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Abstract  
As the media intensity increases, it becomes more difficult for companies to obtain people's 

attention, and a risk that the message will pass its target audience arises. Social media has 

generated new possibilities for companies to be able to profile their message and reach 

specific target audiences.  

 

Within all groups in society there are certain people who have an ability to influence 

others. These individuals have become more important on social media. Several names 

have been used in previous research to describe them, in this paper the term social media 

influencers, SMIs, will be used. Through collaborations with SMIs, companies can promote 

their organization or their brand.  

 

During this process, the authors of this paper have found several studies which focuses 

mainly on how companies should identify the right SMIs to collaborate with and also what 

distinguishes these individuals. The authors recognize that less research has been 

dedicated to studying this phenomenon from the consumers’ perspective. Therefore, this 

study aims to contribute to the research in this specific area.  

The purpose of this study is to get an insight in consumers’ attitudes towards social media 

influencers, as well as how consumers value and perceive corporate-sponsored posts by 

influencers on social media.  

 

A qualitative approach was used in this study, based on fifteen interviews with consumers 

who use social media in which they follow one or more SMIs. The empirics have then been 

analyzed based on the theoretical framework, which mainly consists of theories and 

previous studies within the field of marketing communication, among others buzz-

marketing, sponsorship, product placement and covert marketing. 

 

The conclusion of this paper is that none of the respondents had a positive attitude towards 

corporate-sponsored posts. The respondents tend to trust SMIs that are genuine and have a 

sense of humor. The respondents trusts information from other consumers more than they 

trust information from companies. The credibility for SMIs decreases when they get 

financial compensation to publish corporate-sponsored posts.  

Keywords: SMI, social media, influencer, corporate-sponsored posts, trust, attitudes, 

credibility 

 

 
 
 



 

 

Sammanfattning 

På grund av den ökade medieintensiteteten blir det svårare för företag att fånga 

människors uppmärksamhet, det uppstår en risk att budskapet passerar dess tilltänkta 

målgrupp. Sociala medier har skapat nya möjligheter för företag att kunna profilera sitt 

budskap och nå ut till specifika målgrupper. 

 

Inom alla grupper i samhället finns vissa typer av personer som har en förmåga att påverka 

andra människor, inom samma grupp. Dessa personer har fått ökad betydelse på sociala 

medier och benämns inom tidigare forskning med flera olika namn. I denna studie kommer 

de benämnas social media influencers, SMIs. Genom samarbeten med SMIs kan företag 

marknadsföra sin organisation eller sitt varumärke. 

 

Under denna process har uppsatsförfattarna funnit flera tidigare studier som har fokuserat 

på hur företag kan identifiera de rätta personerna att samarbeta med samt vad som 

utmärker dessa personer. Samtidigt har uppsatsförfattarna upplevt att mindre forskning 

tillägnats åt att studera fenomenet ur konsumenternas perspektiv. Därför ämnar denna 

studie att bidra till forskningen på detta område. 

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i konsumenters attityder gentemot social media 

influencers samt hur konsumenter värderar och uppfattar företagssponsrade inlägg från 

dessa. 

 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats bestående av femton personliga 

intervjuer med konsumenter som använder sociala medier samt följer någon eller några 

SMIs inom dessa. Empirin har därefter analyserats utifrån det teoretiska ramverket, vilket 

huvudsakligen består av teorier och tidigare studier inom marknadskommunikation, bland 

annat buzz-marknadsföring, sponsring, produktplacering och dold marknadsföring.   

Slutsatsen i denna studie är att ingen av respondenterna i studien hade en positiv attityd 

gentemot företagssponsrade inlägg. Respondenterna känner mer förtroende för SMIs som 

är äkta, har humor och kan bjuda på sig själva. Respondenterna har även större förtroende 

för information från andra konsumenter än från företag. Vetskapen om att SMIs får 

finansiell kompensation för att publicera företagssponsrade inlägg gör att trovärdigheten 

för dem minskar.  

 

 

Nyckelord: SMI, sociala medier, influencer, företagssponsrade inlägg, förtroende, 

trovärdighet, attityder 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning  

Konsumenter möts dagligen av mängder av marknadsföringsbudskap vilket leder till 

att det blir svårare för företagen att fånga människors uppmärksamhet (Parment 

2015). I och med denna ökade medieintensitet uppstår det en risk att budskapet 

passerar den tilltänka målgruppen (ibid). För att nå fram till de individer man strävar 

efter att kommunicera med gäller det att profilera budskapet (ibid), till exempel 

genom sociala medier. 

 

Sedan uppkomsten av sociala medier för över två decennier sedan har konsumenter 

större möjlighet att engagera sig i människor, händelser och varumärken som är 

betydelsefulla för dem (Nielsen 2012). Idag är sociala medier större än någonsin, 

socialt nätverkande är ett globalt fenomen och sociala medier är en del av vår vardag 

(ibid). Förutsättningarna för att påverka människor har förändrats totalt i och med 

denna digitala revolution (Ström 2010). Att starta en blogg, webbplats eller publicera 

en video är många gånger gratis och därmed kan företag, enligt Ström (2010) nå ut 

till många människor, genom relativt enkla medel. 

 

Katz och Lazarsfeld (1955) menar däremot att människor påverkas mest av andra 

människor och tar lättare till sig budskap som kommuniceras direkt från en annan person 

än från ett företag. De menar att det inom alla grupper i samhället finns så kallade 

opinionsledare, sådana personer som har en förmåga att påverka andra människor inom 

samma grupp. Vidare menar de att dessa människor i större mån tar in budskap från 

massmedier än andra, och filtrerar sedan dessa budskap för att sprida det vidare till 

likasinnade. De fungerar som en mellanhand mellan massmedierna och allmänheten (Katz 

och Lazarsfeld 1955). Dessa opinionsledare har enligt Freberg, Graham, McGaughey och 

Freberg (2010) fått ökad betydelse på sociala medier, de kallar dem social media 

influencers. Vidare menar de att företag kan marknadsföra sin organisation eller sitt 

varumärke genom att ingå ett samarbete med en sådan influencer (Freberg et al. 2010). 

 

Ett sätt att göra detta är genom varumärkesbaserade aktiviteter på sociala medier 

(Christy & Truten 2015).  Sådana aktiviteter kan användas för att öka konsumenters 

engagemang och lojalitet för ett varumärke, det kan även inspirera konsumenter att 

prata om varumärket och därmed öka medvetenheten om det (ibid). Aktiviteterna 

kan bestå av dialoger mellan företag och konsumenter, sponsrat innehåll, 

engagerande upplevelser et cetera. (ibid). Företag kan även använda sig utav 

influencers såsom bloggare, där dessa influencers får en kompensation av något slag, 
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antingen i form av direktbetalning eller indirekt via till exempel rabatt på den 

produkt eller tjänst de marknadsför (Lu, Chang & Chang 2014). 

 

1.2 Bakgrund 

Fram till 1980-talet använde företag sig utav ett färre antal, men fungerande 

marknadsföringsverktyg och medier för att nå ut till sina konsumenter (Baines, Fill & Paige 

2011). Därefter har utvecklingen gått framåt och det har skett stora förändringar i hur 

organisationer når ut till konsumenter (ibid). Med ny teknologi under 1990-talet ökade 

användningen av direktmarknadsföring och det utvecklades en ny typ av medier som gav 

möjlighet för organisationer att direkt kunna kommunicera med konsumenterna (ibid).  

Utvecklingen av medierna har gjort att många organisationer inte investerar lika mycket i 

traditionell media, utan har istället övergått till digital media (Baines, Fill & Paige 2011). 

Samtidigt menar Weiss (2014) att traditionell marknadsföring får ökat motstånd från 

konsumenter. En rapport från Nielsen år 2012 understöder denna utveckling. Den visar att 

marknadsföringen på sociala medier ökar. Den kostnadsfria marknadsföringen är enligt 

undersökningen störst men betald marknadsföring, så som annonser på Facebook och 

sponsrade blogginlägg blir allt vanligare (Nielsen 2012). Då de flesta deltagare i studien 

angav att de kommer att öka sin budget för sociala medier, till bekostnad på andra medier 

(ibid) kan det antas att marknadsföringen på sociala medier på dessa fyra år har fortsatt att 

öka och att fler företag ägnar sig åt detta.  

 

1.3 Marknadsföring på sociala medier 

Människor med samma intressen kan numera föras samman på grund av internet och nya 

teknologier, vanliga konsumenter kan därmed få en stor röst på marknaden (Booth & Matic 

2011). Genom sociala medier kan konsumenter influera varandra och i viss mån påverka 

hur varumärken uppfattas (ibid). Det blir därmed svårare för företagen att kontrollera hur 

ryktet av deras varumärke utvecklas och enligt Booth och Matic känner de sig pressade att 

ta tillbaka denna kontroll (ibid). I och med denna utveckling är sociala medier en viktig 

kanal för de flesta företag i dagens marknadsföringssamhälle (Kaplan & Haenlein 2010). 

Sociala medier tillåter företag att engagera sig i sina konsumenter och ha en direkt kontakt 

med dem (Kaplan & Haenlein 2010; Meenaghan, McLoughlin & McCormack 2013). Enligt 

Kaplan och Haenlein (2010) kan företag uppnå mer genom att effektivt använda sociala 

medier än genom traditionella kommunikationsmedel. Vidare menar de att användningen 

av sociala medier kräver nya sätt att tänka, att använda det som en 

marknadsföringsstrategi är inte en lätt uppgift, men görs det på rätt sätt finns det flera 

potentiella fördelar att hämta (Kaplan & Haenlein 2010). 
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1.4 Problemdiskussion 

Marknadskommunikationslandsskapet idag ser annorlunda ut jämfört med för ett par 

decennier sedan då nya sätt att kommunicera med marknaden tillkommit (Parment 2015). 

De nya kommunikationskanalerna blir allt fler och ligger i större utsträckning utom 

företagens kontroll (ibid). Denna utveckling har lett till att företag söker efter att engagera 

sig på de nya medierna och interagera med medlemmarna inom det (Uzunoglu & Misci Kip 

2014). Att det blir lättare att skapa, publicera och dela innehåll till människor med liknande 

intressen har en effekt på hur budskap sprids (ibid). Samtidigt underlättar detta 

möjligheten för företagen att nå ut till specifika målgrupper (Parment 2015). 

 

Vissa individer har en förmåga att påverka andra människor (Katz & Lazarsfeld 1955), 

några exempel på sådana inom sociala medier är Therese Lindgren, en YouTube-profil som 

har 361 991 följare på YouTube och över 140 miljoner visningar på sina videos, vilka 

framförallt handlar om skönhet (YouTube 2016). Kenza, Sveriges största bloggerska, har 

nästan 460 000 läsare av sin blogg (Bloggportalen 2016). Anna Nyström, modell och 

Instagram-profil, har över 2,6 miljoner följare (Instagram 2016). Individer som dessa har 

många olika namn, några exempel som använts inom tidigare forskning är opinion leaders 

(Katz & Lazarsfeld 1955), market mavens (Abratt, Nel & Nezer 1995), brand ambassadeurs 

(Booth & Matic 2011), digital influencers (Uzunoglu & Misci Kip 2014), influential endorsers 

(Li, Lee & Lien 2012) och social media influencers (Freberg et al. 2010). Då denna studie 

ämnar att studera företagssponsrade inlägg i den digitala världen, mer specifikt på sociala 

medier, kommer benämningen social media influencer att användas i denna studie, vilket i 

fortsättningen kommer att förkortas SMI.  

 

Freberg, Graham, McGaughey och Freberg definierar SMIs som en ny typ av externa 

personer som genom rekommendationer kan forma människors attityder genom sina 

bloggar, YouTube-konton, Instagram-konton eller andra sociala medier (2010). 

 

SMIs kan förmedla budskap och påverka medlemmarna inom det digitala område de är 

aktiva inom, varefter budskapet kan sprida sig, med en eventuell viral effekt (Uzunoglu & 

Misci Kip 2014). För att uppnå en genuin och trovärdig närvaro på sociala medier kan 

företag samarbeta med dessa SMIs och utnyttja den potentiella virala effekt som ett sådant 

samarbete kan medföra (ibid).  

 

Under denna process har uppsatsförfattarna funnit flera tidigare studier som har fokuserat 

på hur företag kan identifiera de rätta personerna att samarbeta med samt vad som 

utmärker dessa personer. Samtidigt har uppsatsförfattarna upplevt att mindre forskning 

tillägnats åt att studera fenomenet ur konsumenternas perspektiv. Därför ämnar denna 

studie att bidra till forskningen på detta område genom att studera konsumenters attityder 
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gentemot SMIs samt deras värderingar och uppfattningar om företagssponsrade inlägg på 

sociala medier.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en inblick i konsumenters attityder gentemot social media 

influencers samt hur konsumenter värderar och uppfattar företagssponsrade inlägg från 

dessa på bloggar, sociala nätverk samt content communities. 

2 Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Sociala medier  

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) finns det sex kategorier av sociala medier; bloggar, 

sociala nätverk, virtuella sociala världar, samarbetsprojekt, content communities och 

virtuella spelvärldar. 

 

En studie genomförd av Hutton och Fosdick (2011), visar att mellan 2006 och 2011 steg 

användandet av YouTube, vilket enligt Kaplan och Haenlein (2010) är ett content 

community, med 52 %. Samma undersökning visade att även bloggar får ökat användande 

och växte under denna period med 23 %. Den mest växande formen av sociala medier var 

sociala nätverk, vilka under fyra år nästan tredubblade sina användare, enligt 

undersökningen, från 27 % till 74 % (Hutton & Fosdick 2011). Dessa tre former av sociala 

medier förklaras ytterligare nedan utifrån Kaplan och Haenleins (2010) definitioner. 

 

2.1.1 Bloggar  

Bloggar är den tidigaste formen av sociala medier. Det är en form av personliga webbsidor 

som kan utformas på olika sätt, allt från en form av personlig dagbok där författaren 

skriver om sitt liv till information om ett specifikt intresseområde. Bloggar skrivs och sköts 

oftast utav en person men möjliggör interaktion genom att läsare kan kommentera 

inläggen (Kaplan & Haenlein 2010). 

 

2.1.2 Sociala nätverk 

Sociala nätverk, till exempel Facebook, möjliggör för användarna att vara sammankopplade 

med varandra genom sina personliga profiler på dessa nätverk. Användarna kan själva 

bestämma vem som ska ha tillgång till ens personliga profil och kan genom 

direktmeddelanden kommunicera med varandra. Den personliga profilen kan innehålla 

olika typer av information, så som bilder och videos (Kaplan & Haenlein 2010). 
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2.1.3 Content communities  

Syftet med content communities, så som YouTube, är att användarna ska kunna dela olika 

former av innehåll mellan varandra. Dessa communities finns för flera typer av media, 

bland annat foton och videos. Användare inom dessa communities är inte tvungna att 

skapa en egen personlig profil, som inom sociala nätverk. På grund av content communities 

höga popularitet är de väldigt attraktiva kanaler för många företag (Kaplan & Haenlein 

2010). 

 

2.2 Varumärkets värde  

Varumärkets värde är de tillgångar och skyldigheter som är kopplade till ett varumärke. 

Det ska hanteras strategiskt och ses som en långsiktig del av företagets affärsstrategi 

(Aaker 2011). Varumärkets värde består av tre typer av tillgångar; varumärkeskännedom, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer (ibid). 

 

2.2.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom innebär till vilken grad konsumenter känner till ett varumärke. 

Detta kan ge upphov till flera konkurrensfördelar. För det första kan det skapa en känsla av 

familjaritet, att man känner till varumärket och har någon slags relation till det. För det 

andra kan det ge en signal om närvaro, engagemang och substans genom att kunder känner 

igen varumärkets namn, för det tredje kan framträdandet av ett varumärke visa på om det 

ihågkommes vid en viktig tidpunkt i köpprocessen, ju tidigare desto bättre (Aaker 2011). 

 

2.2.2 Varumärkeslojalitet 

En viktig tillgång för många företag är graden av lojalitet hos befintliga kunder. Trots att 

konkurrenter kan erbjuda liknande produkter eller tjänster kan det vara svårt att få en 

befintlig kund att byta varumärke. Detta kan baseras på vana, preferens eller kostnader för 

att byta varumärke. Dessutom skapar lojala kunder uppmuntran för andra, potentiella 

kunder, som känner en trygghet i att veta att andra har valt varumärket (Aaker 2011). 

 

2.2.3 Varumärkesassociationer 

Associationerna kopplade till ett varumärke är av stor betydelse då varumärket ska 

bestämma dess strategiska position. Associationer till varumärket innebär allt som är 

direkt eller indirekt sammankopplat till konsumenters minne av ett varumärke. 

Produktattribut, kundfördelar och kvalitet är exempel på sådana associationer (Aaker 

2011). 
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2.3 Trovärdighet av user-generated content (UGC) jämfört med producer-generated 

content (PGC) 

Intresset för user generated content har ökat då många varumärken och produkter 

förekommer på flera olika sociala medier och diskuteras utav användare (Cheong & 

Morrison 2008). Cheong och Morrison genomförde år 2008 en studie där de undersökte 

trovärdigheten av user-generated content (UGC) jämfört med producer-generated content 

(PGC). Deras resultat visar bland annat att de flesta av deltagarna i studien ansåg att UGC 

var mer trovärdigt än PGC, alltså att en konsuments åsikt är mer trovärdig än en 

marknadsförares budskap. Detta menar de, beror på att en konsument inte har något att 

vinna på att uttala sig positivt om en produkt, varumärke eller tjänst. En annan anledning 

menar de, var uppfattningen om att en konsument som uttalar sig om en vara antagligen 

har en erfarenhet av den. De som ansåg att PCG var mer trovärdigt än UGC motiverade 

detta med att budskap från företags marknadsföringsbudskap regleras av lagen och att de 

därför inte skulle sända ut falska eller vilseledande budskap. De ansåg däremot att 

företagen bara sänder ut det positiva och endast berättar en del av historien. Slutsatsen 

som författarna drar är att deltagarna i denna studie visade större förtroende för 

information från andra konsumenter än information direkt från företag (Cheong & 

Morrison 2008). 

 

2.4 Word of Mouth (WoM) och Electronic Word of Mouth (eWoM) 

Word of Mouth (WoM) är en muntlig person-till-person-kommunikation mellan mottagare 

och kommunikatör gällande ett varumärke, en produkt eller en tjänst, som mottagaren 

uppfattar som icke-kommersiell (Stokes & Lomax 2002). Det grundar sig på 

konsumenternas opartiska och objektiva åsikter i förhållande företagens åsikter. Dessa 

sprids sedan genom att konsumenter rekommenderar vidare till andra konsumenter 

(Baines, Fill & Paige 2011). Electronic Word of Mouth (eWoM) är en vidareutveckling av 

WoM och sker genom sociala medier där det finns en möjlighet att dela sina åsikter och 

erfarenheter med fler människor (Uzunoglu & Misci Kip 2014). Istället för muntlig 

kommunikation sker denna kommunikation via medier så som bloggar och sociala nätverk 

(Abrantes, Seabra, Lages & Jayawardhena  2013). EWoM och WoM kan beskrivas eller 

mätas i två olika termer, volym och valens (Stokes & Lomax 2002). Valens innebär 

associationerna kopplade till en produkt, tjänst eller varumärke (ibid). Associationerna kan 

vara både positiva och negativa. Antingen associerar konsumenterna produkten, tjänsten 

eller varumärket med någonting positivt och kommer därför förmedla positiva 

rekommendationer till sin omgivning. Eller så skapar konsumenterna negativa 

associationer och kommer istället kommunicera detta vidare till andra (ibid). Volym mäts i 

hur många som nås av rekommendationerna, hur många som får höra om varumärket, 

produkten eller tjänsten i fråga (ibid).  
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Genom att individer kommunicerar via dessa medier blir det en självgående viral process 

som påverkar marknadsföringsaktiviteterna (Baines, Fill & Paige 2011). Trots att det är 

okända människor som delar med sig av sina erfarenheter av varumärken, produkter och 

tjänster, så skapas ändå en form av trovärdighet, då de inte har något egenintresse i 

försäljningen på samma vis som ett företag har (Abrantes et al. 2013).  

2.5 Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen visar betydelsen av personligt inflytande när det gäller att informera 

och övertyga mottagarna att tänka eller bete sig på ett speciellt sätt (Baines, Fill & Paige 

2011). Det är en kommunikationsprocess mellan användare och mottagare, där mottagaren 

har en möjlighet att ge respons till avsändaren (Uzunoglu & Misci Kip 2014). Det finns två 

olika typer av avsändare. Den ena är opinionsledare, som är de personer som har ett stort 

intresse för ett speciellt ämne (Baines, Fill & Paige 2011). Det är enklare för människor att 

ta in information från dessa än att ta in information direkt från massmedia såsom TV och 

radio (ibid). Karakteristiskt för dessa opinionsledare är att de kan relatera till gruppen de 

påverkar eftersom de är delaktiga i den (ibid). De har däremot mer information och 

kunskap inom exempelvis en produktkategori än vad andra individer har (ibid). Den andra 

typen av avsändare kallas opinionsbildare och är till skillnad från opinionsledare 

professionellt involverade i intresseområdet (ibid). De tillhör alltså inte gruppen de 

påverkar. En opinionsbildare använder sitt personliga inflytande då denna vill förmedla 

sina kunskaper om exempelvis en produkt på grund av sitt yrke, sin auktoritet eller sin 

position (ibid). 

2.5.1 Utvecklad modell av tvåstegshypotesen 

Denna tvåstegshypotes har på senare år utvecklats med hjälp av den digitala utvecklingen 

(Uzunoglu & Misci Kip 2014). Informationsflödet kan därmed ske i en digital miljö, där det 

inte längre krävs att individerna befinner sig inom samma geografiska område. Inom 

sociala medier anses bloggare som ett exempel på en viktig grupp av opinionsledare (ibid). 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) har utvecklat en modell som visar hur kommunikation sker 

genom digitala influencers, där forskarna har definierat Facebook och Instagram som 

mikrobloggar. Det börjar med att varumärket kommunicerar ut information till bloggaren. 

Därefter delar denna bloggare med sig utav informationen via blogg eller mikroblogg till 

läsare och läsarnas vänner (ibid). Dessa kan sedan kommentera och delta i diskussioner på 

bloggar och mikrobloggar samt sprida denna information vidare ytterligare, vilket skapar 

detta digitala tvåstegsflöde (ibid). Modellen har förenklats och översatts från engelska till 

svenska av uppsatsförfattarna. 
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Figur 1. Brand communication through digital influencers-model (Uzunoglu & Misci Kip 

2014). Anpassad och översatt av uppsatsförfattarna.  

2.6 Identifiera opinionsledare 

Li och Du (2011) genomförde en undersökning där de studerade hur företag skulle kunna 

identifiera opinionsledare, i form av bloggare, för att genom Word of Mouth 

marknadsföring sedan kunna använda dessa opinionsledare och utveckla effektiva 

marknadsföringstrategier. De fyra faktorer som användes för att identifiera dessa 

opinionsledare var bloggens innehåll, författaregenskaper, läsaregenskaper och relation. 

 

Bloggens innehåll innefattar hur en bloggare sprider information, både kritik och 

rekommendationer. Tonen i kommunikationen är en viktig punkt för att denne bloggare 

ska anses vara en opinionsledare. Även den återkoppling en bloggare får från utomstående 

i form av visningar och kommentarer inkluderas i denna faktor (Li & Du 2011). 

Författaregenskaper som en bloggare behöver ha för att identifieras som en 

opinionsbildare är att denne ska vara inflytelserik, kunnig och kunna kommunicera 

ut information. Expertis inom sitt ämne krävs, vilket Li och Du menar baseras på erfarenhet 

och kunskap. En bloggare bör dessutom ha ett stort antal läsare (Li & Du 2011). 

De resterande två faktorerna som användes i undersökningen var läsaregenskaper och 

relation. Läsaregenskaper innebär hur involverade en bloggares läsare är i diskussioner 
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som rör bloggens innehåll. Relation är förhållandet mellan en bloggare och de som läser 

bloggen. Detta mäts i intimitet och likhet. Intimitet innefattar den interaktion som finns 

mellan läsare och bloggare, medan likhet är hur pass lik en bloggare är en annan 

opinionsbildare i sin kommunikation (Li & Du 2011).  

Li och Dus slutsats var därmed med hjälp av dessa fyra faktorer att kan företag identifiera 

opinionsledare som är relevanta för deras marknadsföringsstrategier (Li & Du 2011). 

2.7 Buzz-marknadsföring  

Enligt Notarantonio och Quigley (2009) är målet med buzz-marknadsföring att hitta de 

individer som anses vara trendsättare inom sin grupp och uppmana dessa individer att 

sprida positiv information om ett varumärke, produkt eller tjänst till deras vänner eller 

följare. De menar att många gånger försöker användare av denna marknadsföringsstrategi 

dölja sina spår och mörka vem som står bakom informationen, andra gånger framgår det 

tydligt vart budskapet kommer ifrån. Syftet med denna strategi är att hitta de individer 

som har starkt inflytande. Mottagare av meddelandet upplever att informationen kommer 

från någon de litar på, när källan egentligen är ett företag. Genom att först dela 

informationen till ett fåtal utvalda personer, vilka sedan sprider denna information vidare 

till ett antal andra personer, sprids informationen successivt, det skapas ett så kallat buzz 

(Notarantonio & Quigley 2009). 

 

Premissen för en buzz-strategi är att konsumenter observerar att individer, vilka de kan 

identifiera sig med använder en produkt. Genom att dessa individer dessutom 

kommunicerar positiv information om produkten är syftet att konsumenterna ska få en 

positiv uppfattning om produkten (Notarantonio & Quigley 2009). 

 

2.8 Effekten av bloggares rekommendationer 

Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiangs (2013) studie visar att det finns ett positivt samband 

mellan bloggares rekommendationer och konsumenters köpintentioner. De fann även att 

förtroende har en direkt och signifikant påverkan på köpintentioner. Studien visade att 

bloggare som anses ha bra rykte upplevs mer ärliga i sina rekommendationer och deras 

läsare har ett större förtroende för dem än för bloggare med sämre rykte. Hsu, Chuan-

Chuan Lin och Chiang (2013) menar, utifrån resultatet av studien, att denna 

marknadsföringsstrategi är en lovande strategi för företag att öka sin försäljning. De menar 

att marknadsförare bör sträva efter att engagera opinionsbildare eller erfarna bloggare att 

rekommendera deras produkter till andra. Sammanfattningsvis menar dem att resultatet 

visar att läsare av bloggare med bra rykte tenderar att lita på bloggares 

rekommendationer, vilket i sin tur influerar deras köp beslut positivt, medan läsare av 

bloggar med sämre rykte snarare upplever att nyttan av rekommendationen har större 

betydelse (Hsu, Chuan-Chuan Lin & Chiang 2013). Detta stöds av Lu, Chang och Chang 
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(2014) som menar att konsumenters köpintentioner påverkas av huruvida de har en 

positiv uppfattning om en bloggare. De menar även att det finns ett starkt samband mellan 

produkttyp och attityder gentemot sponsrade blogginlägg. Konsumenter har en mer positiv 

attityd gentemot ett inlägg om en produkt som tenderar att kräva mer informationssökning 

till skillnad från produkter som baseras på egna upplevelser (Lu, Chang & Chang 2014). 

 

2.9 Sponsring och produktplacering 

Sponsring är en kommersiell aktivitet, där en part tillåter en annan att nyttja den ena 

partens målgrupp i utbyte mot pengar eller andra resurser (Baines, Fill & Paige 2011). 

Sponsring kan användas som ett kommunikationsverktyg för att skapa en länk mellan ett 

varumärke och konsumentens association till varumärket (Cornwell, Weeks & Roy 2005). 

Det kan användas för att förbättra konsumenters medvetenhet, bygga upp företagets 

varumärke eller för att bygga kundrelationer (Hohenauer 2013). Sponsring kan även 

användas för att differentiera ett varumärke från konkurrenters varumärken (Cornwell, 

Roy & Steinard 2001). Sociala medier har en viktig position som plattform för sponsring 

eftersom de underlättar interaktionen mellan företag och konsumenter (Meenaghan, 

McLoughlin & McCormack 2013). En form av sponsring är produktplacering (Baines, Fill & 

Paige 2011). Det finns både aktiv produktplacering, där avsändaren visar upp produkten 

genom användning, och passiv produktplacering, där produkten endast visas upp i bild 

eller video (Kramolis & Kopeckova 2013).  

 

2.10 Rekommendationer i utbyte mot finansiell kompensation 

En studie av Moore, Mowen och Reardon (1994) undersökte effekterna av att använda flera 

informationskällor för reklambudskap, och jämförde effekterna när informationskällorna 

var betalda och när de inte var betalda. Studien visade att när en finansiell kompensation 

getts till flera källor för att framföra ett budskap så genererade det fler negativa attityder 

om bland annat källan, produkten och varumärket. När flera informationskällor användes 

och de inte gavs någon finansiell kompensation var resultatet det motsatta, de positiva 

reaktionerna ökade. Moore, Mowen och Reardon (1994) menar att anledningen till detta 

var det faktum att när deltagarna i studien var medvetna om att källan var finansiellt 

kompenserad så minskade trovärdigheten för den källan. De fann även att när endast en 

informationskälla används så tenderar den negativa responsen att minska och de positiva 

attityderna för källan, produkten och varumärket att öka, jämfört med när flera 

informationsskällor används. Vid användning av endast en källa fanns det heller inte någon 

signifikant skillnad mellan huruvida de fått finansiell kompensation eller inte (Moore, 

Mowen & Reardon 1994).  

 

Detta stöds av Cronley, Kardes, Goddard och Houghton (1999) som i sin studie fann att 

konsumenter tenderar att få en positiv uppfattning om en produkt, ett varumärke eller den 
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person som rekommenderar dessa till följd av reklambudskap som framförs med hjälp av 

en känd person. Resultaten visade att konsumenter tillskriver positiva attityder för en 

produkt till den kända personen, även när de är medvetna om att denna person fått en 

finansiell kompensation för att medverka i detta. Forskarna menar att en möjlig förklaring 

till detta är att människor antar att den kända personen tycker om varumärket och 

produkten, oavsett om han eller hon fått betalt för att göra reklam för det eller inte 

(Cronley et al. 1999). 

 

2.11 Dold marknadsföring 

Liljander, Gummerus och Söderlund genomförde år 2015 en studie för att undersöka unga 

konsumenters respons på misstänkt dold marknadsföring och öppen marknadsföring i 

bloggar. De fann att unga konsumenter reagerade negativt på företagssponsrade 

blogginlägg, i de fall där det framgår att det är ett sponsrat inlägg, de hade även en negativ 

effekt på konsumenters köpbeteende och köpintentioner. Inlägg med misstänkt dold 

marknadsföring hade inte samma negativa effekter. Denna typ av inlägg gav samma effekt 

som inlägg där inget företag nämns. Deras resultat visade även att varken dold eller öppen 

marknadsföring påverkade bloggarens trovärdighet (Liljander, Gummerus & Söderlund 

2015). Ashley och Leonards (2009) menar i sin studie att användande av dold 

marknadsföring även tenderar att minska konsumenternas tillit till varumärket. Colliander 

och Erlandsson (2015) fann det motsatta resultatet i sin studie, då de fann att attityderna 

gentemot ett varumärke inte påverkas av ett avslöjande om dold marknadsföring. Deras 

resultat visade även att ett avslöjande om att en bloggare är sponsrad efter att ha förmedlat 

ett dolt budskap från ett företag minskar trovärdigheten för bloggaren (Colliander & 

Erlandsson 2015).  

3 Metod 

 

3.1 Ontologi  

Denna studie ämnar att studera sociala företeelser, därmed har undersökningen 

genomförts utifrån en ontologisk ståndpunkt. Utgångspunkten är tolkningsinriktad och 

kunskapsteoretisk, med tyngd på förståelse av den sociala verkligheten, samt hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman & Bell 2011). Studien har 

genomförts med en hermeneutisk vinkel, vilket innebär att tolka människors handlingar. I 

detta fall är det konsumenternas uppfattningar och värderingar av företagssponsrade 

budskap genom SMIs som studeras.  

 

3.2 Val av forskningsmetod 

För att besvara syftet har denna studie genomförts med en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

metod har använts då studien strävar efter att studera beteenden, värderingar och åsikter 
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för att få en kontextuell förståelse för konsumenters attityder om SMIs samt deras 

värderingar och uppfattningar om företagssponsrade inlägg av dessa SMIs (Bryman & Bell 

2011). Empirin har analyserats utifrån ett antal teorier och tidigare studier med fokus på 

marknadskommunikation.   

 

Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är de förutfattade meningar och 

den för-förståelse forskaren sedan innan har. Förutfattade meningar är de personliga 

föreställningar en forskare har om det fenomen som ska undersökas. För-förståelse 

innebär den uppfattning om ett fenomen som forskaren fått genom till exempel utbildning, 

forskning eller egna erfarenheter. Detta leder till att forskarens egna referensramar präglar 

hela forskningsprocessen (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). I denna studie grundar 

sig de förutfattade meningarna på den föreställning som författarna själva har fått genom 

användning av sociala medier. Kunskapen som lett till för-förståelsen består framförallt av 

studier inom marknadsföring. 

 

En förutsättning för kvalitativ forskning är den närhet som uppstår mellan forskare och 

studieobjekt. Som nämnts tidigare leder detta till att forskarens eget beteende präglar 

situationen (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Detta har dock försökts undvikas 

genom att respondenterna fått utrymme att tala fritt om sina egna erfarenheter, utan att bli 

påverkade av uppsatsförfattarnas egna uppfattningar. En kvalitativ studie kan öka 

förståelsen genom att se världen ur deltagarnas perspektiv (Bryman & Bell 2011). Studien 

har genomförts med en deduktiv syn på hur empirin kan kopplas till det valda teoretiska 

ramverket (ibid).  

 

3.2.1 Intervjuer 

Empirin består av personliga intervjuer som genomförts med femton respondenter. 

Personliga intervjuer genomfördes för att kunna uppfatta och tolka kroppsspråk, tonläge 

och ansiktsuttryck (Bryman & Bell 2011). Respondenterna intervjuades separat i syfte att i 

varje intervju kunna fokusera på respondentens egna reflektioner och för att undvika att de 

påverkas av varandra (Denscombe 2016). Intervjuerna genomfördes utifrån en 

intervjuguide, som utvecklades av författarna med syftet i åtanke (Denscombe 2016). En 

intervjuguide ger möjlighet för intervjuaren att vara flexibel och utveckla sina frågor under 

intervjuns gång (Bryman & Bell 2011). 

 

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997) beror resultatet av undersökningen på fyra 

huvudelement, vilka är undersökningens teman, roller, aktörer och kulisser. 

Undersökningens teman handlar om vilket ämne intervjun berör. Vissa saker kan vara 

känsliga för respondenten att berätta om, vilket uppsatsförfattarna har tagit hänsyn till. 

Innebörden av roller är de förväntningar forskaren och respondenten har på varandra, 

detta kan innefatta relationen dem emellan utanför intervjun, statusskillnader et cetera. 
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Respondenten kan även ha vissa förväntningar om vad hon eller han tror att forskaren vill 

ha för svar och därmed anpassa sina svar efter detta. Betydande för resultatet är även 

aktörens förmåga att få samspelet i intervjun att fungera. Forskaren får heller inte gå för 

fort fram så att det skär sig i samspelet utan det är viktigt att skapa en bra stämning och 

vara uppmärksam på de signaler och den information som ges (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1997). Ett bra samspel har eftersträvats genom att uppsatsförfattarna låtit 

respondenterna ge uttömmande svar utan att avbryta dem. Med kuliss menas den miljö 

som intervjun utspelar sig i, faktorer så som tid, plats, hur man sitter påverkar stämningen 

under intervjun (ibid). Inför varje intervju skedde en överenskommelse med varje enskild 

respondent om en plats för intervjun att äga rum för att på så sätt skapa en miljö där 

respondenten kände sig bekväm. 

 

3.2.2 Urval  

Urvalet är i kvalitativ forskning en avgörande del i processen. Skulle fel personer väljas ut 

kan det leda till att informationen blir oanvändbar i förhållande till den ursprungliga 

utgångspunkten (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Syftet med kvalitativa intervjuer är 

att öka förståelsen och få bättre uppfattning om det studerade fenomenet (ibid). 

Därmed har undersökningen genomförts utifrån ett målstyrt urval i syfte att välja ut 

deltagare utifrån uppsatta kriterier för att de som intervjuas ska vara relevanta för 

studiens syfte (Bryman & Bell 2011). Urvalet har gjorts utifrån de kriterium att 

respondenterna använder sig av sociala medier, samt att de följer någon eller några SMIs 

på dessa medier. För att nå respondenter som uppfyller detta kriterium har frivilliga 

efterfrågats genom sociala medier, mer specifikt, via Facebook.  

3.3 Genomförande 

Varje intervju genomfördes utefter samma intervjuguide innehållandes framförallt öppna 

frågor, detta för att ge utrymme för respondenterna att kunna utveckla sina svar och med 

möjlighet för uppsatsförfattarna att ställa följdfrågor, det vill säga, semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe 2016). Varje intervju varade i ungefär 30 minuter och samtliga 

intervjuer spelades in för att säkerställa att betydelsefull information inte förbisågs. Varje 

respondent fick ge sitt godkännande om inspelning av intervjun, innan den påbörjades, 

detta för att de inte skulle känna sig obekväma i situationen (Bryman & Bell 2011).  Även 

minnesanteckningar gjordes under intervjuerna, i syfte för uppsatsförfattarna att kunna 

markera information som kändes särskilt centrala under intervjuns gång (Denscombe 

2016). 

 

För att kunna redogöra för den empiri som samlats in via intervjuerna har de i efterhand 

transkriberats. På så sätt har även möjligheten funnits att se tillbaka på viss information 

när tveksamheter uppstått (Bryman & Bell 2011). Detta har även varit nödvändigt för att 

kunna analysera empirin utifrån den teoretiska referensramen.  
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3.3.1 Presentation av respondenter och intervjutillfällen 

Då flera av de femton respondenter som deltagit i undersökningen önskat att vara 

anonyma benämns samtliga femton individer med fiktiva namn. 

 

Första intervjun genomfördes en kväll hemma hos Viola. Hon går sin sista termin på sin 

högskoleutbildning. Hon följer i sociala medier främst Blondinbella. Stämningen under 

intervjun var lättsam, Viola var glad och tyckte det var roligt att vara en del av 

undersökningen. 

Andra intervjun genomfördes en eftermiddag på ett café i centrala Stockholm med 

respondenten Lisa. Precis som första intervjun som genomfördes var den lättsam och 

liknade mer ett vardagligt samtal. Lisa studerar sin näst sista termin innan hon har en 

kandidatexamen. Lisa följer endast profiler hon anser vara intelligenta och drivna. 

Intervjun med Maja genomfördes en tidig morgon på ett lugnt café i Vällingby, hon är för 

tillfället inne på sin sjunde termin på sin högskoleutbildning. Maja har ett stort intresse för 

träning, vilket även speglas i hennes svar, då hon relaterade sina svar till detta ämne ett 

flertal gånger. Intervjun genomfördes direkt efter att Maja hade varit och tränat, så 

uppsatsförfattarna var till en början oroliga att respondenten inte skulle ha någon energi 

kvar för intervjun. Maja visade dock motsatsen och svarade energisk men eftertänksamt på 

alla frågor som ställdes. 

Erikas intervju genomfördes efter att hon slutat sitt arbete, på ett högljutt café i närheten 

av hennes jobb i centrala Stockholm. Trots att Erika jobbat hela dagen var hon energisk 

under hela intervjun och att det befann sig människor runtomkring verkade hon inte bli 

besvärad av. Erika förklarade att hon endast följer ett fåtal SMIs som delar med sig av sin 

vardag. 

På ett café i närheten av Rådmansgatan tunnelbanestation genomfördes intervjun med 

Cajsa. Hon hade fått gå tidigare från sitt heltidsjobb och hade valt ut ett litet bord på caféets 

uteservering eftersom hon ville njuta av solskenet de sista minuterna innan solen skulle gå 

ner. Något som orsakade att den trafikerade vägen i närheten påverkade samtalet då 

uppsatsförfattarna och respondenten fick höja rösterna för att höra vad den andra sade. 

Dock verkade den trafikerade vägen inte påverka Cajsa som under intervjuns gång svarade 

eftertänksamt på varje fråga uppsatsförfattarna ställde. Hon förklarar att de SMIs vars 

konton hon gärna besöker är sådana som är humoristiska eller inspirerande.  

 

Uppsatsförfattarnas intervju med Simon som för tillfället studerar, genomfördes en 

eftermiddag på ett café i Jakobsberg. Simon har precis innan intervjun varit och tränat, 

något han förklarar är det ämne han tycker är intressant att SMIs uppdaterar om och 
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därför följer han endast sådana profiler i sociala medier. Stämningen på caféet som 

intervjun skedde på var lugn, vilket även skapade en avslappnad intervju. 

Bianca och uppsatsförfattarna möttes en tidig morgon i förorten Spånga. Intervjun 

genomfördes utomhus då både Bianca och uppsatsförfattarna ansåg att det var trevligare 

på grund av det vackra vädret. Bianca som både studerar på heltid och jobbar deltid 

berättade under intervjun att de SMIs som hon först och främst följer är de profiler som 

publicerar inlägg om inredning.  

En sen eftermiddag genomfördes intervjun med Jonathan på ett café i södra Stockholm. 

Jonathan kom ett par minuter försent på grund av försenat tåg och var till en början något 

stressad, men kändes i takt med att intervjun pågick mer avslappnad. Jonathan berättade 

under intervjun att det brukar variera vilka SMIs han följer, men att de ofta publicerar 

inlägg om sådant han är intresserad av. 

Intervjun med Boel genomfördes under hennes lunchrast på ett café i centrala Stockholm. 

Boel var energisk och uttryckte direkt sin entusiasm över att delta i undersökningen. Ett 

bord längst in på caféet valdes som plats för intervjun då det var lunchtid och därmed en 

hel del människor runtomkring. Boel studerar digital media vilket till viss del reflekterades 

i hennes svar på frågorna som ställdes under intervjun. Boel poängterade flera gånger att 

hon vill bli inspirerad av SMIs samt att de ska upplevas som genuina och ärliga personer.  

 

Jesper och Tyra intervjuades hemma hos en av uppsatsförfattarna en kväll då de bor i 

närheten. Då det var en härlig sommarkväll beslutades det att balkongen skulle vara en 

härlig och avslappnande miljö för intervjun att ta plats. Det var lugnt runtomkring och 

ingenting som störde. Jesper och Tyra intervjuades separat och medan den ena 

intervjuades på balkongen väntade den andra i ett annat rum, för att de inte skulle 

påverkas av varandras närvaro.  

Maria och Sara intervjuades även dem vid samma tillfälle, men separat. Maria är för 

tillfället mammaledig och Sara var denna dag hemma med sin sjuka son. Då det var en varm 

och solig dag bestämdes det att intervjuerna skulle äga rum hemma hos Sara, på hennes 

uteplats. Även om det var mitt på dagen och lugnt runtomkring så avbröts intervjuerna 

några gånger då deras barn var i närheten och krävde en del uppmärksamhet. Även om 

detta störde deras fokus till viss del så skapade det en härlig och varm stämning med 

mycket skratt. Varken Maria eller Sandra är speciellt insatta i ämnet SMI. De följer några 

mammabloggare och inredningskonton på Instagram med jämna mellanrum.  

 

Nicole studerar till lärare och är utbildad make-up-artist. Intervjun ägde rum hemma hos 

henne en vardag vid lunchtid. Nicole har själv tidigare bloggat och är därmed relativt insatt 
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i ämnet. Hon följer framförallt SMIs inom skönhet och mode, till exempel Linda Hallberg, 

som är en framgångsrik make-up-artist. 

 

Den sista intervjun som genomfördes var med Jasmine som jobbar inom musikbranschen 

en sen eftermiddag hemma hos henne. Hon berättade under intervjun att hon följer ett fåtal 

SMIs på Instagram, bloggar och Youtube, men att de hon följer besöker hon för att de 

publicerar humoristiska inlägg eller inlägg inom ämnet musik. 

3.4 Bedömningskriterier 

3.4.1 Trovärdighet 

Alternativa bedömningskriterier för kvalitativa studier är enligt Bryman & Bell istället 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet bedöms utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2011). 

Tillförlitligheten i studien är relativt hög, då den genomförts enligt de riktlinjer som finns 

för hur en kvalitativ undersökning bör genomföras (Bryman & Bell 2011). 

Intervjupersonerna har i efterhand fått ta del av materialet för att säkerställa att de blivit 

uppfattade korrekt och att uppsatsförfattarna inte förvrängt det som sagts (ibid). I och med 

att uppsatsförfattarna är en del av den sociala kontext som undersöks så blir det svårare att 

uppnå en fullständig objektivitet. Detta har ändå eftersträvats med hjälp av en 

intervjuguide fri från ledande frågor och egna värderingar (Bryman & Bell 2011). 

Författarnas förhoppning med intervjuerna var att de skulle utvecklas till mer 

samtalsliknande situationer där intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och kunna 

tala fritt. Detta kan dock ha påverkat konfirmeringen då det varit svårt för författarna att 

dölja sina egna värderingar under samtalen (ibid).  

Resultatet av denna undersökning kommer troligtvis inte kunna tillämpas i andra 

sammanhang. I kvalitativa forskning är överförbarheten generellt låg, det går sällan att 

generalisera resultaten (Bryman & Bell 2011). Detta gäller även för denna studie då ett 

fenomen som är i ständig utveckling undersökts, samt att vissa specifika individers 

attityder och uppfattningar studerats. Kvalitativa resultat tenderar att vara unika inom den 

sociala situation som studerats, vilket försvårar möjligheten att uppnå samma resultat vid 

ett försök att upprepa undersökningen (Bryman & Bell 2011). Trots att hela 

forskningsprocessen redovisats skulle resultatet skilja sig om undersökningen skulle 

genomföras vid ett annat tillfälle, alltså är pålitligheten i denna studie låg. Detta då aspekter 

som att tekniken går framåt, människors attityder och uppfattningar ändras hela tiden 

påverkar resultatet. Det är även möjligt att uppsatsförfattarnas egna värderingar och 

tolkningar haft en betydande roll i processen (ibid). 
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3.4.2 Äkthet 

Kriterierna för äkthet är huruvida undersökningen ger en rättvis bild samt huruvida den 

bidrar till ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman & Bell 

2011). 

 

För att ge en så rättvis bild som möjligt om hur konsumenter uppfattar företagssponsrade 

inlägg har personer som berörs av detta intervjuats. Alltså mottagarna av budskapet och 

inte avsändarna (Bryman & Bell 2011). Femton personer har intervjuats, men för att få en 

mer rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns bland konsumenter krävs 

eventuellt ett större antal. 

 

Den ontologiska autenciteten består av den bild författarna fått efter att ha intervjuat 

respondenterna (Bryman & Bell 2011), vilken är att individerna inte varit medvetna om 

hur de uppfattar företagssponsrade inlägg förrän de besvarat frågorna och fått tänka efter. 

Det verkade som att de inte inser hur mycket information de tar in förrän de började 

reflektera över det. Den pedagogiska autenciteten i denna studie är relativt hög, då 

deltagarna i undersökningen har tillgång att läsa denna uppsats efter att den publicerats. 

De kan därmed ta del av hela empirisammanställningen och få en bild av hur de andra 

respondenterna svarat på intervjufrågorna och hur de uppfattar det område som studerats 

(ibid). 

 

Ett flertal av de intervjuade uttryckte under intervjuns gång att de tidigare inte reflekterat 

över hur de uppfattar företagssponsrade inlägg och SMIs. Det är därmed möjligt att de i 

fortsättningen kommer vara mer medvetna om detta. Huruvida det kommer bidra till att de 

förändrar sin situation samt hur stark den katalytiska autenciteten är (Bryman & Bell 

2011), blir därmed svårt att uttala sig om. Då denna studie endast ämnar få en inblick i 

konsumenters attityder, uppfattningar och värderingar är den taktiska autenciteten i 

denna studie låg (ibid).  

 

3.5 Metodkritik  

Som tidigare nämnts så är det möjligt att uppsatsförfattarnas egna uppfattningar och 

erfarenheter kan ha påverkat resultatet av intervjuerna. Då författarna är insatta i ämnet 

och har en för-förståelse för det, kan detta präglat utformningen av frågorna. Då det visat 

sig att några av respondenterna inte delar denna för-förståelse har vissa frågor misstolkats 

och ytterligare förklaring varit nödvändig. I ett försök att skapa en dialog med hjälp av 

öppna frågor, blev resultatet att respondenterna vissa gånger kom ifrån ämnet, vilket lett 

till att en del av informationen inte är relevant för studien. Möjligtvis hade studien gett 

starkare resultat om en avgränsning gjorts till endast en form av sociala medier, till 

exempel endast bloggar. De sponsrade inläggen ser olika ut på olika medier och därmed 

hade det eventuellt vart tydligare för respondenterna vilken form av inlägg som ämnas att 
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studeras. Ett annat alternativ hade kunnat vara att visa exempel på sponsrade inlägg, då 

innebörden av dessa kan tolkas olika av olika personer. 

Det faktum att respondenterna fått vara delaktiga i att bestämma tid och plats för 

intervjuerna kan ha påverkat atmosfären under intervjuerna. Faktorer såsom ljud och 

människor runtomkring kan ha gjort att störningsmoment uppstått och att respondenterna 

i vissa fall haft svårt att fokusera. Detta har dock inte varit märkbart enligt 

uppsatsförfattarna, men en lugnare atmosfär hade eventuellt kunnat få respondenterna att 

uttrycka sig annorlunda. 

 

4 Empiri och analys 

4.1 Användning av sociala medier 

Samtliga femton respondenter som intervjuats i undersökningen använder Facebook, alla 

förutom Jonathan gör det dessutom dagligen. Instagram är också ett av de sociala medier 

som majoriteten av respondenter använder, fjorton av femton besöker Instagram varje dag. 

De flesta respondenter använder dessutom dessa två medier flera gånger om dagen. 

Bloggar och content communities (Kaplan & Haenlein 2010) som Youtube används mer 

sällan av majoriteten. De flesta av respondenterna använder dessa medier, men besöker 

dem endast några gånger i veckan tillsammans med diverse andra medier. En tredjedel av 

respondenterna, fem stycken av de intervjuade, besöker Youtube dagligen. 

 

Alla respondenter följer ett antal SMIs, varav flera nämndes upprepade gånger, bland annat 

Kenza, Blondinbella, Alexandra Bring, Michaela Forni, Janni Delér, Bianca Ingrosso, Katrin 

Zytomierska och Alexander Schulman. För de respondenter som under intervjun berättade 

att de har ett visst intresse, exempelvis träning gick det att urskilja ett mönster av 

träningsbloggar och träningskonton. Erika och Jonathan förklarade under sina intervjuer 

att de inte följer någon specifik SMI, men att de besöker olika SMIs kanaler med jämna 

mellanrum. 

4.2 Attityder gentemot social media influencers 

Antalet respondenter som tyckte att SMIs känns trovärdiga var fler än de som ansåg att 

influencers känns icke trovärdiga. Erika, Bianca, Lisa och Boel tvekade när de fick frågan 

om hur trovärdiga SMIs känns och sade att det beror på vem profilen är och på hur stor 

denna är, det vill säga hur många individer som följer SMIns kanal, ju fler följare de har 

desto mer trovärdiga känns dem, detta är även något Li och Du (2011) hävdar i sin studie 

är en faktor för hur man identifierar en opinionsbildare. Att ha fler följare gör även att man 

når ut till fler, vilket ökar volymen, något som Stokes och Lomax (2002) menar är ett mått 

på eWoM. Simon tyckte att trovärdigheten ökar hos en SMI på Youtube om denna har 
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många visningar på sina videoklipp. Att de har många följare eller visningar kan vara ett 

tecken på att de är trendsättare inom sitt område och därmed har starkt inflytande på sina 

följare, vilket företag kan utnyttja genom att uppmana dessa personer att sprida positiv 

information om deras varumärke, produkt eller tjänst (Notarantonio & Quigley 2009). 

De som ansåg att SMIs inte är trovärdiga påpekade att det beror på att de vet att profilerna 

får betalt för att publicera inläggen. Jesper, Nicole och Erika resonerade även kring att det 

relativt enkelt går att se vilka som endast publicerar inlägg för att få betalt, vilket gör att 

dessa SMIs inte känns trovärdiga. Att konsumenter anser att finansiellt kompenserade 

källor är mindre trovärdiga är även något som Moore, Mowen och Reardon (1994) belyser i 

sin studie. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de inte kan lita på SMIs. Även flera av 

respondenterna som svarade att de tycker att SMIs känns trovärdiga, anser att de trots 

detta inte kan lita på dem. Maja menade att förtroendet minskar när det tydligt framgår att 

de är sponsrade och därmed någon kompensation för det, även flera andra respondenter 

uttryckte denna åsikt. En anledning till detta kan tänkas vara att konsumenterna har en 

negativ attityd gentemot SMIs (Liljander, Gummerus & Söderlund 2015). Detta resonemang 

stöds även av Cheong och Morrison (2008) som menar att konsumenter har större 

förtroende för användargenererad information än företagsgenererad information. Det 

skiljer sig däremot från Moore, Mowen och Reardon (1994) och Cronley et al. (1999) som 

fann av finansiell kompensation inte påverkar konsumenters attityder negativt. De 

resterande respondenterna poängterade att de kan lita på SMIs men att de varumärken 

som en influencer visar upp eller innehållet i det de publicerar kan bidra till att de tvekar 

på trovärdigheten och blir mer kritiska gentemot profilen. Lisa menade på att det kan bero 

på företaget de samarbetar med och att hon kan lita på en SMI generellt men inte i det 

specifika samarbetet. Detta motstrider Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang (2013) och Lu, 

Chang och Chang (2014) som menar att en positiv uppfattning om och förtroende för 

profilen har en direkt påverkan på konsumenters köpintentioner. De som inte litar på SMIs 

trodde att det kunde bero på att de känner att viss information undanhålls när profilerna 

publicerar bilder, videoklipp eller text samt att de ser att dessa influencers kan ha fått 

betalt för att publicera inlägget. Detta kan bero på, precis som Cheong och Morrison (2008) 

påpekar, så upplever konsumenter att företagen endast förmedlar de positiva budskapen. 

Nicole uttryckte att hon endast litar på en SMI om denne är expert på det område denna 

publicerar inlägg om, exempelvis kosmetik, något som Baines, Fill och Paige (2011) samt 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) definierar är karakteristiskt för en opinionsbildare, då en 

opinionsbildare besitter mer information och kunskap än vad i detta fall konsumenten gör. 

Detta stöds dessutom av Li och Du (2011) som menar på att en opinionsbildare ska ha 

expertis inom sitt ämne. Att ha god kunskap är grundläggande för att skapa ett förtroende, 
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menar även Tyra, något som till viss del kan stödjas av Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang 

(2013) samt Lu, Chang och Chang (2014) som menar att en positiv uppfattning om en, i 

deras fall, bloggare, skapar ett ökat förtroende och konsumenterna tenderar att lita mer på 

dennes rekommendation.  

4.3 Viktiga egenskaper hos social media influencers  

Att SMIs kan uttrycka sig personligt i sina inlägg är viktigt för majoriteten av 

respondenterna. Att de vågar bjuda på sig själva, dela med sig utav både bra och dåliga 

sidor, när de publicerar sina bilder, videoklipp och texter är något som ökar trovärdigheten 

hos individen menade flera respondenter. Dessutom är sättet de publicerar inlägg på och 

språket de använder betydelsefullt för att en SMI ska kännas trovärdig. Hur innehållet i 

inläggen publiceras är något som Li och Du (2011) understryker i sin studie är viktigt för 

att identifieras som en SMI. Att endast publicera sådant innehåll som i betraktarens ögon 

anses vara perfekt och därmed inte vara lika personlig, nämnde Boel, Cajsa och Nicole är en 

bidragande faktor för en influencers trovärdighet. Boel uttryckte sig på följande sätt: 

”Personer som redigerar bilder för att de ska se bra ut, känns inte alls trovärdiga”. 

 

Flera andra respondenter resonerade i samma banor och menade att det är viktigt att en 

SMI har humor och kan visa äkthet genom att bjuda på sig själv. De måste våga visa upp att 

de inte är perfekta. De måste enligt respondenterna, som Li och Du (2011) dessutom 

nämner i sin studie, kunna kommunicera ut sin information på ett bra sätt. Erika förklarade 

att om en SMI skriver att denne gillar en produkt av någon orsak, men samtidigt 

understryker att något med produkten, till exempel hållbarheten är mindre bra, skulle hon 

känna att denna influencer var mer ärlig. SMIs som delar med sig av tankar om produkter, 

trots att de inte får betalt för det, tycker Nicole känns äkta, hon menade att detta gör att 

hon får större förtroende för SMIn. Att en SMI har provat en produkt eller tjänst som de 

rekommenderar ökar förtroendet för SMIn, vilket bland annat Tyra poängterar. De åsikter 

som respondenterna ovan framfört reflekterar Cheong och Morrisons (2008) resonemang, 

genom att framföra budskap som upplevs komma från en annan konsument och inte ett 

företag, kan trovärdigheten för budskapet öka. De poängterar även, precis som 

respondenten Tyra nämner, att uppfattningen om att SMIn har provat produkten de 

rekommenderar kan bidra till att trovärdigheten ökar.  

 

En bra ton måste dessutom hållas kontinuerligt ansåg Boel. Hon menade vidare att det 

uppskattas när en SMI kommunicerar med sina följare. Något som stödjs av Li och Dus 

(2011) studie där de poängterar att en SMI kan identifieras som en opinionsbildare 

beroende på hur ofta den interagerar med sina besökare (Li & Du 2011). Att uppdateringar 

sker ofta är något respondenterna uppskattar, med inspirerande inlägg som handlar om 

sådant som respondenterna är intresserade av, såsom kosmetik, inredning och träning.  
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SMIs ska vara människor som verkar smarta, intelligenta och har ett driv, någon som går 

att se upp till, de ska vara en inspiration för andra menade Lisa och Tyra. Sådana 

egenskaper kan eventuellt bidra till att en SMI får ett bra rykte, vilket enligt Hsu, Chuan-

Chuan Lin och Chiang (2013) kan göra att deras följare litar mer på deras 

rekommendationer. 

 

4.4 Attityder gentemot sponsrade inlägg av social media influencers 

Attityderna gentemot sponsrade inlägg av SMIs var relativt jämt fördelade mellan de som 

inte lägger särskilt mycket värdering i dem och de som är negativt eller skeptiskt inställda 

till dem. Ingen uttryckte sig positivt om denna typ av inlägg. Liljander, Gummerus och 

Söderlund (2015) kom fram till liknande resultat i sin studie om företagssponsrade 

blogginlägg. Däremot var flera respondenter förstående till det faktum att SMIs ofta har 

detta som ett arbete och därmed accepterar att de tjänar pengar på det, till exempel en 

bloggare. Jesper uttryckte sig på följande sätt: ”Det är deras jobb, de måste få pengar för att 

överleva”.  

Flera av respondenterna var som nämnts ovan skeptiska till sponsrade inlägg och menade 

att det inte känns trovärdigt, ärligt eller seriöst. Detta stöds återigen av Liljander, 

Gummerus och Söderlund (2015) som fann att unga konsumenter har en negativ 

inställning till företagssponsrade blogginlägg. Några av dessa respondenter var kritiska till 

huruvida en SMI gör reklam för produkten, tjänsten eller varumärket för att de anser att 

det är en bra produkt eller endast för att de får betalt för det. Li och Du (2011) poängterar 

vikten av att sprida informationen på rätt sätt. Att några respondenter var kritiska till 

huruvida SMIn tycker om produkten motstrider studien av Cronleys et al. (1999), som 

menar att människor tenderar att anta att en känd person som marknadsför en produkt 

eller ett varumärke tycker om dessa, oavsett om denne fått finansiell kompensation eller 

inte.  

Samtliga respondenter ansåg att det har blivit mer tydligt att sådana här inlägg är reklam 

på senare tid. Tidigare kunde det många gånger vara tveksamt. Alla respondenter förutom 

Bianca och Jonathan ansåg att de ofta lägger märke till denna typ av inlägg och de menade 

att det oftast är väldigt uppenbart att det är en form av reklam. De menar att man möts av 

så mycket information att det blir för mycket att ta in allt. Bianca uttryckte sig såhär: “man 

ser det inte, man vill bara se det man är intresserad av”. Detta skulle kunna bero på de 

negativa attityder som är kopplade till företagssponsrade inlägg, enligt Liljander, 

Gummerus och Söderlund (2015), samt att företagsgenererat innehåll anses mindre 

trovärdigt än användargenererat innehåll (Cheong & Morrison 2008). Samtidigt menar 

båda respondenterna att de antagligen ser mer än vad de tror och tar in information 

undermedvetet. 
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Cajsa menade att man kan se på layouten att det är ett sponsrat inlägg innan man har läst 

att det står att det är sponsrat. Flera menade dock att vissa SMIs är bättre på att tydliggöra 

de sponsrade inläggen än andra. Ett exempel på misstänkt dold marknadsföring (Liljander, 

Gummerus & Söderlund 2015) gavs av Erika “Till exempel kan vissa skriva ett långt inlägg 

eller lägga upp en bildserie om en produkt och sedan ha en liten rad längst ner att det är 

sponsrat, vilket kan vara lätt att missa”. Detta kan även liknas vid produktplacering, både 

aktiv och passiv (Kramolis & Kopeckova 2013). När sponsrade inlägg står ut i flödet 

riskerar en eventuell buzz-strategi att fallera då det finns en risk att konsumenterna inte 

upplever det som att informationen kommer från SMIn utan från företaget (Notarantonio & 

Quigley 2009).  

 

4.5 Attityder gentemot negativa inlägg från en social media influencer 

För att ta reda på attityderna gentemot SMIs uppfattas av konsumenter valde 

uppsatsförfattarna att beakta de inlägg som inte är sponsrade utan som istället säger något 

negativt om en produkt, tjänst eller varumärke. Samtliga respondenter angav att de skulle 

lyssna på detta och att det skulle kännas mer trovärdigt än ett sponsrat inlägg. Något som 

stödjs av Baines, Fill och Paige (2011) som menar att konsumenter har en opartisk och 

objektiv ståndpunkt gentemot företagens åsikter (Baines, Fill & Paige 2011). Vissa skulle ta 

reda på mer information från andra källor innan de formar sig en uppfattning medan det 

för andra skulle räcka med ett inlägg från en SMI. Flera menade att influencern som person 

känns mer trovärdig när han eller hon inte endast lägger upp saker som är bra utan även 

kan dela med sig av negativa erfarenheter och uppfattningar, vilket därmed skulle kunna 

öka trovärdigheten för de sponsrade inläggen. Detta tas även upp av Cheong och Morrison 

(2008) som menar att en konsuments, i detta fall SMIns, negativa uttalande tyder på att 

denna har erfarenhet om produkten, vilket ökar trovärdigheten.  

 

Flera respondenter menade att anledningen till att det blir mer trovärdigt när en SMI 

publicerar negativa åsikter är för att respondenterna antar att det inte är ett företag som 

står bakom detta då det inte finns någon anledning för en SMI att skriva negativa saker om 

ett företag man får betalt av, och de tror heller inte att ett företag skulle betala dem för att 

skriva negativa saker om ett annat företag. Nicole uttalade sig på följande sätt: “Då hade 

personen blivit mer trovärdig, att man får se baksidan också. Då vet man att de både kan 

skriva det negativa och det positiva, vilket gör att de känns mer ärliga.” Detta resonemang 

speglar även det Abrantes et al (2013) belyser, att även då en SMI inte har en personlig 

relation till konsumenten så är avsaknaden av egenintresse i företagets försäljning något 

som gör denna SMI trovärdig. Vilket även Cheong och Morrison (2008) poängterar i sin 

studie. Sammanfattningsvis anser samtliga respondenter att SMIs är mer trovärdiga i de 

sammanhang de inte får betalt av ett företag för att marknadsföra deras produkter, vilket 
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motsäger Moore, Mowen och Reardon (1994), som menar att attityder inte påverkas av om 

förmedlaren av budskapet fått finansiell kompensation eller inte.  

Huruvida sådana inlägg skulle påverka respondenternas uppfattning om produkten, 

tjänsten eller varumärket berodde till stor del på vilken produkt det handlar om. Negativa 

inlägg om produkter som beror på exempelvis smak hade inte lika stor betydelse. Det beror 

även på om en SMI anses ha bra kunskap om produkten eller tjänsten. Några respondenter 

nämnde att de antagligen skulle få en negativ uppfattning om produkten men att det 

nödvändigtvis inte betyder att deras attityd till varumärket som helhet skulle förändras. 

Även om Lu, Chang och Chang (2014) inte analyserar negativa inlägg som inte är sponsrade 

kan deras slutsats möjligtvis appliceras även på detta. Flera är dock lite osäkra på hur de 

skulle påverkas, Nicole uttryckte sig på följande sätt: ”jag blir nog mer påverkad än jag 

tror”. 

4.6 Trovärdigheten hos social media influencers 

Med tanke på att tydligheten av sponsrade inlägg har ökat diskuterades det huruvida detta 

påverkar trovärdigheten för SMIs. I denna fråga hade respondenterna delade åsikter. 

Jasmine, Tyra, Jesper, Nicole och Lisa ansåg att det minskade, medan Boel, Maria, Viola och 

Erika tyckte att det ökade. Resterande menade att det inte påverkade trovärdigheten alls, 

vilket till viss del överensstämmer med Liljanders, Gummerus och Söderlunds (2015) 

resultat, då de fann att trovärdigheten inte påverkades av sponsrade inlägg. De som ansåg 

att trovärdigheten för en SMI ökar menade att det är mer ärligt att vara tydlig med att ett 

inlägg är sponsrat och att smygreklam minskar trovärdigheten för SMIn. Att dold 

marknadsföring och smygreklam minskar trovärdigheten för SMIs, så som bloggare, är 

även en slutsats som Erlandsson och Colliander (2015) fastställt i deras studie.  Återigen 

uttryckte Jesper sin förståelse för att dessa personer har detta som ett arbete och att de 

därmed måste tjäna pengar på något sätt. Att de är tydliga och ärliga med detta ökar alltså 

trovärdigheten, enligt några respondenter. De som ansåg att trovärdigheten minskar på 

grund av att tydligheten av sponsrade inlägg har ökat menade däremot att det kan bero på 

huruvida det känns som att influencern själv tycker om produkten och tror på produkten. 

Nicole uttryckte sig på följande sätt ”Många influencers säger att dom inte skulle samarbeta 

med något de inte tycker är bra”, en uppfattning som delas av Cronley et al. (1999). Flera 

menade dock att de oftast uppfattar sådana inlägg som ett sätt för en SMI att tjäna pengar 

och att de därmed inte kan lita på deras rekommendation. Vilket stöds av Liljander, 

Gummerus och Söderlunds slutsats om att företagssponsrade blogginlägg uppfattas 

negativt av konsumenter (2015). Moore, Mowen och Reardon (1994) fann däremot den 

motsatta effekten. 

I enighet med Erlandsson och Colliander (2015) ansåg samtliga femton respondenter 

däremot inte att trovärdigheten för produkten eller företaget bakom den minskar. Flera av 

respondenterna menade att de förstår företagens strategi och anser att det snarare är 
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smart av företagen, Maria uttryckte sig såhär: ”det är smart av företagen, det är ett jättebra 

sätt för företaget att marknadsföra sig”, vilket stöds av Meenaghan, McLoughlin och 

McCormack (2013), som menar att sociala medier är en viktig plattform för sponsring. Boel 

menade att det är ett bra sätt för företagen att nå ut till sin målgrupp.  Även om en SMI inte 

har en opartisk åsikt kan denna fortfarande nå ut till en stor mängd konsumenter (Stokes & 

Lomax 2002). Cajsa menar att det är bara positivt att det tydligt framgår att inlägget är 

sponsrat för då känns företaget ärligt och seriöst. Lisa menar dock att det kan bero på 

vilken SMI företaget väljer att förknippa sig med. Om det är en person som man som 

konsument inte kan identifiera sig med så kan det påverka ens inställning till produkten 

eller företaget negativt. Om det däremot är en person som man kan identifiera sig med och 

som känns trovärdig så ökar även trovärdigheten för produkten eller företaget. 

Konsumenter kan därmed skapa associationer, både positiva och negativa, om varumärket 

utifrån den SMI som förmedlar budskapet. Sådana associationer kan ha stor betydelse för 

hur konsumenter uppfattar och minns varumärket, samt för varumärkets strategiska 

position (Aaker 2011). Det betonar även vikten av identifiering som är en grundläggande 

del i buzz-marknadsföring (Notarantonio & Quigley 2009).  

 

4.7 Effekt av företagssponsrade inlägg 

Även om majoriteten av respondenterna angav att de inte hade köpt en produkt eller 

använt en tjänst som en SMI rekommenderat eller varit sponsrad av så var det flera 

respondenter som sade att dom blivit inspirerade av sådana inlägg och blivit mer öppna för 

köp. Detta skiljer sig från Liljander, Gummerus och Söderlund (2015) som menar att 

sponsrade inlägg har en negativ effekt på köpbeteende och köpintentioner. Flera sade även 

att de besökt en butik eller internetsida efter att en SMI skrivit om den. Lisa gav ett 

exempel på detta: ”det är många just nu känns det som, som är sponsrade av Gina Tricot. Jag 

har gått in där flera gånger och försökt hitta någonting men jag hittar aldrig något. Jag har 

till exempel gått till butiken och känt på en tröja som någon haft på sig, men kände direkt att 

det var dålig kvalitet så därför köpte jag den inte”. Även om Lisa i detta fall inte fattade ett 

köpbeslut är det ändå ett bra exempel på hur SMIs kan bidra till ökad 

varumärkeskännedom, vilket bland annat kan skapa konkurrensfördelar (Aaker 2011), 

samt användas för att öka konsumenters medvetenhet om varumärket (Hohenauer 2013). 

Några respondenter, bland annat Maria, Sara och Maja angav att även om de inte har köpt 

något som en influencer har rekommenderat så skulle de kunna tänka sig att göra det, på 

grund av att de ofta känns insatta i det område de är verksamma inom och att de känns 

kunniga. Något som enligt Baines, Fill och Paige (2011) är egenskaper hos en 

opinionsbildare. Vilket även stöds av Li och Dus (2011) undersökning där de hävdar 

samma sak. Flera respondenter menar dock att det beror på vilken typ av produkt det är, 

kläder förekom som ett exempel i flera av intervjuerna som den typ av produkt de troligast 

skulle kunna tänka sig att köpa. Mat och dryck var ett annat exempel som ett antal 
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respondenter ansåg minst troligt att köpa efter en rekommendation från en SMI. Att 

produkttyp har betydelse för inställningar till rekommendationer från SMIs stöds av Lu, 

Chang och Chang (2014) som menar att det finns ett samband mellan produkttyp och 

attityden gentemot det sponsrade inlägget.  

 

Samtliga respondenter angav att de antingen har eller skulle kunna tänka sig att 

rekommendera en produkt som rekommenderats från en SMI genom ett sponsrat inlägg 

vidare till en vän. Dock sade flera respondenter att de endast skulle göra det efter att ha 

testat produkten själv och fått en positiv erfarenhet av den. Något som kan kopplas till 

Stokes och Lomax (2002) påstående om eWoM, att konsumenten har en positiv association 

till produkten och därmed kommer ge positiva rekommendationer vidare till sin 

omgivning. Det är även ett bevis på lyckad buzz-marknadsföring, där syftet är att först dela 

informationen till ett fåtal utvalda personer, som sedan sprider denna information vidare 

till ett antal andra personer, som sedan sprider den till fler (Notarantonio & Quigley 2009).  

 

Majoriteten av respondenterna angav att de har eller skulle kunna tänka sig att köpa en 

produkt, tjänst eller något från ett specifikt varumärke just för att den personen har skrivit 

om den eller använder den. Detta stöder premissen för en buzz-strategi, vilket 

Notarantonio och Quigley (2009) menar är att konsumenter får en positiv uppfattning om 

en produkt utifrån information som kommuniceras från en individ som de kan identifiera 

sig med. Flera menade dock att detta nödvändigtvis inte beror på att man vill försöka 

efterlikna den personen utan att det kan bero på att man blir exponerad för den produkten 

eller varumärket oftare och därför känner sig mer familjär med det vilket kan leda till köp. 

Maja uttryckte sig på följande sätt: “Det märker jag bara hur jag gått över från Nike till 

Adidas för att det är så många som har det på typ Instagram på de man följer, man blir ju 

påverkad fast man tror att det är man själv som ändrat inställning. Så det är nog inte på 

grund av att det är just den personen, men för att man följer den personen så ser man det 

märket oftare och då kommer man vilja ha det”. Genom att konsumenterna blir mer 

exponerade för ett varumärke ökar varumärkeskännedomen om det (Aaker 2011), vilket 

som nämnts ovan ökar känslan av familjaritet till varumärket. Detta exempel visar även 

prov på varumärkeslojalitet (Aaker 2011), i detta fall var den ursprungliga 

varumärkeslojaliteten låg och genom en ökad varumärkeskännedom och eventuellt 

positiva varumärkesassociationer valde denna konsument att byta varumärke. Cornwell, 

Roy och Steinard (2001) menar att med hjälp av SMIs kan företag differentiera sitt 

varumärke från konkurrenters varumärken. Det var även fler som påpekade att de inte 

köper produkten för att de strävar efter att efterlikna personen utan snarare att de går på 

rekommendationen om att det är en bra produkt och att det leder till att de öppnar upp 

ögonen mer för produkten. Vilket poängterar en eftersträvad effekt av sponsring (Cornwell, 

Weeks & Roy 2005). Det skulle även kunna kopplas till Hsu, Chuan-Chuan Lin & Chiangs 

(2013) studie där de fann ett positivt samband mellan bloggares rekommendationer och 
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konsumenters köpintentioner. Det kan även gälla en produkt som respondenten funderat 

på att köpa, i de fallen kan en rekommendation från en SMI ge den sista övertygelsen, 

Nicole gav ett exempel på detta: “om jag har hört någon kompis rekommenderat något och 

sedan rekommenderar den här personen också det så kan det påverka mig till att testa den 

produkten. Det kan ge den sista pushen”. Vetskapen om att andra har valt en produkt från 

ett varumärke kan enligt Aaker (2011) göra att konsumenter känner en trygghet. 

 

Majoriteten av respondenterna menade att de skulle känna sig besvikna och lurade om en 

produkt som rekommenderats av en SMI inte var det dem förväntade sig. Flera 

poängterade framförallt sin besvikelse för produkten men några menade även att de skulle 

tappa förtroendet för SMIn, på grund av att denne rekommenderat en produkt som hon 

eller han antagligen inte har provat utan gör detta endast i syfte att tjäna pengar. Ett 

minskat förtroende för en SMI kan som nämnts tidigare därmed skapa negativa 

associationer till varumärket och dess produkter (Aaker 2011). Hsu, Chuan-Chuan Lin och 

Chiang (2013) menar även att förtroende har en signifikant påverkan på konsumenters 

köpintentioner och ett tappat förtroende reducerar i detta fall antagligen sannolikheten för 

köp. Nicole, Sara och Maria menade dock att det beror på vilken produkt det handlar om, 

när det gäller smak och preferenser hade det inte lika stor betydelse. Detta gällde även för 

kosmetik och skönhetsprodukter där resultatet kan skilja från person till person. Detta 

speglar återigen Lu, Chang och Chang (2014) påstående om att attityder gentemot 

sponsrade inlägg beror på produkttyp. Även de fann att konsumenter inte har en lika stark 

åsikt gentemot sponsrade inlägg som uttalar sig om produkter som baseras på smak och 

preferens. Dessa respondenter menade att de inte skulle lägga någon större vikt i det utan 

mest tänka att det inte var rätt produkt för dem. Det skulle inte påverka deras uppfattning 

om en SMI. 

 

4.8 Hur företagssponsrade inlägg kan bli mer trovärdiga 

För att konsumenter ska uppfatta sponsrade inlägg som mer trovärdiga så menar några 

respondenter att SMIs bör vara mer restriktiva med vad de rekommenderar och ha djupare 

samarbeten med vissa varumärken samt inte ha för mycket reklam för att undvika att 

deras följare tappar intresset. Maja och Nicole menade att de bör ha ett mer kritiskt 

förhållningssätt till produkter som de rekommenderar och inte endast framföra det 

positiva med produkten. Detta kan öka känslan av att informationen kommer från en SMI 

och inte från ett företag, vilket i sin tur ökar trovärdigheten för informationen (Cheong & 

Morrison 2008) 

 

Flera menar att de borde göra dessa inlägg till en mer naturlig del av deras flöde, när det 

framgår för tydligt att det är reklam och när inlägget sticker ut för mycket så blir det lätt att 

respondenterna bläddrar förbi det. Detta går i enighet med Liljander, Gummerus och 
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Söderlund (2015) som menar att inlägg med misstänkt dold marknadsföring inte ger 

samma negativa reaktioner som inlägg som tydligt är företagssponsrade. Bianca menade 

att en väldigt stark rekommendation eller ett starkare samarbete mellan en SMI och ett 

företag möjligtvis skulle kunna öka uppmärksamheten för inlägget. 

 

Ett exempel som nämns av Boel är redigerade bilder, istället för att publicera en fin, men 

redigerad bild kan SMIs öka trovärdigheten genom att lägga upp en oredigerad bild som 

känns mer äkta och i stunden. Tyra föreslog att de skulle kunna lägga ut före och efter 

bilder. Alternativt föreslog Cajsa att det går att följa SMIs under en längre period när de 

använder produkten, att det blir mer som en berättelse. De flesta respondenter menar att 

det blir mer trovärdigt och ökar den positiva uppfattningen om en SMI när det framgår att 

hon eller han använder produkten i vardagen och faktiskt tycker om produkten. 

Trovärdigheten för en SMI kan därmed öka om mottagarna av budskapet uppfattar denna 

som en annan konsument, som uttalar sig om en vara hon eller han har en egen erfarenhet 

av (Cheong & Morrison 2008). 

 

5 Diskussion  

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i konsumenters attityder gentemot social media 

influencers samt hur konsumenter värderar och uppfattar företagssponsrade inlägg från 

dessa på bloggar, sociala nätverk samt content communities. 

 

En anledning till att använda sig utav SMIs är att konsumenter ska uppleva det som att 

informationen kommer från en vän eller annan konsument, när den egentligen kommer 

från ett företag (Notarantonio & Quigley 2009). Deltagarna i undersökningen var medvetna 

om att företagssponsrade inlägg av SMIs förekommer och de flesta uppmärksammar dem 

relativt ofta. Vetskapen om att de fått finansiell kompensation för att förmedla ett budskap 

gör att flera respondenter har en negativ inställning till de sponsrade inläggen, då de inte 

alltid kan avgöra om en SMI endast publicerar det för att de får betalt eller för att de 

faktiskt tycker om produkten, tjänsten eller varumärket. Vilket kan leda till att 

respondenterna undviker sådana inlägg och företagets budskap når aldrig dess tänkta 

mottagare. Några respondenter upplever även att SMIs undanhåller viss information och 

endast förmedlar det positiva om varumärket, produkten eller tjänsten, något som 

respondenterna menar kan undvikas genom att ha ett mer kritiskt förhållningssätt. Att 

förmedla negativa kommentarer kring produkter ökar respondenternas förtroende för 

SMIs.  

 

Tidigare studier har visat att konsumenter tenderar att ha större förtroende för 

information från andra konsumenter än från företag (Notarantonio & Quigley 2009; 
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Abrantes et al. 2013), vilket även denna studie visar. Respondenterna menar att SMIs är 

mer trovärdiga när de förmedlar sina egna åsikter om ett varumärke, produkt eller tjänst, 

vilket de negativa inläggen ger exempel på. Detta bör därmed appliceras på de sponsrade 

inläggen, för att de ska bli mer trovärdiga bör SMIs kommunicera ut informationen på ett 

sätt som upplevs genuint. Av samma respondenter som angav att SMIs är trovärdiga var 

det däremot flera av dessa som menade att de inte har förtroende för dem. Detta kan tolkas 

som att SMIs i sig är trovärdiga men att respondenterna inte har förtroende för produkten 

eller företaget som står bakom produkten, det vill säga att de inte kan lita på SMIn i det 

specifika samarbetet. Förtroendet för SMIn kan minska ytterligare om deras 

rekommendationer inte uppfyller konsumenternas förväntningar.  

 

Denna studie visar dessutom att respondenterna anser att företagssponsrade inlägg har 

blivit tydligare, vilket gör att de uppmärksammar dem mer än vad de gjort tidigare. De 

menar att de sticker ut från flödet och att det därmed är relativt enkelt att undvika dem. 

Även om de flesta respondenter ansåg att detta ökar trovärdigheten för både SMIs och 

företag angav ett antal respondenter att SMIs bör integrera företagssponsrade inlägg mer i 

deras flöde och att det inte ska vara så tydligt att det är reklam, något som 

uppsatsförfattarna inte hade förväntat sig.  

 

Respondenterna känner mer förtroende för SMIs som har humor, är äkta och kan bjuda på 

sig själva. En anledning till detta kan vara att konsumenter vill kunna identifiera sig med 

dessa personer. Att deltagarna i studien anser att SMIs ska vara experter och kunniga inom 

sitt område indikerar att respondenterna gärna tar till sig deras kunskap och 

rekommendationer. I och med att flera respondenter angav att de har eller skulle kunna 

tänka sig att köpa en produkt som en SMI har rekommenderat genom ett företagssponsrat 

inlägg antyder detta att sådana inlägg har inflytande.  

 

6 Slutsats 

Ingen av respondenterna i studien hade en positiv attityd gentemot företagssponsrade 

inlägg, samtliga hade antingen en negativ eller kritisk inställning till dem. Respondenterna 

känner även mer förtroende för SMIs som är äkta, har humor och kan bjuda på sig själva. 

Att ha ett kritiskt förhållningssätt till produkter, tjänster och varumärken ökar förtroendet 

för SMIs. Förtroende för SMIs kan däremot minska om deras rekommendationer inte 

uppfyller respondentens förväntningar. Respondenterna har större förtroende för 

information från andra konsumenter än från företag.  
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Vetskapen om att SMIs får finansiell kompensation för att publicera företagssponsrade 

inlägg gör att trovärdigheten för dem minskar. Att företagssponsrade inlägg har blivit 

tydligare ökar däremot trovärdigheten något för både SMIs och företagen. 

 

7 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att få ytterligare förståelse för detta fenomen skulle en större och mer omfattande 

studie med fler respondenter kunna genomföras. Ett alternativ är att endast studera 

företagssponsrade inlägg på en form av sociala medier vilket skulle kunna öka förståelsen 

för fenomenet på det mediet. Det skulle även vara intressant att studera effekterna av 

företagssponsrade inlägg inom ett visst ämne eller för en viss produktkategori.  

 

Denna studie är genomförd utifrån konsumenters perspektiv, att undersöka hur SMIs 

resonerar kring företagssamarbeten skulle kunna ge ett annat perspektiv och bidra till en 

bättre förståelse om ämnet.  
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