrenden har slagit stort världen över. Det rör sig om unga människor som 
använder sociala medieplattformer för att förmedla sitt liv genom inlägg på sociala 
medier. Vanliga sociala medieplattformar som influencers använder sig av är 
bloggar, Instagram och Youtube (Abidin, 2017). Influencers kan vara redan kända 
personer eller vanliga internetanvändare som genererar en stor följarskara genom 
berättandet av sitt liv i bild och text på bloggar och andra sociala medier (Abidin, 
2015a). Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) definierar influencers som personer 
som byggt ett betydande socialt nätverk av människor som följer dem på sociala 
medier. Abidin (2015b) har en liknande definition och beskriver influencers som 
vardagliga internetanvändare som erhållit ett stort följarantal genom att berätta om 
sitt vardagliga liv i bild och text. Freberg et al. (2011) beskriver istället influencers 
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som en typ av tredjeparts informationsöverförare som genom sin aktivitet på sociala 
medier har en förmåga att påverka följares attityd. 

Som influencer är det vanligt att man nischar sig inom ett visst område. Det kan röra 
sig om t.ex. skönhet, mode, mat eller resor, men det finns också de som skriver om 
sitt vardaliga liv och endast förmedlar sin livsstil. Dessa influencers kallas ofta för 
livsstilsinfluencers (Abidin, 2017). Livsstilsinfluencers är ofta unga kvinnor mellan 
18-35 år och deras följarskara utgörs till största delden av kvinnor i åldrarna 15-35 
år. Många livsstilsinfluencers startade sin influencerkarriär som bloggare men har 
sedan debuten gått över till andra sociala medieplattformar varav Instagram idag är 
den mest använda (Abidin, 2015b). 

1.2 Influencers förmåga att påverka  
Influencers har förmågan att framföra eller föra vidare information snabbt och 
effektivt. Den information de sänder ut får ofta stor spridning då mottagarantalet är 
stort. Men det är inte bara spridningen som är stor, informationen tenderar även att 
ha en stor påverkan på recipienten. Influencers kallas många gånger för 
opinionsledare då de anses ha en väldigt stor förmåga att påverka mottagaren 
(Uzunoglu & Kip, 2014). Weimann (1994) och Katz och Lazarsfeld (1955) 
beskriver en opinionsledare som en betyelsefull person med ett stort socialt nätverk 
som har förmågan att påverka och inspirera människor i sin direkta närhet. Dagens 
opinionsledare i form av influencers skiljer sig dock från de opinionsledare som vi 
tidigare varit vana vid. Det sociala nätverket och den direkta närheten har fått nya 
definitioner i och med de nya digitala plattformarna som tillåter en nära kontakt utan 
fysisk närvaro. Man pratar därför allt oftare om digitala opinionsledare när man 
syftar till influencers eller andra digitala aktörer (Uzunoglu & Kip, 2014). 

Många företag väljer idag att använda influencers som en marknadsföringskanal då 
det visat sig vara mycket effektivt. Reklam via influencers uppfattas som mycket 
trovärdig både tack vare att influencern upplevs som en trovärdig källa men också 
genom att reklamen ofta vävs in på ett diskret sätt i inlägg och därmed uppfattas 
som mer diskret än vanlig traditionell reklam (Veirman, Cauberghe & Hudders, 
2017). 

Influencers förmåga att påverka följare kan förklaras med det band de knyter till 
följaren. De skapar en intim relation till följare genom att visa upp vad som upplevs 
som privata delar av sitt ofta luxuösa liv. Samtidigt framhäver de också den vanliga 
mindre glamorösa vardagen som de delar med många av sina följare, vilket gör att 
följaren kan identifiera sig med influencern trots deras förmodligen vitt skilda liv. 
Influencers uppvisar också gärna en form av ömhet och tillgivenhet till följare 
genom sättet de talar till sina följare samt genom de träffar de organiserar för att 
möta följare i verkliga livet (Abidin & Thompson 2012). Utöver den intima 
relationen till följare beror influencers framgång på den trovärdighet de förmedlar 
till sina följare. För att framgångsrikt kunna nå ut till följare är det av största vikt att 
dessa känner ett förtroende för influencern. Trovärdigheten är viktig för att 
framgångsrikt kunna sälja in det egna varumärket liksom för att marknadsföra 
tredjeparts varumärken (Abidin & Ots, 2016; Magno, 2017). 
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En annan viktig anledning till influencers förmåga att påverka sina följare kan 
förklaras med den idolstatus influencern uppnår. På samma sätt som andra typer av 
kändisar får idolstatus blir även influencers idoler och förebilder till sina följare. 
Som idoler har de en stor förmåga att påverka de som ser upp till dem. Influencers 
blir kändisar inom sitt område och får liksom andra typer av kändisar pryda 
tidningsomslag och vara ansiktet utåt för kända varumärken (Halvorsen et al., 
2013). 

1.3 Influencers flygvanor 
Kända influencers har den senaste tiden fått mycket kritik på grund av deras 
miljömässigt osunda flygvanor. Det handlar om åtskilliga utlandsresor varje år till 
olika destinationer. I media och på sociala medier har det väckts en debatt (Svenska 
Dagbladet, 2019; Trendenser, 2018) och på Instagram har det nystartade kontot 
Aningslösa Influencers snabbt fått många följare. Aningslösa influencers kritiserar 
influencers för deras flygvanor genom att beräkna och publicera koldioxidutsläppet 
från de flygresor de gör. Bakom instagramkontot står två privatpersoner som genom 
att hänga ut kända influencers vill få dem att tänka över sitt resande och sin 
klimatpåverkan, samt hur de påverkar följares flygvanor (SVT, 2019; Lunds 
Universitet 2019). 

Att flyga är idag av många förknippat med en känsla av skam. Ordet ”flygskam” har 
2018 fått en plats i ordlistan och ordet används för att beskriva känslan av att det ur 
miljösynpunkt är oacceptabelt och skamligt att ta flyget (Språk och folkminnen, 
2018). Ändå visar studier att vi svenskar flyger som aldrig förr och flygresorna har 
ökat med 120 procent sedan 1990. De flesta flygresorna är utlandsresor och antalet 
internationella tur-och-retur-resor uppgick 2017 till en resa per svensk invånare och 
år (Kamb & Larsson, 2018). Många, däribland en del influencers, väljer dock att åka 
på långt fler än en utlandsresa per år. Som exempel besökte Isabella Löwengrip 23 
destinationer världen över under år 2018. Angelica Blick och Kenza Zouiten 
besökte under samma år 11 respektive 7 destinationer (Breakit, 2019). 

En del av de flygresor influencers åker på kan även vara sponsrade. Det är inte 
ovanligt att flygbolag söker sig till influencers för att få hjälp med 
marknadsföringen. Flera stora internationella flygbolag så som Quantas, Finnair och 
British Airways använder sig av influencers för att få fart på försäljningen (Finnair, 
u.å; PMYB, 2018). Det handlar ofta om att influencern åker med flygbolaget till 
någon destination och sedan berättar om upplevelsen av resan i sina sociala medier. 
Som motprestation erhåller normalt influencern ekonomisk ersättning eller annan 
sponsring (Abidin, 2017). 

1.4 Flygets miljöpåverkan 
Utsläppen från flyget har ökat kraftigt de senaste decennierna och beräknas fortsätta 
att öka, både globalt och i Sverige (ICAO, 2016; Naturvårdsverket, 2019). De 
energieffektiviseringar som gjorts och kommer att göras beräknas inte vara 
tillräckliga för att kompensera för de utsläpp som följer med den förväntat ökade 
efterfrågan på flygresor (ICAO, 2016). Utsläppen från flygsektorn skiljer sig dock 
en del världen över. Under år 2010 utgjorde flygets koldioxidutsläpp 2,6 % av de 
globala energirelaterade koldioxidutsläppen (IPCC, 2014) men siffran ser 
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annorlunda ut för några av de rikare länderna i världen, där koldioxidutsläppen från 
flyget står för en betydligt större andel (Nässén et al., 2015). I Sverige stod flyget 
2017 för 6,3 % av landets totala koldioxidutsläpp. Som jämförelse stod biltrafiken 
för 36 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp under samma år (Transportstyrelsen, 
u.å.). 

Att mäta flygets klimatpåverkan i endast koldioxidutsläpp ger dock ingen rättvis 
bild av flygets verkliga klimatpåverkan. Förutom effekterna av koldioxid bör man 
även se till de höghöjdseffekter som uppstår vid flygningar på hög höjd. Man räknar 
med att det blir höghöjdseffekter när planet kommer upp på 8000 meters höjd vilket 
är fallet vid längre flygningar som t.ex. utrikesflygningar. Vid kortare 
inrikesflygningar kommer planet aldrig upp till, eller spenderar en för kort tid på, en 
tillräckligt hög höjd för att höghöjdseffekter ska uppstå (Kamb & Larsson, 2016). 
En form av höghöjdseffekt är de kondensstrimmor som bildas när flygplanets varma 
och fuktiga avgaser fryser till iskristaller i den kalla luften på hög höjd (IPCC, 
2014). Kondensstrimmorna stannar normalt bara kvar i atmosfären i några minuter 
men kan under vissa väderförhållanden bli ihållande och stanna kvar i flera timmar. 
I vissa fall kan även kondensstrimmorna bidra till bildningen av höga cirrusmoln, 
som har effekt under några dygn (Lee et al., 2010). Kondensstrimmor och 
cirrusmoln reflekterar både inkommande solstrålning och utgående värmestrålning 
och ger därmed både en nedkylande och uppvärmande effekt på jorden. Den totala 
nettoeffekten över året beräknas ändock ge en uppvärmning av jorden (Karyd, 2015; 
Lee et al., 2010). Förutom vattenångan bidrar avgaserna från flygplanet även med 
kväveoxider. Kväveoxider har liksom vattenångan en större effekt på hög höjd men 
dess effekt på klimatet har inte helt kunnat fastställas då de både bidrar till bildandet 
av ozon men också till nedbrytningen av metan (Karyd, 2015). Den totala 
nettoeffekten av kväveoxid beräknas ändå, liksom vattenångan, ge en uppvärmning 
(Transportstyrelsen, 2019). 

Trots att de råder osäkerheter kring hur stora höghöjdseffektera är och i vilken 
utsträckning de påverkar klimatet så råder det ingen tvekan om att effekterna 
existerar. Den stora majoriteten av studier som hittills gjorts visar att effekterna är 
positiva och den mest etablerade uppskattningen bland forskare är att den samlande 
klimateffekten är 1,9 gånger högre än om den skett på marknivå (Lee et al., 2010). 
Naturvårdsverket (2019) och Transportstyrelsen (2019) uppger även dem att utsläpp 
på hög höjd ger en klimateffekt på närmare en fördubbling. 

Flyget bidrar även med andra utsläpp i form av aerosoler och då främst sot och 
sulfat. Det råder dock en stor osäkerhet kring aerosolernas klimateffekter. Aerosoler 
har i en studie visat sig bidra till en uppvärmning av jorden (Zhou & Penner, 2014) 
medan de i en annan studie visat sig bidra med en kylande effekt (Chen & 
Gettelman, 2016). Aerosoler kan ge direkta effekter såsom en reflektering eller 
absorbering av solinstrålningen eller värmeutstrålningen men de kan också ge 
indirekta effekter. De indirekta effekterna är ett resultat av aerosolernas påverkan på 
molnbildningen. På grund av avsaknaden av observationer och studier på 
molnbildningen av aerosoler är tidigare studier starkt baserade på antaganden, vilket 
kan förklara de vitt skilda resultaten (ICAO, 2016). 
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1.5 Tidigare studier gällande influencers påverkan på följare 
Som tidigare nämnts så saknas forskning om influencers eventuella förmåga att 
påverka följares flygvanor. Den forskningen som tidigare bedrivits har istället 
mestadels fokuserat på influencers förmåga att marknadsföra produkter och tjänster 
och huruvida marknadsföringen påverkar konsumenter till köp. Influencers har visat 
sig vara utmärkta marknadsförare, t.ex. kan influencers som visar tredjeparts 
produkter på sina sociala medier drastiskt öka företagets försäljning av produkten 
(Zhang, Lin & Goh, 2018; Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Om influencern 
dessutom är en välkänd influencer med många följare har marknadsföringen visat 
sig vara extra lyckad. Att influencers med många följare är bättre marknadsförare 
kan förmodligen till stor del förklaras med att fler exponeras för marknadsföringen 
(Zhang, Lin & Goh, 2018). 

I en studie utförd av Halvorsen et al. (2013) undersöktes modebloggares 
marknadsföringskapacitet och förmåga att påverka följares köpvanor. Det framkom 
att samtliga följare som deltog i studien vid ett eller flera tillfällen inspirerats till att 
köpa produkter som de exponerats för på modebloggar. Vidare framkom att 
produkter som visas i modebloggar tenderar att sälja slut väldigt snabbt, som en 
följd av den lyckade marknadsföringen. 

Liknande resultat har man sett i en studie där man undersökt bloggares förmåga att 
påverka följares konsumtion av kultur. Bloggare nischade inom kultur visade sig 
tydligt kunna påverka konsumtionsbeteendet hos sina följare genom 
rekommendationer och recensioner av kulturella produkter och upplevelser. Dock 
visade det sig vara av högsta vikt att bloggaren lyckas knyta ett emotionellt band till 
sina följare för att rekommendationerna och recensionerna skulle uppfattas som 
trovärdiga av läsaren. Kvalitén på bloggens innehåll visade sig vara av mindre 
signifikans än förväntat. Utan det emotionella bandet hade informationen ingen 
större effekt trots en hög kvalité på bloggens innehåll (Magno, 2017). 

I en annan mindre studie där man undersökte resebloggares påverkan på följares 
resvanor och reseintentioner fann man även där att influencers har en stor förmåga 
att påverka läsaren. Huruvida man som följare var villig att ta till sig av 
resebloggarens rekommendationer visade sig liksom i Magnos (2017) tidigare studie 
bero på bloggarens trovärdighet, men även på kvalitén på bloggens innehåll (Magno 
& Cassia, 2018). 

1.6 Syfte 
Influencers har ett stort inflytande över sina följare. Stora, kända influencers med 
många följare har därmed en möjlighet att påverka en stor skara människor via sina 
sociala medier. Det liv många influencers visar upp i sociala mediekanaler är ett liv 
kantat av flygresor till destinationer världen över. Hur följare påverkas av de res- 
och flygvanor som influencers uppvisar i sina kanaler är hittills inte känt. 
Influencers starka påverkan på följare i kombination med de flygvanor de förmedlar 
kan potentiellt inspirera följare till att anamma liknande, och utifrån ett 
miljöperspektiv, osunda flygvanor. Den här studien syftar därför att undersöka om 
flygvanorna hos följare av influencers kan påverkas av den livsstil som influencers 
förmedlar. 
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1.7 Frågeställning 
Följande frågeställningar har tagits fram för att uppnå uppsatsens syfte: 
 
• Upplever följare av social media influencers att deras flygvanor påverkas av den 

livsstil som influencers förmedlar i sina inlägg? 
 

• Upplever följare att de inspireras av influencers resor och reserelaterade inlägg? 
 

• Använder följare sig medvetet av influencers som en källa till reseinspiration? 

2 Metod 
2.1 Val av ämne 
Valet att studera influencers förmåga att påverka följares flygvanor grundades på att 
ämnet ligger rätt i tiden och känns högst aktuellt. Flygets miljöpåverkan och 
människors flygvanor är idag högaktuella ämnen som väcker starka känslor hos 
många. Många influencers flyger flertalet gånger om året på utlandssemestrar och 
ger därmed upphov till en negativ påverkan på klimatet och miljön. Samtliga 
influencers som valts ut till den här studien har gemensamt att de flyger ofta samt att 
de har ett stort följarantal. Som känd influencer med många följare har man en stor 
förmåga att inspirera samt påverka följares åsikter och beslut. Det ansågs därför 
intressant att studera om influencers ur miljösynpunkt osunda flygvanor kan 
avspegla sig på följares flygvanor. 

2.2 Val av metod 
Då studien riktade sig till följare av ett mindre antal specifikt utvalda influencers var 
valet av metod inte självklart. För att nå ut till målgruppen för studien stod valet 
mellan att göra intervjuer med ett fåtal följare eller att göra en enkätstudie. Att valet 
slutligen föll på enkäter grundades i att enkäter lättare når ut till många. Att nå ut till 
många ansågs viktigt då studien ämnar undersöka hur gruppen följare påverkas i ett 
mer generellt perspektiv. Vid intervjuer når man endast ut till ett mindre antal 
personer och det kändes irrelevant att studera hur ett fåtal följare upplever att deras 
flygvanor påverkas. 

Enkäten som sammanställdes innehöll slutna frågor. En enkät med slutna frågor 
ansågs vara lättare att tolka och sammanställa än en enkät med öppna frågor. Det är 
även mindre tidskrävande för respondenten att fylla i en enkät med fastställda 
svaralternativ. Slutna frågor är enligt Bryman (2011) lätta att besvara och det går 
fort för respondenten att fylla i enkäten. Nackdelen är att det kan vara svårt att få 
uttömmande svar då svarsalternativen är begränsade. Fördelarna ansågs dock 
överväga nackdelarna då det är mer troligt att fler väljer att svara om enkäten går 
snabbt att fylla i. 

2.3 Pilotstudie 
Studien föregicks av en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att testa 
enkätfrågornas relevans för studien och hur väl de svarar på frågeställningarna. 
Pilotstudien utfördes på 8 personer som alla följer en eller flera av de influencers 
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som studien avser. Samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 27 - 31 år. Urvalet till 
pilotstudien gjordes av bekvämlighetsskäl då deltagarna frivilligt ställde upp när de 
fick höra om studien. 

Pilotstudien resulterade i att några av enkätens frågor fick förtydligas. Frågan om 
antalet flygresor som gjorts under de senaste 12 månader samt frågorna om miljöns 
och ekonomins betydelse för antalet privata flygresor förtydligades genom att 
tillägga att det rör sig om privata nöjesflygresor. Frågan om huruvida följare 
upplever att influencers livsstil och flygvanor påverkar dem till att flyga mindre 
tillades som en motfråga till frågan om huruvida följare upplever att influencers 
livsstil och flygvanor påverkar dem till att flyga mer. Detta för att även undersöka 
om influencers ofta överdrivna flygvanor kan provocera följare och påverka dem till 
att flyga mindre. I slutet av enkäten tillades även utrymme för egna kommentarer 
och synpunkter. 

2.4 Enkätstudien 
Enkäten utformades med det webbaserade surveyverktyget Survio. Frågorna till 
enkäten finns i bilaga 1. Survio valdes då det är väldigt enkelt att använda och 
resultaten presenteras som färdiga diagram som är lätta att tolka. I diagrammen från 
Survio angavs resultaten med en decimal men har sedan avrundats till närmsta heltal 
och presenteras på så sätt i arbetet. Svaren som presenteras i arbetet är endast svar 
från fullföljda enkäter, då svaren från ofullständigt ifyllda enkäter inte presenteras 
eller ges tillgång till i Survio. 

Enkäten delades i maj 2019 i specifika grupper på Facebook. Totalt delades enkäten 
i nio olika grupper för att få en bättre spridning. Då följare av influencers är aktiva 
på sociala medier ansågs Facebook vara en bra kanal för att nå ut till målgruppen för 
studien. Nackdelen med att dela enkäten i grupper på Facebook är att enkäten inte 
adresseras direkt till respondenten och därmed är det svårt att veta hur många som 
faktiskt tagit del av den. I de grupper där enkäten delades var både små, okända 
influencers samt följare av influencers medlemmar. Grupperna söktes ut för att nå 
målgruppen för studien, följare. Att även mindre influencers var medlemmar ansågs 
inte vara något hinder utan snarare en fördel då även de kan vara följare av större 
och mer välkända influencers. Grupperna där enkäten delades var till för influencers 
som vill utöka sitt följarantal, följare som vill hitta nya influencers att följa, eller 
sociala medieanvändare som söker hjälp och inspiration hos andra för att nå ut med 
sina sociala medier. Samtliga grupper var stängda och endast tillgängliga för 
medlemmar. Innan enkäten kunde publiceras skickades därför en ansökan om 
medlemskap där enkätundersökning angavs som motiv för medlemskapet. Samtliga 
grupper godkände ansökan och enkäten kunde senare publiceras utan problem. 

Enkäten inleddes med en inledande text där studien presenterades. Etiska aspekter 
beaktades i studien genom att deltagarna informerades om att studien var frivillig 
samt att inga svar kan härledas till specifika personer. I den inledande texten 
framgick även kraven för att delta i studien. De som ville delta behövde följa en 
eller flera av de utvalda influencers som ingick i studien samt vara minst 18 år. 
Ålderskravet på 18 år sattes för att följare först vid myndig ålder kan styra över sitt 
resmål. För att undvika icke relevanta svar angavs även kraven för att delta i studien 
när enkäten publicerades på Facebook.  
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2.5 Avgränsningar 
Det finns många olika typer av influencers som verkar på olika plattformar för 
sociala medier. Studien avgränsades till ett mindre antal utvalda livsstilsinfluencers 
som i sina kanaler har en exponering mot resor och flyg. Detta för att eliminera 
risken för svar från följare som inte exponeras för den typ av influencerpåverkan 
som studien avser. De influencers som valdes ut är även några av de största och 
mest välkända i landet och de har samtliga en stor följarskara på mellan flera hundra 
tusen till långt över en miljon följare (Aftonbladet, 2018; Dagens Analys, 2019). De 
som ingick i studien var Isabella Löwengrip, Kenza Zouiten, Janni Delér, Angelica 
Blick och Bianca Ingrosso. De är alla livsstilsinfleuncers som skriver om sin vardag, 
där resor utgör en viktig del. De har även gemensamt att de är i ungefär samma 
ålder, 24 - 28 år (Löwengrip, 2017; Zouiten, u.å.; Delér, u.å.; Blick, u.å.; Ingrosso, 
u.å.). 

3 Resultat 
3.1 Bakgrundsinformation 
Totalt besökte 197 personer enkäten varav 104 personer valde att fullfölja den, 
vilket ger ett internt bortfall på 47 %. De svar som redovisas i diagrammen är svaren 
från de 104 som fullföljde enkäten. Av de som fullföljde enkäten var 99 kvinnor och 
5 män. De allra flesta var mellan 24 - 29 år och minst antal respondenter var 34 år 
eller äldre (figur 1). Den yngsta respondenten var 18 år och den äldsta var 53. 
Medelåldern var 28 år. 
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Figur 1: Antal respondenter i respektive åldersintervall. 
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3.2 Aktivitet på sociala medier 
Alla respondenterna spenderade dagligen tid på sociala medier. Nästan hälften av 
respondenterna uppgav att de ägnar sig åt sociala medier mellan en och två timmar 
dagligen medan 31 % svarade att de spenderar mellan tre och fyra timmar på sociala 
medier varje dag. De sociala medierna upptar fem till sex timmar dagligen för 12 % 
av respondenterna men mindre än en timme för en lika stor andel (figur 2). 

 

 

 

 

Samtliga respondenter var följare av någon av de influencers som ingår i studien. 
Isabella Löwengrip och Kenza Zouiten var de mest följda influencerna. Bianca 
Ingrosso var den tredje mest följda medan Janni Delér och Angelica Blick följdes av 
en mindre andel respondenter. Frågan var en flervalsfråga vilket innebär att en 
respondent kan ha angivit att den följer flera influencers (figur 3A). De mest 
använda sociala medierna att följa dem på var Instagram följt av bloggar. Även på 
den här frågan var det möjligt för respondenterna att ange mer än ett svarsalternativ 
(figur 3B). 
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3.3 Följares flygvanor 
En övervägande majoritet av respondenterna hade åkt på privata nöjesflygresor 
under de senaste 12 månaderna. De flesta hade gjort en eller två flygresor och ett 
mindre antal hade åkt på tre, fyra, fem eller fler. En dryg fjärdedel hade inte varit på 
någon privat nöjesflygresa alls under de senaste 12 månaderna (figur 4). I 
genomsnitt hade respondenterna åkt på 1,6 privat nöjesflygresa per person, räknat 
på att de 5 % som svarat att de åkt på 5 flygresor eller fler endast åkt på fem resor. 

 

 

 

 

De allra flesta , 42 % i hög grad och 38 % i viss grad, uppgav att ekonomin spelar 
en viktig roll för antalet privata nöjesflygresor (figur 5A). Flygets miljöpåverkan 
styr även den antalet privata nöjesflygresor för en del av respondenterna. För en 
knapp tredjedel är miljöpåverkan i viss grad avgörande för hur många 
nöjesflygresor man väljer att åka på och för 10 % avgör den i hög grad. Nästan en 
tredjedel uppgav att miljöpåverkan i låg grad avgör antalet flygresor och för 26 % 
har den ingen betyelse (figur 5B). 
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Figur 4: Respondenternas flygvanor under de senaste 12 månaderna. 
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Vid valet av resmål är miljöpåverkan i varierande grad en viktig aspekt för 
respondenterna. En dryg tredjedel uppgav att miljöpåverkan i låg grad spelar in vid 
valet av resmål men för 9 % är miljön i hög grad en viktig aspekt när de väljer 
destination. De som svarade att miljöpåverkan i viss grad är viktig utgjorde en lika 
stor andel (28 %) som de som tvärtom svarade att miljöpåverkan är oviktig när de 
väljer resmål (figur 6). 
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Figur 6: Miljöns betydelse för valet av resmål. 

Figur 5: Ekonomins (A) och miljöns (B) betydelse för antalet flygresor. 
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3.4 Influencers förmåga att inspirera och påverka följare 
Nästan hälften av respondenterna känner att de i viss grad inspireras av influencers 
livsstil och 13 % upplever att de i hög grad blir inspirerade. De som inspireras i låg 
grad utgör 28 % och en mindre andel inspireras inte alls (figur 7A). Det ser ungefär 
lika ut på frågan om huruvida respondenterna inspireras av influencers resor och 
rekommendationer av resmål. Där har 43 % svarat att de inspireras i viss grad och 
15 % i hög grad. Övriga dryga 40 % inspireras i låg grad eller inte alls (figur 7B). 
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Figur 7: Följares upplevda inspirationsgrad av influencers livsstil (A), resor och 
reserekommendationer (B). 
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Inspiration från influencers kan även i varierande grad påverka vid valet av resmål 
för 70 % av respondenterna. För en knapp en tredjedel av respondenterna påverkar 
det i låg grad och för 35 % påverkar det i viss grad. Ytterligare en knapp tredjedel 
påverkas inte alls och för endast 3 % påverkar det i hög grad (figur 8A). De 
respondenter som medvetet använder sig av influencers för att leta reseinspiration är 
färre än de som uppgav att inspiration från influencers påverkar vid valet av resmål. 
Dryga 40 % svarade att de inte alls vänder sig till influencers för att söka 
reseinspiration. En knapp tredjedel söker i låg grad reseinspiration hos influencers 
och en fjärdedel av respondenterna använder sig i viss grad av influencers för att 
söka inspiration. Endast 3 % söker i hög grad reseinspiration hos influencers (figur 
8B). 

 

 

 

  

30 32 35

3
0

10

20

30

40

50

Inte alls I låg grad I viss grad I hög grad

A
nd

el
 (%

)

A. Påverkar inspiration från influencers ditt val av 
resmål?

43

29 25

3
0

10

20

30

40

50

Inte alls I låg grad I viss grad I hög grad

A
nd

el
 (%

)

B. Använder du dig av influencers för att hitta 
inspiration till resor?

Figur 8: Influencerinspirationens påverkan vid valet av resmål (A) samt huruvida 
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3.5 Influencers livsstil och dess påverkan på följare 
Över hälften att respondenterna svarade att influencers i någon grad påverkar dem 
till att åka på fler flygresor. En dryg fjärdedel upplever att de påverkas i viss grad 
och 11 % i hög grad. En femtedel av respondenterna känner att de i låg grad 
påverkas till att flyga mer. Övriga 42 % av respondenterna svarade att de inte alls 
upplever att deras flygvanor påverkas av influencers flygvanor (figur 9A). På 
motfrågan om huruvida följare upplever att influencers flygvanor påverkar dem till 
att flyga mindre svarade en övervägande majoritet att de inte alls känner att de 
påverkas till ett minskat flygande. En dryg tredjedel av respondenterna känner dock 
att de i någon grad påverkas till att flyga mindre, varav 16 % påverkas i låg grad, 12 
% i viss grad och 6 % i hög grad (figur 9B). 
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Figur 9: Huruvida följare upplever att de påverkas till att flyga mer (A) 
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För att undersöka följares vilja att resa på samma sätt som influencers ställdes 
frågan om huruvida respondenten skulle anamma influencers flygvanor om det inte 
fanns några praktiska eller ekonomiska hinder. De som skulle vilja anamma 
influencers flygvanor var i princip lika många som de som inte skulle vilja göra det, 
39 % respektive 38 %. Övriga 24 % var dock osäkra och svarade vet ej. 

 

 

 

 

3.6 Övriga kommentarer 
Enkäten avslutades med ett fält där respondenterna frivilligt fick lämna 
kommentarer. Totalt lämnades kommentarer av fyra respondenter. En respondent 
uttryckte att influencers ofta används för att få tips på restauranger och barer på 
destinationen när resmålet redan är bestämt. En annan respondent uttryckte att den 
på grund av influencers flygvanor börjat reflektera över sina egna flygvanor och hur 
de ger upphov till miljöpåverkan. Två respondenter uttryckte att de slutat följa 
många influencers på grund av den ohållbara livsstil som de lever. 

4 Diskussion 
4.1 Bakgrundsinformation 
Respondenterna i studien bestod nästan uteslutande av kvinnor och medelåldern var 
28 år, vilket stämmer bra överens med kvinnorna mellan 15 - 35 år, som Abidin 
(2015b) beskriver som den typiska följaren av livsstilsinfluencers. Att det främst är 
kvinnor som följer de influencers som ingår i studien och livsstilsinfluencers 
överlag kan förklaras med att den stora majoriteten av influencers är kvinnor. 
Medelåldern på deltagarna i studien är lite i det övre referensintervallet vilket till 
viss del beror på att några respondenter drog upp medelåldern men det kan även 
bero på att de influencers som ingår i studien är i ungefär samma ålder som 
merparten av respondenterna (Löwengrip, 2017; Zouiten, u.å.; Delér, u.å.; Blick, 
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17(25) 
 

u.å.; Ingrosso, u.å.). Ålderskravet på 18 år kan även det vara en orsak till den något 
högre medelåldern. 

Det var nästan dubbelt så många som besökte enkäten som de som valde att fullfölja 
den. Det är svårt att spekulera i varför det var ett internt bortfall på 47 % då Survio 
inte visar vart i enkäten respondenterna valde att avvika. Möjligen uppfyllde inte 
alla besökare kraven för studien och därför valde att direkt lämna enkäten. Det kan 
också ha varit någon fråga som respondenterna av någon anledning inte ville eller 
kunde svara på. Tidsbrist kan vara en annan förklaring. Ovan är dock endast 
spekulationer och inget som med säkerhet kan fastställas. 

4.2 Aktivitet på sociala medier 
De mest följda influencerna var Isabella Löwengrip och Kenza Zouiten samt Bianca 
Ingrosso, vilket var föga förvånande då de enligt Aftonbladet (2018) och Dagens 
Analys (2019) är bland de mest följda i Sverige. Instagram och bloggar är de 
kanaler respondenterna främst använder sig av för att följa influencers, vilket inte är 
konstigt med tanke på att de är några av de populäraste plattformarna som 
influencers använder sig av (Abidin, 2017). 

4.3 Respondenternas flygvanor 
De flesta respondenterna hade åkt på en eller flera privata nöjesflygresor under de 
senaste 12 månaderna och snittet låg på 1,6 resa per person. 1,6 resor är medelvärdet 
om de som svarat att de åkt på fem flygresor eller fler endast åkt på fem flygresor. 
Det kan vara så att några av respondenterna åkt på fler än fem flygresor, vilket 
skulle ge ett högre medelvärde. 1,6 flygresor är marginellt högre än 1 flygresa per 
person och år, som Kamb och Larsson (2018) anger som snittet för en svensk 
invånare. Att respondenterna flög mer är medelsvensken kan bero på många 
faktorer. De influencers som ingår i studien flyger långt mer än medelsvensken 
(Breakit, 2019) och influencers är ofta förebilder till sina följare (Halvorsen et al., 
2013). En förklaring kan därför vara att de som följer influencers som flyger mycket 
anammar liknande vanor själva. Det kan också vara en ren slump att några av de 
respondenter som svarade flög mer än snittet och därmed drog upp medelvärdet. 

4.4 Miljöns och ekonomins betydelse för antalet flygvanor 
För de flesta är ekonomin en begränsande faktor för hur många flygresor de åker på 
och för endast 7 % är ekonomin inte alls avgörande för antalet flygresor. Samtidigt 
svarar majoriteten att miljön inte alls eller i låg grad begränsar hur många flygresor 
de väljer att åka på. Det visar tydligt att miljön inte är den viktigaste anledningen till 
att de flesta avstår flygresor, utan snarare ekonomin. För många är miljön viktigt 
men för en betydligt större andel är det ekonomin som styr antalet flygresor. På 
frågan om miljöns betydelse vid valet av resmål ser det ungefär lika ut. Miljön är 
viktig i viss och hög grad för 37 % av respondenterna men för majoriteten spelar 
den ingen roll eller en mindre betydande roll. Även om flygets miljöpåverkan fått 
mycket uppmärksamhet under den senaste tiden verkar den nyligen myntade 
”flygskammen” (Språk och folkminnen, 2018) inte vara så starkt etablerad hos 
respondenterna. Flygets idag kända miljöeffekter (Naturvårdsverket, 2019; Kamb et 
al., 2016) verkar inte heller vara något som bekymrar respondenterna i vidare 
utsträckning. 
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4.5 Influencers förmåga att inspirera och påverka 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de inspireras i viss och hög grad av 
influencers livsstil. Det var ett väntat resultat då flertalet tidigare studier (Veirman, 
Cauberghe & Hudders, 2017; Magno, 2017; Halvorsen et al., 2013, Magno & 
Cassia, 2018) redan studerat influencers förmåga att inspirera och påverka och fått 
liknande resultat. Att följarna inspireras på samma sätt av influencers resor och 
rekommendationer av resmål som av andra delar av influencers liv kan förklaras 
med att resorna är en del av många influencers livsstil, och följarna inspireras 
därmed på samma sätt av resorna som av influencers livsstil i stort. 

Respondenterna uppger att de inspireras mer än vad de påverkas av inspirationen. 
Vid valet av resmål påverkar inspiration från influencers för 38 % av följarna i viss 
eller hög grad. Influencers inte bara inspirerar utan leder även till att en relativt stor 
andel följare i viss mån väljer resmål utifrån influencers rekommendationer och 
exponering av resmål. Resultatet liknar det från tidigare studier om resebloggares 
förmåga att påverka följares resvanor (Magno & Cassia, 2018). Att många väljer 
resmål baserat på influencers rekommendationer kan förklaras med att 
rekommendationerna upplevs som ärliga och genuina i och med den trovärdighet 
som influencers ofta förmedlar (Abidin & Ots, 2016; Magno, 2017). Det kan också 
förklaras med att influencers rekommendationer ofta är diskret inväva i inläggen 
och därmed inte upplevs som reklam (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). För 
majoriteten påverkar dock inspiration från influencers i låg eller ingen grad när de 
väljer resmål. Att många inspireras av influencers resor och rekommendationer men 
att det för en mindre andel påverkar vid valet av resmål kan förmodligen kopplas till 
den tidigare nämnda begränsande faktorn, ekonomin. För att förverkliga en resa 
krävs mer än bara inspiration för de allra flesta, både tid och pengar är faktorer som 
spelar in. 

De som medvetet söker reseinspiration hos influencers är färre än de som väljer 
resmål baserat på inspiration från influencers. Mindre än en tredjedel uppgav att de i 
viss eller hög grad medvetet använder sig av influencers för att söka reseinspiration 
medan inspiration från influencers påverkar valet av resmål för närmare 40 %. Att 
fler påverkas än de som söker inspiration visar på att influencers kan påverka även 
dem som inte aktivt söker sig till dem för att hitta inspiration. De som endast följer 
influencers för att de finner deras liv intressant eller de som söker annan typ av 
inspiration kan ändå påverkas till att välja resmål utifrån det innehåll de exponeras 
för på influencers kanaler, vilket vidare bekräftar influencers starka inflytande på 
följare (Zhang, Lin & Goh, 2018; Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Magno, 
2017; Halvorsen et al., 2013, Magno & Cassia, 2018). 

4.6 Influencers livsstil och dess påverkan på följares flygvanor 
Majoriteten svarade att influencers livsstil i någon grad påverkar dem till att åka på 
fler flygresor, varav 38 % påverkas i viss eller hög grad och 20 % endast i låg grad. 
Det tyder på att influencers inte bara kan påverka följares köpbeteende (Zhang, Lin 
& Goh, 2018; Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Halvorsen et al., 2013; 
Magno, 2017) utan även deras resvanor, och liknar resultatet från Magnos och 
Cassias (2018) studie. En stor andel svarade tvärtom att influencers inte alls 
påverkar dem till att flyga mer. Att många uppger att deras flygvanor inte påverkas 
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kan bero på att det även är andra faktorer som spelar in för att en flygresa ska 
förverkligas. Även om de flesta respondenterna blir inspirerade av influencers resor 
och rekommendationer är det förmodligen långt färre som har möjligheten att åka på 
fler flygresor som en följd av inspirationen. En del kanske också känner sig 
inspirerade men väljer trots detta att inte flyga av t.ex. miljöskäl. Trots att så många 
som 42 % inte alls påverkas till att åka på fler flygresor är det ändå en stor andel 
som faktiskt uppger att influencers i någon grad påverkar dem till att flyga mer. Det 
visar på att influencers ofta extravaganta flygvanor kan påverka och uppmuntra 
följare till miljömässigt dåliga vanor. Dock bör man ta i beaktande att det inte 
framgår om de som uppgett att de påverkas till att flyga mer faktiskt åker på fler 
flygresor som en följd av influencers påverkan eller om de endast upplever att 
influencers uppmuntrar dem till att anamma flygvanor, som sedan inte förverkligas. 

På motfrågan som ställdes för att undersöka om influencers även kan påverka följare 
till att flyga mindre uppgav majoriteten att de inte alls upplever att de påverkas till 
att flyga mindre. De som i någon grad påverkas till att flyga mindre var en dryg 
tredjedel av respondenterna varav hälften av dem endast påverkas i låg grad. Att 
några påverkas till att flyga mindre beror förmodligen på att de provoceras snarare 
än inspireras av influencers flygvanor, vilket några av respondenterna även uttryckte 
under ”övriga kommentarer”. Influencers flygvanor var anledningen till att en 
respondent börjat tänka över sina egna flygvanor. För dem som redan valt en 
hållbarare livsstil kan influencers livsstil vara provokativ och för andra kan den vara 
anledningen till att man börjar reflektera över sina egna flygvanor. 

På frågan om hur huruvida följare skulle anamma influencers flygvanor om inga 
praktiska eller ekonomiska hinder fanns var de som svarade nej nästan lika många 
som svarade ja. Svaret förvånade då det var förväntat att de flesta skulle svara ja på 
frågan, med tanke på att majoriteten av respondenterna svarade att de inspireras av 
influencers resor samt att ekonomin var en stor begränsande faktor för antalet 
flygresor. Varför så många svarade nej går endast att spekulera i. Många kanske 
skulle vilja resa mer än vad de gör idag men inte i samma utsträckning som många 
influencers, men det är bara ett antagande.  

4.7 Konsekvenser för miljön 
Att respondenterna upplever att influencers påverkar och uppmanar dem till ökade 
flygvanor är oroväckande då vi idag känner till flygets miljöpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2019; Kamb et al., 2016). Några av de influencers som ingår i 
studien har över en miljon följare (Aftonbladet, 2018; Dagens Analys, 2019) och 
därmed makten att påverka ett mycket stort antal människor. Som dagens 
opinionsbildare och förebilder (Halvorsen et al., 2013; Uzunoglu & Kip, 2014) får 
deras flygvanor inte bara en direkt påverkan på miljön, utan även en indirekt 
påverkan om följare uppmuntras att anamma liknande vanor själva. Flyget är inget 
transportmedel som bör marknadsföras med tanke på dess utsläpp och de 
höghöjdseffekter som redan dokumenterats i flertalet studier (Kamb & Larsson, 
2016; IPCC, 2014; Karyd, 2015; Transportstyrelsen, 2019; ICAO, 2016). Att 
relativt få respondenter verkar bekymra sig för flygets miljöpåverkan är även det 
oroväckande med tanke på ovan nämnda klimatpåverkan från flyget. Huruvida 
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följarnas miljötänk kring resor och flyget kan relateras till influencers livsstil och 
påverkan framgår dock inte av studien. 

4.8 Kritik till egna studien och fortsatta studier 
Tanken bakom enkätstudien var att nå ut till ett stort antal följare men antalet 
respondenter i studien blev i slutändan väldigt få. En orsak till det låga antalet 
respondenter var förmodligen de tydligt specificerade kraven för delta i studien, som 
gjorde att målgruppen blev något snäv. Kraven var dock nödvändiga för att uppnå 
önskat resultat. Det knappa antalalet respondenter gör det väldigt svårt att dra några 
generella slutsatser. Det var svårt att få in svar och mer tid och arbete bör ha lagts 
vid att locka respondenter till att svara på enkäten. Det är även svårt att dra några 
slutsatser kring hur följare påverkas då resultatet är baserat på hur följare själva 
uppger att de påverkas. Studien ger därmed ingen bild av hur följare faktiskt 
påverkas av influencers livsstil då det är väldigt individuellt hur en person upplever 
att den påverkas. Studien ger ändå en inblick i hur flygvanorna hos följare kan 
påverkas av influencers livsstil. Studien ger vidare en förståelse för hur influencers 
inte bara kan påverka det tidigare studerade köpbeteendet (Zhang, Lin & Goh, 2018; 
Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Halvorsen et al., 2013; Magno, 2017) utan 
även flygvanorna hos följare. Det visar på att influencers påverkan inte bara är ett 
ämne som bör studeras inom marknadsföring och ekonomi utan även inom miljö. 

Fortsatta studier på ämnet behövs för att undersöka den verkliga påverkan som 
influencers har på följares flygvanor. Fortsatta studier bör även inkludera ett större 
antal följare för att få en mer generell bild av hur deras flygvanor påverkas. 
Influencers påverkan är stark, vilket studien ytterligare bekräftar, och den bör inte 
förbises gällande miljön. Det är viktigt att undersöka den sekundära miljöpåverkan 
influencers potentiellt kan ge upphov till genom att sälja in en ohållbar livsstil till 
sina följare. Genom att få en förståelse för hur influencers påverkar även i 
miljöfrågor kanske man i framtiden kan använda deras starka inflytande till att 
främja och marknadsföra en mer hållbar livsstil. T.ex. skulle företag med miljöprofil 
kunna använda sig av influencers för att marknadsföra miljövänliga produkter och 
tjänster. Miljövänliga transportmedel kunde också få ta plats och lyftas fram i 
sociala medier för att främja mer hållbara resvanor hos följarna. 

5 Slutsats 
Resultatet av studien visar liksom tidigare studier på den starka påverkan 
influencers har på sina följare. Studien visar vidare att influencers har förmågan att 
påverka följares beslut gällande resmål. Även de som inte medvetet vänder sig till 
influencers för att söka reseinspiration blir inspirerade och väljer resmål baserat på 
det innehåll som influencers visar upp i sina kanaler. Det visar ytterligare på 
influencers starka förmåga att påverka följare med den livsstil de marknadsför. 

Det är långt färre som påverkas till att flyga mer än de som inspireras av influencers 
livsstil och resor. Steget från att inspireras till att förverkliga en flygresa är stort och 
som redan nämnts är det många andra faktorer som spelar in för att en flygresa ska 
bli av. Ekonomi är den största begränsande faktorn till varför många inte åker på 
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fler flygresor men även miljöpåverkan begränsar för en mindre skara. Trots detta är 
det en stor andel följare som faktiskt blir påverkade till att åka på fler flygresor som 
en följd av den livsstil som influencers förmedlar. Om följare sedan åker på fler 
flygresor som en följd av influencers påverkan eller om de endast upplever att 
influencers uppmuntrar dem till ett ökat flygande, kräver dock vidare studier för att 
undersöka. Oavsett fallet är majoriteten av respondenterna överens om att 
influencers i varierande grad uppmanar följare till ökade flygvanor. Influencers 
riskerar därmed att leda ett betydande antal, främst unga tjejer, in i miljömässigt 
ohållbara flygvanor. Med den kunskap vi har idag om flygets påverkan på miljön är 
det oroväckande att dagens opinionsbildare och förebilder uppmuntrar till vanor 
som ger upphov till miljöpåverkan. 
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Bilaga 1 - Enkät 
Hej! 
Mitt namn är Linn Bertilsson och jag går tredje året på miljöanalytikerprogrammet 
vid Linnéuniversitetet och jag skriver för närvarande mitt examensarbete.  

Den här enkätstudien handlar om influencers flygvanor och hur följare förhåller sig 
till dessa. Du som svarar på enkäten behöver vara minst 18 år och följa minst en av 
följande influencers på sociala medier: Isabella Löwengrip, Kenza Zouiten, Janni 
Delér, Angelica Blick och/eller Bianca Ingrosso. Det är frivilligt att svara på 
enkäten och svaren som lämnas är givetvis anonyma och kan inte härledas till 
specifika personer. Enkätsvaren kommer bara att användas i mitt examensarbete. 
Enkäten tar cirka 5 minuter att genomföra.  

Tack på förhand!  

1. Ange ditt kön Välj ett svar  

□ Kvinna 

□ Man  

 

2. Ange ditt födelseår (med fyra siffror)  

 

 

3. Hur många privata nöjesflygresor har du gjort under de senaste 12 
månaderna? Välj ett svar  

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 eller fler Inga flygresor   



 

2(5) 
 

4. Är din ekonomi avgörande för hur många privata nöjesflygresor du gör? 
Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 

 
5. Är flygets miljöpåverkan avgörande för hur många privata nöjesflygresor 
du gör? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 

 
6. Är miljöpåverkan en viktig faktor för dig när du väljer resmål? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
 

7. Vilka av följande influencers följer du? Välj ett eller flera svar  

□ Kenza Zouiten 

□ Isabella Löwengrip 

□ Janni Delér 

□ Bianca Ingrosso 

□ Angelica Blick  

□ Ingen av ovanstående 
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8. På vilka sociala medier följer du dem? Välj ett eller flera svar  

□ Bloggar 

□ Instagram 

□ Youtube 

□ Snapschat 

□ Andra 

□ Inga alls 

 
9. Cirka hur många timmar per dag ägnar du dig åt sociala medier? Välj ett svar  

□ Mindre än 1 timme 

□ 1-2 

□ 3-4 

□ 5-6 

□ Använder inte sociala medier 

 

10. Inspireras du av influencers livsstil? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
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11. Blir du inspirerad av influencers resor och rekommendationer av resmål? 
Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
 

12. Påverkar inspiration från influencers ditt val av resmål? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
 

13. Använder du dig av influencers för att hitta inspiration till resor? Välj ett 
svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
 

14. Upplever du att influencers livsstil och flygvanor påverkar dig som 
följare till att flyga mer? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
 

15. Upplever du att influencers livsstil och flygvanor påverkar dig som 
följare till att flyga mindre? Välj ett svar  

Inte alls                     I låg grad                            I viss grad                          I hög grad  

   □            □                  □                 □ 
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16. Skulle du anamma influencers flygvanor om du kunde/hade råd? Välj ett 
svar  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 
17. Övriga kommentarer eller synpunkter:  

 


