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I takt med att medielandskapet förändras har marknadsföringsstrategin influencer marketing 
blivit ett allt vanligare verktyg för att fånga både nuvarande och potentiella kunders intresse 
samt att bygga långvariga och starka kundrelationer. Den här studien har för avsikt att skapa 
en förståelse för hur studenter, som faller under det köpstarka kundsegmentet millennials, ser 
på och uppfattar influencer marketing. Vår förhoppning är att kunna bidra med kunskap om 
attityder inom detta marknadsföringsfenomen.  

 

Denna studie tillämpar en kvantitativ forskningsansats och med hjälp av en 
enkätundersökning samlades data in från 241 studenter på Jönköping University. 
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grupp som följer flest influencers, nyttjar flest erbjudanden och har mest positiv inställning 
gentemot influencer marketing. I helhet ser vi en korrelation där högre användarfrekvens, 
intresse för influencers och ett sökande efter inspiration utgör de faktorer som skapar en mer 
positiv attityd gentemot influencer marketing. 
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As the media landscape is constantly changing, the marketing strategy influencer marketing 
has become a common tool to obtain the attention of both current and potential customers as 
well as building long lasting customer relations. The purpose of this study is to examine how 
students see and perceive influencer marketing. Our ambition is to contribute with knowledge 
and data about student attitudes within this relatively new field of research.  

 

This study uses a quantitative research approach and data from 241 students have been 
collected through an online survey. The questionnaire has 19 questions that are based upon 
Michael Solomon’s ABC-model, used with the purpose to understand students’ attitudes and 
to distinguish more specific target groups. The results from the survey were analyzed using 
the theories of user-generated content and Lazarfelds’ and Katz’s Two-step flow-model.  

 

The result from this study indicates that students generally have a rather neutral attitude 
towards influencer marketing but still consider it to be more interesting than traditional 
marketing. More than half of the respondents have either bought a product or used a discount 
code that they received from an influencer. Students think that product recommendations that 
are written by other consumers are more interesting than those written by companies or 
organizations. Women is the group that tends to follow more influencers, utilize more offers 
and has adapted a more positive attitude towards influencer marketing. Overall, we can 
distinguish a correlation where higher user frequency, an interest in influencers and the idea 
that influencers are seen as a source of inspiration are factors that create a more positive 
attitude towards influencer marketing.  

  

Keywords: influencer marketing, Instagram, attitudes, students, social media, influence, 
market communication 
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1. Inledning 

Detta avsnitt startar med en introduktion till det ämne som studien ämnar undersöka samt 

bakgrund och essentiella begrepp som bidrar med information om Instagram, influencers, 

attityder och marknadsföring i sociala medier. Avsnittet avslutas sedan med en disposition 

som förtydligar hur uppsatsens struktur kommer att se ut. 

 

Sociala medier integreras allt mer i vårt vardagliga liv. Allting startade med idén om att bryta 

geografiska barriärer genom att skapa kommunikativa förutsättningar för människor att nå 

varandra. Men dessa revolutionerande medier kom till att användas för så mycket mer. I dag 

använder vi sociala medier för att bland annat kommunicera, inspirera, arbeta och socialisera, 

och enligt statistikföretaget Statista (2017) används sociala medier av drygt 2,5 miljarder 

människor. 

 

Då allt fler människor väljer att koppla upp sig på sociala medier har också företag förstått 

betydelsen av att använda dessa plattformar för att interagera med befintliga och potentiella 

konsumenter. Sociala medier har kommit att bli många företags främsta 

marknadsföringsverktyg och den medieplattform som fått störst uppmärksamhet under 2017 

är Instagram. Detta fotodelningsmedium har under årets gång ökat med 200 miljoner 

användare, vilket är den snabbaste tillväxten i Instagrams historia (Statista, 2017).  

 

Företag har börjat tillämpa en marknadsföringsstrategi vid namn influencer marketing som 

går ut på att använda så kallade influencers, vilka kan ses som opinionsledare på sociala 

medier. Strategin går ut på att företag betalar influencers för att exponera produkter och 

tjänster via sponsrade inlägg till dennas följarskara och på så sätt anpassa sin marknadsföring 

till önskad målgrupp. Denna marknadsföringsstrategi har visat sig vara effektiv och enligt 

Adweek (2015) använder 75% av alla marknadsförare sig av influencer marketing.  

 

Studenter, som är en del av millennial-generationen, är ett märkeslojalt kundsegment som 

också på en frekvent basis använder sig av sociala medier (Arellano, 2011). Många företag 

strävar efter att nå denna målgrupp och influencer marketing har visat sig vara en effektiv 

strategi för detta. Ur ett företagsperspektiv är det därför viktigt att förstå detta kundsegment 
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och hur deras inställning och attityder gentemot influencer marketing ser ut och av denna 

anledning vill vi undersöka och skapa en djupare förståelse för detta fenomen. 

 

1.1. Disposition 

Den här studien börjar med en inledning och en bakgrund där begrepp som frekvent kommer 

att användas förklaras. Därefter kommer ett avsnitt där vi presenterar studiens syfte och vilka 

forskningsfrågor vi ämnar att söka svar på. Här presenteras även problematiken kring företags 

okunskap kring influencer marketing. I nästa avsnitt redogör vi för tidigare forskning gjord 

kring området influencer marketing samt en sammanfattning om hur forskningsläget ser ut i 

dag. Vidare redogör vi för det teoretiska ramverket som har legat till grund för hur frågorna i 

vår enkätundersökning har formulerats. Det femte avsnittet handlar om vår valda metod, hur 

urvalet sett ut samt hur vi gått tillväga. Här tas även studiens validitet och reliabilitet upp. 

Därefter presenteras resultatredovisningen som redogör hur respondenterna svarat och vad 

enkäten kommit fram till. Slutligen för vi en reflektion kring studiens resultat och 

sammanställer de viktigaste punkterna i ett slutsatskapitel. 

 

1.2. Bakgrund 

1.2.1. Instagram 

Instagram är världens näst största sociala medium med över 700 miljoner användare 

(Business Insider, 2017). Denna medieplattform används för att dela bilder och videos på 

mobilen och fungerar som en förenklad version av Facebook med primärt fokus på det 

visuella. Instagram gör det också möjligt att interagera med andra användare genom att följa, 

kommentera, gilla, tagga och skicka privata meddelanden. Det är också möjligt att använda 

platsinställningar och på så sätt visa upp var man befinner sig geografiskt.  

 

Applikationen används inte bara av privatpersoner, det finns även en stark företagsnärvaro. 

Att använda Instagram har blivit ett allt vanligare sätt att nå ut med sitt varumärke, interagera 

med konsumenter och skapa en positiv bild av företaget. I dag använder över 25 miljoner 

företag sig av Instagram och det finns möjlighet att ändra sin privata profil till en 

”businessprofil” (Techcrunch, 2017).  
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1.2.2. Influencers 

I takt med att mängden användare på sociala medier ökar har så kallade ”social media 

influencers” blivit ett allt vanligare fenomen. Influencers är ofta personer som blivit kända på 

sociala plattformar och erhållit en position som opinionsledare, vilket innebär att den 

följarskaran influencern besitter dagligen agerar mottagare av dennas budskap. Under senare 

år har företag upptäckt möjligheterna och den tillväxtpotential som finns i att samarbeta med 

influencers och att nyttja det sociala inflytande de besitter. Denna marknadsföringsmetod 

kallas för influencer marketing och innebär att företag betalar influencers för att publicera 

sponsrade inlägg (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017).  

 

Allt fler företag överger de mer traditionella marknadsföringsstrategierna och fokuserar desto 

mer på att skapa långvariga och lönsamma relationer med influencers som kan berätta om 

deras produkter (Emarketer, 2015). Abidin och Thompson (2012) menar att då influencers 

blivit en så pass självklar del av många människors vardag uppfattas dessa som mer 

trovärdiga i jämförelse med traditionell marknadsföring. Denna metod har visat sig vara 

framgångsrik och som tidigare nämnt använder i dag 75 procent av alla marknadsförare sig av 

influencer marketing i någon form (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017).  

 

Fenomenet influencer marketing påminner mycket om det som kallas för celebrity 

endorsement. Skillnaden är att influencers starka närvaro på plattformar som Facebook och 

Instagram gör att deras följare känner ett större förtroende för dem snarare än anlitade 

kändisar. Genuinitet och intimitet gör att en influencer upplevs mer trovärdig och gör därmed 

influencer marketing i många fall till en effektivare marknadsföringsmetod än celebrity 

endorsement (Abidin & Thompson, 2012). 

 

1.2.3. Millennials attityder gentemot marknadsföring 

McDaniel, McKinney och Kimsey (2017) menar att människor som är mellan 15 till 34 år 

tillhör generationen millennials eller också känd som generation Y. Denna generation består 

till stor del av studenter och har vuxit upp i en värld av digital teknologi vilket har format 

deras identiteter och bland annat skapat politiska, sociala och kulturella attityder. Att vara 
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progressiv, otålig, medveten och självständig är några av flera personlighetsdrag som 

karaktäriserar denna generation. De har en hög närvaro på sociala medier, konsumerar mycket 

och är också den generation som handlar mest via e-handel (Kairos Future, 2017). 

 

Att ha vetskap om hur olika generationer agerar som konsumenter är viktigt för 

marknadskommunikatörer då de ofta arbetar utefter att influera en speciell målgrupp. Enligt 

Parment (2013) skiljer sig olika generationers allmänna attityder från varandra och något som 

är speciellt för millennials är att de har svårt att bli påverkade av rationella argument men har 

lättare att ta till sig känslosamma och emotionella budskap. Parment (2013) skriver vidare att 

millennials är en viktig kundgrupp för marknadsförare då de är framtidens konsumenter, 

politiker och arbetskraft. Denna generation anses också vara självupptagna och letar sällan 

själva efter information utan förväntar sig snarare att företag och organisationer ska förse dem 

med information (Parment, 2013). 
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2. Syfte och frågeställning 

I detta avsnitt för vi en diskussion om varför vi anser att studien är viktig att utföra. Här 

presenteras också studiens syfte och de forskningsfrågor som studien ämnar svara på. En 

problemformulering återges för att motivera vikten av att undersöka attityder gentemot 

influencer marketing. 

 

2.1. Problemformulering 

I takt med att medielandskapet förändrats och statiska hemsidor utvecklats till sociala 

plattformar har den traditionella marknadsföringstekniken minskat. När webbanners och 

internetannonser enkelt kan filtreras bort med lättillgängliga insticksfiler till webbläsaren har 

företag blivit tvungna att hitta nya vägar för att effektivt kunna nå sina målgrupper. En av 

dessa nya metoder är influencer marketing och allt fler företag börjar inse vikten av att förstå 

och kunna använda sig av denna teknik. Enligt en undersökning utförd av Insightpool (2014) 

litar 96% av de tillfrågade på rekommendationer från sina sociala nätverk. Även Twitter 

gjorde år 2016 en undersökning bland utvalda användare som bland annat visade att 40% av 

deltagarna hade köpt en produkt eller tjänst efter en influencers rekommendation 

(Dagensanalys, 2016).  

 

Det är forskning som dessa som legat till grund för att influencer marketing har blivit ett allt 

viktigare verktyg för marknadsförare. Då allt fler företag börjat använda sig av influencer 

marketing ökar även behovet av kunskap kring denna marknadsföringsmetod. Emarketer 

(2015) rapporterar om att en av de största utmaningarna för marknadsförare som använder sig 

av influencer marketing är att identifiera vad målgruppen har för inställning till olika typer av 

inlägg. Studenter, som faller under millennial-generationen, är framtidens konsumenter och 

har visat sig vara en av de mest märkeslojala kundgrupperna. Det är därför viktigt för företag 

att förstå och skapa goda relationer med dessa (Arellano, 2011). Genom att undersöka 

attityder gentemot influencer marketing hos studenter skapar vi oss en uppfattning om hur 

deras inställning kring detta ser ut. Dessutom hoppas vi kunna bidra med kunskap som kan 

komma företag till nytta. 
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2.2. Syfte 

Denna studie ämnar undersöka studenter på Jönköping Universitys attityder gentemot 

influencer marketing på Instagram. Vi är även intresserade av att söka efter eventuella 

samband som kan förklara varför de undersökta attityderna utformats som de gjort. Med vår 

studie vill vi bidra till en djupare förståelse för hur influencer marketing uppfattas hos 

målgruppen studenter vilket både har ett akademiskt värde och kan vara intressant för företag 

som använder denna marknadsföringsstrategi. 

 

2.3. Frågeställningar 

För att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från frågeställningarna nedan: 

• Hur ser Jönköping Universitys studenters attityd ut gentemot influencer marketing? 

o Finns det attitydskillnader mellan män och kvinnor?  

o Finns det attitydskillnader mellan respondenter med hög respektive låg 

användarfrekvens på Instagram? 

o Finns det attitydskillnader mellan respondenter beroende på om de tagit del av 

ett erbjudande eller inte? 

 

2.4. Avgränsningar 

Attityder och beteenden är två element som är intressanta att studera i fråga om att förstå 

människors uppfattning och inställning. I denna studie har vi valt att avgränsa oss och 

fokusera på att undersöka attityder. Detta då studerandet av beteenden är tidskrävande och 

omfattande, vilket innebär att det inte faller in under ramen för vad som är möjligt att hinna 

med i en kandidatuppsats. Detta forskningsfält domineras av kvalitativa studier och av denna 

anledning valde vi att undersöka fenomenet influencer marketing ur ett kvantitativt 

perspektiv.  
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som utförts inom forskningsfältet. Studierna som 

presenteras under detta avsnitt berör forskning om opinionsledare inom bloggvärlden, 

celebrity endorsement och influencer marketing. Avslutningsvis sammanställer vi också 

forskningen och motiverar för forskningsluckan som studien ämnar svara på. 

 

3.1. Attityder kring marknadsföring 

Marknadsföring är de aktiviteter som ett företag utför i hopp om att fånga både nuvarande och 

potentiella kunders intresse för företagets erbjudande genom värdeskapande processer som 

ämnar att bygga långvariga och starka kundrelationer. Marknadsföring har använts frekvent 

sedan 1800-talet och det finns flera olika sätt att nå en önskad målgrupp. Under det senaste 

decenniet har sociala medier förändrat medielandskapet och blivit en av de mest populära 

kanalerna att marknadsföra på. Flera studier stödjer att sociala medier är en effektiv kanal för 

att nå önskad målgrupp, men desto färre studier har undersökt detta ur ett 

konsumentperspektiv, det vill säga hur konsumenters attityder ser ut gentemot denna typ av 

marknadsföring på sociala medier.  

 

Den australienska forskaren Denni Arli (2017) har undersökt hur konsumenters attityder ser ut 

gentemot marknadsföring på sociala medier. Studien tillämpar ”theory of technological 

acceptance model” som är en model, baserad på theory of reasoned action, som tillämpas för 

att förklara individers attityder gentemot webbaserade innovationer som bloggar och sociala 

medier. Detta verktyg har visat sig vara pålitligt för att förstå och förklara attityder gentemot 

ett varumärkes användning av sociala medier. Vidare utformades en enkätundersökning 

utifrån variablerna nöje, användbarhet, information och irritation i strävan efter att få en 

djupare inblick i vad som avgör om en person utformar en positiv eller negativ attityd 

gentemot reklam i sociala medier. Enkätundersökningen distribuerades på universitet runt om 

i Australien och samlade in data från studenter och deras anhöriga och kom fram till att nöje, 

användbarhet och information har en positiv effekt på konsumenter medan irritation har en 

negativ påverkan. Studien fann även att ”nöje” var den variabeln som har starkast inverkan på 

konsumenters attityder gentemot ett varumärkes sociala medier, följt av information, 

användbarhet och slutligen irritation. Att integrera nöje i marknadsföring på sociala medier 

kan därför vara intressant för att skapa positiva kundattityder gentemot ett varumärke. Detta 
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område har varit viktigt att studera då en konsuments attityd gentemot ett företags sociala 

medier starkt påverkar dennas lojalitet, medvetenhet och köpvilja. Med en djupare förståelse 

för hur dessa variabler påverkar konsumenters attityder blir det möjligt för företag att skapa 

bättre relationer med sin målgrupp (Arli, 2017). 

 

3.2. Att använda celebriteter i marknadsföringssyfte 

Cirka en fjärdedel av all amerikansk reklam använder sig av celebrity endorsement, det vill 

säga en marknadsföringsstrategi där företaget försöker sammankoppla sin produkt med en 

känd person (Shimp, 2000). Denna typ av marknadsföring har visat sig påverka hur 

mottagarna uppfattar reklamen och hur de utvärderar produkterna. En möjlig förklaring till 

effektiviteten av celebrity endorsement kan vara att konsumenter tenderar att tro att kända 

personer faktiskt genuint uppskattar produkterna snarare än att de ställer upp på grund av egen 

ekonomisk vinning (Dean & Biswas, 2001). 

 

David H. Silvera och Benedikte Austad (2004) undersöker ifall konsumenter uppfattar att 

kända personer står för produkterna de marknadsför. Detta presenteras via en modell som 

utformats för att förutspå konsumentattityder gentemot produkter som marknadsförs via 

celebrity endorsement. Två experiment utfördes där deltagare fick svara på frågor efter att ha 

exponerats för reklamannonser som använder celebrity endorsement som 

marknadsföringsstrategi. Deltagarna graderade sedan den kända personens attraktion, 

eventuell likhet till dem själva samt kunskapen om den marknadsförda produkten. Dessa 

faktorer granskades i samband med deltagarnas attityd mot reklamen, produkten och den 

kända personen i fråga. Experimenten som forskarna genomfört kan ses som ett första steg i 

att identifiera vilka faktorer som ligger till grund för att celebrity endorsement ska fungera 

effektivt. Studiens resultat indikerar att marknadsföringsstrategins effektivitet till stor del är 

influerat av till vilken grad mottagarna uppfattar samarbetet som genuint, där den kända 

personen faktiskt tycker om produkten. En annan faktor som främjar en positiv produktattityd 

är mottagarens allmänna uppfattning av den kända personen, det vill säga om den redan är 

positiv eller negativ. Studien föreslår att marknadsförare borde lägga mer resurser på att inte 

bara välja en känd person som matchar produktens attribut utan även fokusera på starka 

argument och trovärdiga förklaringar varför den kända personen verkligen uppskattar 

produkten de marknadsför (Silvera & Austad, 2004). 
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3.3. Influencer marketing på sociala medier 

Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe och Liselot Hudder (2017) har gjort ett grundligt 

arbete med att belysa de aktuella fenomenen influencers och influencer marketing. 

Forskningen består huvudsakligen av två olika studier där den första försöker bedöma hur den 

generella uppfattningen av influencers ser ut. Studien fann att influencers med ett högt antal 

följare på Instagram uppfattas vara mer tilltalande och omtyckta. Detta på grund av att de 

anses vara mer populära än de med ett färre antal följare. Vidare fann forskarna även att denna 

uppfattade popularitet ledde till en status av att ses som en opinionsledare. Den andra delen av 

forskningen undersökte huruvida ett varumärkes profil kan stärkas av att synas med rätt 

influencers. Vad forskarna fann var att företag som säljer exklusiva och unika produkter bör 

vara försiktiga med användning av influencer marketing. En slarvig och ovarsam 

marknadsföring via influencer marketing kan leda till att varumärkets upplevda exklusivitet 

minskar drastiskt. Trots att denna forskning sammanställdes så sent som 2016, då influencer 

marketing inte längre ansågs vara ett nytt fenomen, har denna forskning lagt en grund och 

fundament för framtida forskning att bygga vidare på. 

 

Chin- Lung Hsu, Judy Chaun-Chaun Lin och Hsiu-Sen Chiang (2013) har undersökt hur 

bloggare och opinionsledare kan påverka en konsuments konsumtionsvanor. Undersökningen 

utfördes främst för att utreda i hur stor utsträckning konsumenter litar på bloggare samt vad 

denna tilltro har för påverkan i samband med e-handel. Fokus ligger på att skapa en djupare 

förståelse för hur dessa inflytelserika personers rekommendationer påverkar konsumenters val 

i deras köpprocess. Författarna lägger vikt vid att undersöka om bloggläsares tilltro till 

bloggar är en avgörande faktor i relation till hur användbara bloggares 

produktrekommendationer uppfattas att vara för bloggkonsumenter. En kvantitativ 

enkätundersökning genomfördes på 327 bloggläsare med fokus på attityder och 

konsumtionsbeteenden i samband med e-handel. Resultatet indikerade att bloggares 

produktrekommendationer skapar en ökad tilltro som i sin tur influerar konsumenters 

köpbeslut. Studien tar också upp olika faktorer som anses ha en definitiv roll i om en blogg 

uppfattas som mer eller mindre trovärdig. Avslutningsvis utreder studien också för hur företag 

kan gå till väga för att använda bloggare som en marknadsföringskanal genom att ge dem 

gratisprodukter i utbyte mot att bloggaren rekommenderar dessa på sin plattform. Målet med 

dessa rekommendationer är att bloggkonsumenter, genom tvåstegshypotesens effekt, ska bli 

påverkade till att köpa likadana produkter (Hsu, Chuan-Chuan & Chiang, 2013).  
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I en turkisk studie utförd av Ebru Uzunoglu och Sema Misci Kip (2014) har man undersökt 

hur bloggare och hur deras position som opinionsledare kan vara till användning för företag. 

Studien undersöker hur företag kan samarbeta med och använda sig av influencer marketing 

ur ett tvåstegshypotes-perspektiv. 17 representanter från reklam- och kommunikationsbyråer 

har blivit intervjuade för deras specialkompetens inom blogg-kommunikation som verktyg för 

att stärka ett företag varumärke. Studien undersöker hur bloggare kommunicerar sina budskap 

och hur dessa i sin tur kan användas till ett företags fördel. Från intervjuerna uppstod sju 

dilemman som studien senare utreder och svarar på: definition av bloggare, bloggkategorier, 

digital integration, bloggarnas makt, långsiktiga relationer med bloggare, mätbarhet och 

budgetproblematik. Dessa sju ämnen har varit relativt outforskade ur både ett akademiskt och 

företagsperspektiv. Utifrån vad Misici Kip och Uzunoglu fann i sin forskning kunde de 

formulera en modell, vid namn Brand Communication Through Digital Influencers Model, 

som försöker förklara hur influencer marketing fungerar. Modellen visar på att ett varumärke 

kommunicerar ett meddelande till bloggarna via olika former av kommunikationsaktiviteter 

som till exempel provförsändelser eller evenemang. Detta är något som de sedan avkodar och 

gör om för att skapa mening till sina följare. Budskapet sprids till bloggarnas följare som i sin 

tur sprider budskapet till sina vänner och nätverk. Tack vare de interaktiva egenskaperna 

bloggar och sociala nätverk besitter kan följarna kommentera och delta i relaterade 

diskussioner. Av denna anledning blir även opinionsledarnas nätverk en viktig komponent i 

användandet av influencer marketing (Uzunoglu & Misici Kip, 2014). 

 

3.4. Sammanställning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis kan vi fastslå att influencer marketing är ett relativt nytt och outforskat 

fenomen, vilket är tydligt då majoriteten av forskningen inom området kommer från de 

senaste tre åren. Dock finns det mycket forskning om marknadskommunikation där företag 

använder opinionsledare i form av bloggare och andra kända profiler för att nå ut med 

budskap. Marknadsföring på bloggar och Instagram bygger på samma princip och därav går 

det att argumentera för att detta forskningsfält även går att applicera på vår studie. 

 

De flesta studier konstaterar att marknadsföring via sociala medier både är viktigt och 

effektivt i dagens medielandskap då traditionell reklam och annonsering har börjat minska till 
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förmån för sociala plattformar som Facebook och Instagram. En stor del av forskningsfältet 

har ett tydligt marknadsförings- och företagsperspektiv som fokuserar på hur relationen 

mellan företag och influencers ser ut. Detta är självfallet en viktig aspekt i att förstå influencer 

marketing och hur företag kan maximera sin vinst ur detta, men vi upplever att många 

forskare har undersökt influencer marketing ur ett liknande perspektiv och att det finns en 

mättnad kring detta.  

 

Utifrån det befintliga forskningsfältet har vi funnit en forskningslucka, nämligen att 

undersöka studenters attityder gentemot influencer marketing utifrån ett kvantitativt 

perspektiv. Då en övervägande del av den befintliga forskningen undersökt relationen mellan 

företag och influencers finns det en avsaknad av forskning kring relationen mellan mottagare 

och influencer. Vi anser att det här är ett viktigt område att studera då denna 

marknadsföringsmetod blir allt mer utbred och attraktiv bland företag. Vår förhoppning är att 

denna studie både ska kunna bidra med andrahandsdata till framtida forskning samt kunna ge 

en övergripande bild av studenters attityder till företag som använder sig av influencer 

marketing.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras de teorier som kommer att appliceras på studien. Samtliga 

teorier har använts som verktyg i utformningen av enkätundersökningen samt i analysen och 

tolkningen av det insamlade materialet.  

 

4.1. User-generated content 

User-generated content (UGC), eller användargenererat innehåll på svenska, är all form av 

digitalt innehåll som skapas av användare på en publik plattform. Detta innehåll är oftast i 

form av blogginlägg, bilder, videor eller kommentarer och förekommer vanligtvis på 

interaktiva plattformar såsom sociala medier och hemsidor. För att något ska kunna 

klassificeras som user-generated content behövs tre kriterier uppnås. För det första behöver 

innehållet vara publicerat och tillgängligt för en sluten grupp av användare. All form av 

tvåstegs-kommunikation som till exempel mail är exkluderat och räknas därmed inte som 

UGC. Dessutom måste en viss mån av kreativ ansträngning uppnås vid skapandet av 

innehållet och användaren måste addera ett eget värde till arbetet. Slutligen måste all UGC 

skapas utanför professionella rutiner, utan motiv för ersättning eller lönsamhet (Organisation 

for economic co-operation and development, 2007).  

 

På grund av det sistnämnda kriteriet kan influencer marketing inte fullt ut räknas som UGC, 

men då majoriteten av elementen hos influencer marketing påminner om de i UGC är detta 

trots allt ett relevant verktyg att tillämpa på vår studie. I samband med att internet utvecklats 

och rört sig mot det som kallas för web 2.0 har internets innehåll gått från producer-generated 

content (PGC) till de mer interaktiva, sociala plattformarna. Det är tack vare denna tekniska 

utveckling som influencer marketing har kunnat växa fram. En skulle kunna säga att 

influencer marketing är företags sätt att utnyttja den makt som UGC besitter. 

 

UGC-plattformar har blivit ett steg i den moderna konsumentens köpprocess och Herrero 

Crespo, San Martín Gutiérrez och Hernández Mogollón (2015) menar att människor litar mer 

på produktrekommendationer skrivna av andra konsumenter jämfört med företag- eller 

organisationsskrivna rekommendationer. Influencer marketing anspelar på denna tillit då 

konsumenter ser influencers som privatpersoner snarare än företag. Ytligt sätt ser ett 

influencerkonto ut som vilket Instagramkonto som helst men genom att influencers, i sin 
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position som opinionsledare, besitter en hög grad av trovärdighet har de ofta möjlighet att 

påverka sin publik. På så vis kan denna marknadsföringsstrategi alludera på UGC och göra 

det möljligt för företag att enklare nå fram med sina budskap (Herrero Crespo, San Martín 

Gutiérrez & Hernández Mogollón, 2015).  

 

4.2. Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen är baserad på en studie från fyrtiotalet vars syfte var att undersöka 

huruvida människor bestämde vilket parti de skulle rösta på i det amerikanska presidentvalet. 

Resultatet från denna studie visade att opinionsledare hade större inflytande över vilket parti 

som medborgarna valde att rösta på i jämförelse med massmedia. Katz och Lazarsfeld (1955) 

hävdade att budskap som sänds via massmedia inte har samma genomslagskraft som 

forskning tidigare påvisat. Om däremot ett budskap interpreteras av en opinionsledare som 

sedan förmedlar budskapet blir det lättare för mottagarna att relatera (McQuail, 2005). De så 

kallade opinionsledarna var ofta pålästa individer med ett intresse för politik och 

samhällsfrågor och dessa kunde, på ett mer personligt och simpelt vis, förmedla politiska 

budskap vilket i sin tur utstrålade tillit (Kirby & Marsden, 2006). 

 

Resultatet av studien blev en teori som ökat förståelsen för opinionsledare och rollen de intar 

med hjälp av deras personliga inflytande. Tvåstegshypotesen menar att interpersonell 

kommunikation är mer effektiv än masskommunikation när det handlar om att påverka en 

individs attityd. Som tidigare nämnt är forskningen framställd på fyrtiotalet men modern 

forskning styrker teorin då den påvisar att individer enklare tar åt sig ett meddelande som är 

förmedlat via ”word of mouth” i jämförelse med massmedia eller mer traditionell 

marknadsföring (Kirby & Marsden, 2006). McQuail (2005) menar dock att tvåstegshypotesen 

bygger på förutsättningen att alla människor inte aktivt tar del av medierapportering. En 

opinionsledares roll i denna kontext blir att på ett mer lättmottagligt vis nå ut med budskapet i 

fråga. Historiskt sett har opinionsledarna nått ut med sina budskap via personliga möten men 

nu sker dessa interaktioner främst på sociala medier. 

 

Vi kan se opinionsledare överallt. På sociala medier som Instagram och Facebook, men också 

bland vänner, familj och andra personer som har möjlighet att influera våra åsikter och 

attityder. Men vanligtvis, och även ur ett marknadskommunikationsperspektiv, ser vi oftast 

opinionsledare i rollen som bloggare, influencers och Youtubers med ett starkt socialt 



16 
 

inflytande. Att använda opinionsledare som kommunikationskanal är effektivt för att undvika 

att försvinna i bruset då rekommendationer från personer vi anser oss ha en personlig 

koppling till är den mest effektiva och trovärdiga kanalen att framföra ett meddelande på 

(McQuail, 2005). Strömbäck (2014) menar även att opinionsbildare har en tendens att 

interpretera meddelanden så att de går i enhet efter deras egna intressen och detta kan ses 

positivt från en marknadskommunikatörs perspektiv.  

 

4.3. ABC-modellen 

Enligt Eagly och Chaiken (2007) är en attityd en persons medvetna eller omedvetna, 

kognitiva eller emotionella reaktion på en känsla eller ett objekt. Uttrycket visar sig genom att 

personen i fråga utvärderar intrycket i en positiv eller negativ bemärkelse. Denna definition 

stöds också av Solomon (2008) då han förklarar en attityd som en bestående och generell 

värdering av frågor, objekt och människor som påverkar en individs beteende. Han utvecklar 

sitt påstående genom att indikera att attityder är ett bestående fenomen då den ofta inte 

baseras på tillfälliga händelser utan snarare byggs upp under längre tidsperioder. 

 

Attityder skapas av behov och motivation gentemot ett objekt när människor interagerar med 

varandra och det samhället de lever i. Till skillnad från en individs personlighet anses attityder 

vanligtvis vara en produkt som en individ konstruerat av tidigare erfarenheter vilket därför gör 

attityder möjliga att förändra. Forskning har dock visat att det är svårt att förändra en 

konsuments attityd och därför är det mer vanligt att marknadsförare riktar in sig på att relatera 

till existerande attityder i stället för att försöka förändra dem (Kotler, Armstrong & Parment, 

2013). 

 

Att konsumenters attityder gentemot ett varumärke är viktigt att undersöka och förstå är både 

forskare och marknadsförare överens om. Michael R. Solomon (2008) har funnit att begreppet 

attityd går att bryta ned i tre beståndsdelar: känsla (affect) som beskriver hur en konsument 

känner inför ett varumärke, beteende (behavior) vilket syftar till konsumentens villighet att 

agera, samt uppfattning (cognition) som handlar om hur konsumenten uppfattar varumärket 

eller produkten i fråga. Utifrån dessa tre faktorer skapade Solomon ABC-modellen för att 
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kunna kartlägga och förstå attityder hos konsumenter. ABC-modellen menar att attityder 

alstras ur samspelet mellan att veta, känna och göra.  

  Figur 1. ABC-modellen 

 

Trots att alla attityder bygger på dessa tre komponenter, kan en viss attityd baseras på en 

komponent mer än en annan. Alltså kan en av dessa tre komponenter fungera som svar på 

varifrån en attityd kommer från. Till exempel kan en attityd vara känslobaserad, 

beteendebaserad eller uppfattningsbaserad.  

 

Samspelet mellan dessa tre komponenter skiljer sig märkbart från situation till situation, men 

Solomon har identifierat tre olika hierarkier i vilka effekten förklaras av dessa tre 

komponenter. 

 

The standard learning hierarchy syftar till den processen då konsumenten lägger ned stor 

ansträngning vid sitt köp. Konsumenten ser på köpbeslutet som ett problem som behöver 

lösas. Denna teori menar att konsumenten först och främst skapar sig en uppfattning om 

varumärket medan denna samlar information om relevanta attribut. Utifrån insamlad 

information bildar sig konsumenten en känsla om vad denna tycker om varumärket i fråga 

vilket leder till huruvida konsumenten köper produkten eller inte. Om ett beslut tas om att 

köpa produkten och detta känns bra kommer en lojalitet till varumärket att skapas (Solomon 

2008). Denna hierarki antar att konsumenter i hög grad är involverade i sina köpbeslut och att 

mycket tid och tanke läggs ned för att ett beslut ska formas. 

 
Figur 2. The standard learning hierarchy. 
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The low-involvement hierarchy antar att konsumenten inte är lika involverad i köpprocessen 

och inte har några förutfattade meningar gentemot varumärket. Detta leder till att 

konsumenten bildar sig en uppfattning först efter produkten är konsumerad och att attityder 

kring produkten eller varumärket också bildas efteråt (Solomon 2008). Toalettpapper och 

tuggummi är två exempel på produkter som faller under denna kategori. 

 
Figur 3. The low-involvement hierarchy. 

 

Enligt the experimental hierarchy grundar konsumenten sitt köpbeslut på känsla och en attityd 

formas därför i efterhand. I sådana situationer spelar förpackningsdesign, varumärkets namn 

och reklam en stor roll. Denna teori är vanlig inom reklam och marknadsföring då en vill 

skapa ett immateriellt värde för att påverka konsumentens attityd (Solomon 2008). 

 
Figur 4. The expermintal hierarchy. 
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5. Metod 

I detta avsnittet kommer studiens metod och tillvägagångssätt att djupare klargöras. Här 

förklaras den kvantitativa forskningsansats som studien bygger på samt hur pilotstudien som 

först utfördes gick till väga. Vidare berörs även studiens reliabilitet och validitet samt det 

nödvändiga urval som fick göras för att få plats i ramen av en kandidatuppsats. 

 

5.1. Kvantitativ forskningsansats 

Kvantitativ ansats och kvalitativ ansats är de två huvudsakliga forskningsinriktningarna som 

vanligtvis tillämpas för att utöva forskning (Patel & Davidson, 2011). Dessa två ansatser 

differentierar sig från varandra i hur empirin ska samlas in, bearbetas och analyseras. Valet av 

forskningsinriktning väljs beroende på vad studien ämnar undersöka. Om forskningsfrågan 

utreder faktorer som ”var?”, ”hur stor andel?” eller ”vilka differenser?” är det mest lämpligt 

att använda en kvantitativ ansats. Om en studie däremot ska behandla frågor som en grupp 

individers upplevelse av en händelse eller ett konstverks latenta mening anses det vara mer 

passande att tillämpa en kvalitativ metod (Patel & Davidson, 2011).  

 

Kvantitativ forskning är en forskningsansats som är lämplig för bland annat 

enkätundersökningar och förklarar ett fenomen genom att samla in numeriska data som sedan 

analyseras med hjälp av matematiskt baserade metoder (Muijs, 2011). En kvantitativ metod 

används främst för omfattande material eftersom studien blir allt mer pålitlig i takt med att 

fler individer deltar. Normalt sätt redogörs den empirin med beskrivande statistik som oftast 

tar form i grafiska framställningar likt tabeller, diagram och dylikt (Denscombe, 2000). Detta 

forskningsperspektiv har tillämpats för att effektivt kunna förklara en större mängd material 

och den primära fördelen av att använda en kvantitativ forskningsansats i denna studie är 

ansatsens systematiska och formaliserade perspektiv vilket gör det möjligt att dra generella 

slutsatser från insamlad empiri (Ekström & Larsson, 2010). 

 

5.2. Urval 

Då denna studie syftar till att kartlägga Jönköping Universitys studenters attityder gentemot 

influencer marketing har vi distribuerat digitala enkäter till just dessa. Majoriteten av 
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studenterna på Jönköping University är födda mellan slutet av 80-talet och slutet av 90-talet 

och enligt en studentbostadsanalys som genomfördes 2017 var medelåldern 24 år (Jönköping 

kommun, 2017). Studenterna faller under millennial-generationen och är därför utav intresse 

att studera. Då vi av tekniska och tidsmässiga skäl inte hade möjlighet att nå ut till alla 10’000 

studenter gjorde vi ett strategiskt urval där enkäten distribuerades till en klass på vardera 

fackhögskola. På så vis kunde vi fortfarande göra ett stickprov som representerar hela 

populationen, i detta fall studenter på Jönköping University. Enkäten skickades sedan ut till 

programansvariga för det program som slumpats fram på respektive fackhögskola. Denna 

person distribuerade sedan enkäten via mail till samtliga studenter på programmet. Enkäten 

bestod av 19 frågor, varav 15 av dessa konstruerades utifrån Solomons ABC-modell. Enligt 

Solomon (2008) kan konsumenters attityder förstås och kartläggas utifrån denna modell som 

undersöker känslor, beteende samt uppfattning hos konsumenterna och av denna anledning 

har vi formulerat enkätfrågorna med ABC-modellen som grund.  

 

5.3. Pilotstudie 

Att göra en pilotstudie är en viktig del av processen i utförandet av en kvantitativ 

enkätundersökning. Genom att göra en skiss av forskningsdesignen och mäta troliga utfall kan 

en finna potentiell problematik som kan uppstå i utförandet av den verkliga studien 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2011).  

 

Under framställningsprocessen av enkätundersökningen skapades också en pilotundersökning 

i syfte att utreda om frågorna fungerade väl på vår valda målgrupp. Undersökningen ämnade 

att ta reda på hur lång tid det tog att besvara enkäten, om den var svårbegriplig och om vi 

skulle behöva komplettera med ytterligare frågor. 20 studenter svarade på 

pilotundersökningen och ingen av dessa uppfattade enkäten som svårtydd. Vi bad även 

samtliga att skriva en kort reflektion om vad de tyckte behövde förändras. Vi fick ingen 

konstruktiv kritik av respondenterna vilket vi tolkar som att enkäten är lättbegriplig och 

målgruppsanpassad (Trost, 2016). Flera av respondenterna uttryckte att det var klokt att 

undersökningen inte innehöll för många frågor vilket hade kunnat leda till 

fokuseringsproblem som i sin tur hade riskerat att påverka validiteten och studiens resultat. 
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5.4. Material 

Studien bygger på en enkätundersökning (se bilaga) innehållande 19 frågor som 241 studenter 

på Jönköping University besvarat. Anledningen till att vi valde att utföra en 

enkätundersökning är för att bemöta forskningsluckan som vi funnit inom kvantitativ 

forskning om influencer marketing. Enkätundersökningar är en billig och effektiv metod som 

enkelt kan generera i ett högt antal respondenter vilket gör det möjligt att dra generella 

slutsatser om en grupp (Trost, 2016). I jämförelse med intervjuundersökningar kan enkäter 

vara att föredra då intervjuer i grupp ofta kan resultera i att respondenterna influeras av 

varandras svar. Samtliga frågor har en graderingsskala på fem olika svarsalternativ där 1 

representerar en negativ inställning och 5 representerar en positiv inställning. Enligt Barmark 

och Djurfeldt (2015) kan respondenter tycka att det är för svårt att svara på och avskräckas av 

för få svarsalternativ eller svar i form av fritext. Genom att använda sig av en graderingsskala 

på fem olika alternativ hoppas vi att respondenterna lättare kunnat ta ställning till frågorna 

och svarat på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Om enkäten består av allt för många 

svarsalternativ i form av fritext hade risken varit stor att bortfallet varit betydande och gjort 

studien mindre reliabel.  

 

Självfallet strävade vi efter ett så pass pålitligt material och resultat som möjligt och därför 

har vi försökt att anpassa vår enkät efter vår målgrupp. Frågorna har varit formulerade så 

tydligt och kortfattat som möjligt för att undvika att respondenterna hoppar över eller svarar 

felaktigt. 16 av enkätundersökningens frågor är utformade efter Solomons ABC-modell för att 

öka förståelse för studenters beteende, uppfattning samt känsla gentemot influencer 

marketing. 

 

5.5. Tillvägagångssätt 

Enkäten inleds med fyra demografiska frågor följt av 15 frågor som noga utformats och 

formulerats efter Solomons ABC-modell, som ligger till teoretisk grund till studien. Fråga 2, 3 

4 och 14 är utformade för att kunna svara på studiens frågeställning. Då Solomons ABC-

modell utgörs av tre olika variabler har också enkätstudien delas in i tre olika delar. Fråga 3, 

4, 13, 14, och 17 syftar till att söka svar på respondenternas beteende och vanor som 

konsumenter. Här kan vi få en djupare inblick i vilken grad influencers arbete resulterar i 
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agerande från konsumentens sida. Fråga 5 - 11 handlar om respondentens känsla inför 

influencer marketing och här ämnar samtliga frågor skapa förståelse för respondentens 

känslosamma perception. Fråga 12, 15, 16 ,18 och 19 handlar om upplevd uppfattning och 

medvetenhet hos respondenterna. Dessa tre avsnitt av frågor hoppas vi tillsammans kunna 

skapa en förståelse om hur respondenternas attityd gentemot influencer marketing på 

Instagram ser ut. 

 

5.6. Validitet 

Validitet behandlar problematiken om det som undersöks stämmer överens med det som 

studien ämnar undersöka. Bryman och Bell (2011) menar att det är viktigt att applicera 

validitet på kvantitativa studier för att säkerställa att de anses giltiga. Esaiasson et al. (2011) 

delar upp detta begrepp i två olika former, intern respektive extern validitet. Den interna 

aspekten beskriver hur väl forskarna sammankopplar de använda teorierna med insamlad data 

för att kunna garantera att de utförda observationerna går i linje med de begrepp som 

tillämpats i studien. Den externa aspekten förklarar hur generaliserbar studien är och detta är 

ett viktigt kriterium vid kvantitativa undersökningar. För att uppnå en god intern validitet var 

vi noggranna med att alltid stödja studiens resonemang med hjälp av teori och tidigare 

forskning. Vi jämförde resultatet med väl utförda studier som liknade vår studie och 

undersökte även hur väl resultatet var sammankopplat med studiens framtagna empiri. För att 

öka den externa validiteten var vi noggranna i utförandet av urval samtidigt som vi valde att 

nischa studien efter en smalare målgrupp för att kunna få en mer lättgeneraliserad empiri 

(Esaiasson et al., 2011). I genomförandet av analysen har inga osystematiska eller 

systematiska fel utförts. Detta betyder att vi analyserat det som vi i början av studien ämnade 

undersöka vilket också betyder att vår resultatsvaliditet med stor sannolikhet är god 

(Esaiasson et al., 2011). Analysen som genomfördes gav oss svar på våra frågeställningar och 

på så vis gör vi bedömningen att studiens validitet når kraven. Trost (2016) menar att det är 

viktigt att ha ett neutralt ställningstagande i kvantitativa undersökningar men att forskarens 

närvaro alltid kommer att skapa en form av subjektivitet. Självfallet har vi varit så objektiva 

som möjligt, men vi är också medvetna om att våra tidigare erfarenheter och egna tankar kan 

ha påverkat tolkningen av empirin. 
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5.7. Reliabilitet 

Denscombe (2000) menar att en studie uppfyller god reliabilitet om metoden för 

empiriinsamling är tillräckligt stabil för att inte påverka utfallet. Reliabilitet tillämpas oftast 

vid ett kvantitativt forskningsperspektiv där en hög reliabilitet betyder att studien skulle kunna 

utföras igen och uppnå samma resultat (Patel & Davidson, 2011). Då vår studie har fått in 

svar från 241 studenter och inte från samtliga klasser är det möjligt att studien skulle få ett 

annorlunda resultat om urvalet förändrades och andra studenter skulle agerat respondenter. 

Trost (2016) menar dock att det är näst intill omöjligt att täcka samtliga individer i en 

målgrupp och att en ska sikta efter ett få ett så representativt svar som möjligt, vilket vi kan 

argumentera för eftersom vi slumpmässigt valt en klass från varje högskola. Esaiassons et al. 

(2011) resonemang om reliabilitet går i linje med ovannämnda fakta, men han argumenterar 

också för att en reliabel studie saknar slumpmässiga fel, vilka oftast är ett resultat av en 

mindre god empiriinsamling och en slarvig bearbetning av datamaterialet. 

Enkätundersökningen framställdes med noggrannhet och empirin vi fått är trovärdig. Däremot 

har vi inte utfört någon avancerad statistisk körning och på så vis kan vi inte garantera att 

studien är helt statistisk säkerställd. Detta är något som kan påverka studiens reliabilitet.  

 

Alla frågor i enkäten är alternativbaserade. Esaiasson et al. (2011) skriver att fördelarna med 

att utesluta öppna svar är att enkäten går snabbare att fylla i samtidigt som den blir mindre 

svårtolkad. Den största nackdelen med att endast använda sig av alternativbaserade svar är att 

en kan tvinga fram svar som inte helt går i linje med respondentens tankar vilket kan resultera 

i ett snedvridet resultat. För att undgå detta har vi tillämpat svarsalternativ likt ”vet inte” eller 

”neutral” (Esaiasson et al., 2011). 

 

5.8. Bortfall 

Enkätundersökningen har inga klassiska bortfall som ofullständiga eller felaktiga svar. 

Samtliga respondenter har svarat korrekt vilket har resulterat att alla enkäter som distribuerats 

använts i studien. Som tidigare nämnt skickades enkäten via mail till sammanlagt 997 

studenter varav 241 valde att svara. Antalet respondenter gav oss ett gediget underlag för 

studien, men eftersom endast drygt 24% av respondenterna valde att svara anser vi att 
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deltagandet är lågt. Detta beror troligen på att undersökningen var frivillig och endast gavs ut 

via mail. Ett mer effektivt tillvägagångssätt skulle vara att besöka samtliga klasser och be dem 

att svara på plats. Detta skulle enligt Trost (2016) motivera respondenterna till att svara på 

undersökningen och skulle vara önskvärt men kunde dessvärre inte utföras på grund av 

tidsbrist.  
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6. Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras. Avsnittet inleds 

med en presentation av studenters attityder gentemot influencer marketing. För att skapa en 

djupare förståelse har vi ställt olika variabler mot varandra för att söka efter eventuella 

attitydskillnader. Variablerna vi använt oss utav är ”kön”, ”användarfrekvens” samt 

huruvida respondenterna använt sig av rekommenderade erbjudanden eller ej.  

 

6.1. Studenters attityder 

Enkätundersökningen kodades med hjälp av ABC-modellen och är på så sätt uppdelad utifrån 

begreppen känsla, beteende och uppfattning. Enligt Solomon (2008) ligger dessa tre begrepp 

till grund för en persons attityd och är användbara i processen av att förstå en individs 

inställning gentemot ett fenomen. Vår enkätundersökning distribuerades till 241 studenter på 

Jönköping University och resultatet kommer att presenteras nedan. 

 

6.1.1. Känsla 

För att skapa en djupare förståelse för studenternas attityd gentemot influencer marketing 

utformade vi sju av våra frågor utifrån begreppet känsla. Studenter tycker generellt sett inte att 

det är intressant att ta del av sponsrade inlägg och de var ytterst få som uttryckte att de gärna 

ville ta del av inlägg som innehåller marknadsföring av någon form. Respondenterna uttryckte 

också att de tycker att det finns ett överflöd av sponsrade inlägg på Instagram. Trots detta 

överflöd anser ändå flertalet av studenterna att det är enkelt att urskilja vilka inlägg som är 

sponsrade och vilka som inte är det. 

 

Om en influencer publicerar sponsrade inlägg känner inte studenterna att deras förtroende 

påverkas särskilt mycket. De flesta respondenterna undvek svarsalternativen negativt 

respektive positivt och valde att ställa sig så neutralt som möjligt. Detta synsätt förändrades 

dock när respondenterna svarade på hur deras förtroende påverkas när ett företag eller en 

organisation använder en influencer i marknadsföringssyfte. Den största delen av 

respondenterna ansåg att deras förtroende påverkades ”ganska negativt” tätt uppföljt av 

”negativt”. Trots detta tyckte ändå nästan 80% att marknadsföringsstrategin är etisk korrekt. 
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Figur 5. En skala där 1 är Ja, det påverkas negativt och 5 är Nej, det påverkas inte alls. 

 

 
Figur 6. En skala där 1 är Ja, det påverkas negativt och 5 är Nej, det påverkas inte alls. 

 

 
Figur 7.  
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6.1.2. Beteende 

Beteendet utgörs av hur våra attityder influerar sättet vi agerar på och är en viktig komponent 

i ABC-modellen. Vi konstruerade fem utav våra frågor efter detta begrepp för att få en bättre 

förståelse för respondenternas attityder. Instagram är ett populärt socialt medium bland 

studenter och de flesta spenderar mer än en timma på Instagram varje dag. Det minst valda 

svarsalternativet representerar mindre än 15 minuter. Den instagramaktiva målgruppen är 

också intresserad av att följa influencers. Drygt 90% av alla respondenter följer minst en 

influencer och cirka 33% är följare till åtta eller fler influencers. Om respondenterna svarade 

att de följde någon influencer bads de också att berätta av vilken anledning. Majoriteten av 

studenterna uttryckte att de följer influencers för att bli inspirerade. Det var bara en av 

respondenterna som valde alternativet ”för att ta del av erbjudanden” och nästan 13% valde 

kategorin ”annat” som representerar en anledning som inte fanns med bland de utvalda 

alternativen.  

 

Respondenterna anser att de är neutrala i sitt ställningstagande angående om de är mer villiga 

att köpa produkter som en influencer har rekommenderat. Det näst mest valda alternativet på 

denna fråga är ”ganska mycket” som fått drygt 27% men i helhet indikerar svaren att 

studenter inte tycker att de blir influerade till konsumtion när de exponeras för sponsrade 

inlägg. 40% av respondenterna uttrycker också att de någon gång valt att avfölja en person på 

grund av att denna publicerat sponsrade inlägg. Trots detta har nästan 49% av respondenterna 

någon gång utnyttjat en rabattkod.  

 
Figur 8. 
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Figur 9. 

 

6.1.3. Uppfattning 

Uppfattning är en komponent som behandlar respondentens tro, upplevelse och kunskap om 

ett fenomen och är en essentiell byggsten i ABC-modellen. Genom att testa målgruppens 

kunskap får vi en bild av vad de kan om influencer marketing, vilket är viktigt för att kunna 

förstå målgruppens uppfattning om fenomenet. Av denna anledning började vi med att ställa 

ett påstående: ”måste det enligt svensk lag tydligt framgå om ett inlägg är sponsrat på 

Instagram?”. 91% av studenterna svarade att detta är sant, vilket också är korrekt. Som 

tidigare nämnt handlar inte uppfattning bara om kunskap utan vi tittade också närmre på om 

respondenterna upplever att recensioner som är skrivna av konsumenter anses vara mer 

trovärdiga än om de skrivs av företag eller organisationer. Det mest valda svarsalternativet 

motsvarar ”instämmer helt” tätt följt av ”instämmer till viss del”. Knappt 8% av 

respondenterna tycker att organisationer och företag är mer pålitliga än konsumenter. 

 

Den tredje och sista frågan under uppfattning var konstruerad för att utreda om 

respondenterna upplever att influencer marketing är en mer effektiv kanal i jämförelse med 

andra populära marknadsföringsstrategier. Resultatet från denna fråga var någorlunda 

intetsägande då majoriteten av respondenterna tog ett neutralt ställningstagande och de två 

näst mest valda alternativet representerar ”ganska påverkbar” respektive ”inte särskilt 

påverkbar”. 
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Figur 10. En skala där 1 är Instämmer inte alls och 5 är Instämmer helt. 

 

6.2. Attitydskillnader mellan män och kvinnor 

Av studiens 241 respondenter var 82% kvinnor och 18% män. En viktig faktor i 

utformingsprocessen av marknadsföringsstrategier är ofta kön och av denna anledning anser 

vi att det är både viktigt och intressant att ta en närmre titt på hur de olika könen har svarat i 

enkätundersökningen för att kartlägga eventuella attitydskillnader. Anledningen till denna 

överrepresentation av kvinnor beror sannolikt på att majoriteten av de tillfrågade studenterna 

studerar på program som är kvinnodominerade, så som sjuksköterskeprogrammet och medie- 

och kommunikationsvetenskapsprogrammet. För att få en så pass lättöverskådlig bild som 

möjligt över den insamlade data och kunna göra jämförelser mellan könen har svaren räknats 

om i procent. 

 

Vi ska nu utreda för hur attityder gentemot influencer marketing skiljer sig mellan könen. För 

att hålla detta kapitel relevant har vi valt att framförallt fokusera på kontraster snarare än 

likheter.  

 

6.2.1. Känsla 

Känsla är en variabel där det inte finns särskilt stora skillnader mellan kvinnor och män. 

Resultatet från enkätundersökning visar att män i något större utsträckning är mer negativt 

inställda gentemot rekommendationer av produkter än vad kvinnor är men i helhet har båda 

könen ett någorlunda neutralt ställningstagande. Detta resultat går också i linje med 
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enkätfrågan ”är det intressant att ta del av rekommendationer av en produkt om inlägget är 

sponsrat?”. Här kan vi urskilja att kvinnor i större utsträckning har ett större intresse. Inget av 

könen uttrycker någon större entusiasm för produktrekommendationer men kvinnor har en 

betydlig mindre negativ inställning. Resultaten från enkätundersökningen indikerar att 

kvinnor generellt tycker att det finns ganska mycket sponsrat material på Instagram. Männen 

har ett mer neutralt ställningstagande men lutar ändå mer åt ”mycket” än ”lite”.  

 

 
Figur 11. En skala där 1 är Negativ inställning och 5 är Positiv inställning. Resultatet 

presenteras i procent. 
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Figur 12. En skala där 1 är Inte alls intressant och 5 är Mycket intressant. Resultatet 

presenteras i procent. 

 
Figur 13. En skala där 1 är Nej, det är otydligt och 5 är Ja, mycket tydligt. Resultatet 

presenteras i procent. 
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Figur 14. En skala där 1 är Få sponsrade inlägg och 5 är Många sponsrade inlägg. 

Resultatet presenteras i procent. 

 

6.2.2. Beteende 

Beteende är variabeln som har störst kontraster mellan könen. Speciellt i användningsfrekvens 

av Instagram där kvinnor är mer aktiva än vad män är. Det mest populära svarsalternativet för 

kvinnor är ”mer än 1 timma” och resultatet visar att fler än hälften av de kvinnliga 

respondenterna använder Instagram minst en halvtimma varje dag. De manliga 

respondenterna är inte lika aktiva och det mest valda alternativet är ”15 min – 30 min” tätt 

följt av ”mindre än 15 min”. Resultatet indikerar att nästan tre fjärdedelar av männen 

använder Instagram mindre än en halvtimma varje dag.  

 

På frågan om hur många influencers respondenterna följer finns det även här skillnader 

mellan könen. Det mest valda svarsalternativet bland kvinnor är ”fler än 8” medan de flesta av 

männen har svarat ”1–4” tätt följt av ”0”. Majoriteten av kvinnorna uttrycker sedan att de 

följer influencers på Instagram i syfte av att bli inspirerade. Män däremot, har angivit att de 

till största del följer influencers på grund av ”annan anledning” tätt följt av att bli underhållen. 

Resultatet visar även att det inte är helt ovanligt att en person väljer att avfölja en influencer 

som använder sig av sponsrade inlägg. Nästan dubbelt så många kvinnor som män (41% i 
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jämförelse med 24%) svarar ”Ja” på frågan om de någon gång har valt att avfölja en 

influencer på grund av att denna publicerat sponsrade inlägg på Instagram.  

 

På frågan om respondenten någon gång nyttjat en rabattkod eller köpt en produkt som en 

influencer har rekommenderat ser vi en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor svarat. 

Bland de kvinnliga respondenterna har en majoritet på 54% svarat ”Ja”. Bland männen är det 

däremot inte många som tagit del av ett erbjudande. Endast 24% av de tillfrågade männen har 

svarat att de någon gång nyttjat en rabattkod eller köpt en produkt efter en rekommendation. 

 

 
Figur 15. Resultatet presenteras i procent. 
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Figur 16. Resultatet presenteras i procent. 

 

 
Figur 17. Resultatet presenteras i procent. 
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Figur 18. Resultatet presenteras i procent. 

 

 
Figur 19. Resultatet presenteras i procent. 

 

6.2.3. Uppfattning 

Det har inte funnits några större skillnader mellan könen i frågor om deras uppfattning. Den 

enda frågan som särskilde sig ur mängden var den om hur pass påverkbara respondenterna 

uppfattar att de är på Instagram i jämförelse med andra marknadsföringskanaler. De båda 
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könen har svarat likt varandra men kvinnor i något större utsträckning uppfattar sig själva som 

lite mer påverkbara av influencer marketing medan männen tror tvärtom. 

 

 
Figur 20. En skala där 1 är Inte alls påverkbar och 5 är Mycket påverkbar. Resultatet 
presenteras i procent. 

 

6.3. Attitydskillnader beroende på Instagramanvändning 

Av studiens 241 respondenter uppskattade 34 personer att de använde Instagram 15 minuter 

eller mindre, 63 personer 15 – 30 minuter, 69 personer 30 – 60 min samt 75 personer mer än 

60 minuter. Denna variabel kan vara intressant att undersöka för att ta reda på ifall personer 

som är mer aktiva på Instagram också är mer mottagliga för influencer marketing eller inte. 

För att söka svar på denna fråga användes variabelfrågan ”Hur mycket tid tror du att du 

spenderar på Instagram varje dag?” i kombination med resten av undersökningen. Nedan 

presenteras resultatet vi fann. 

 

6.3.1. Känsla 

Vi kan se att användarfrekvens inte har en särskilt betydande roll i relation till vilken 

inställning en person har gentemot influencer marketing. Det vi kan urskilja är att personer 

som är online mindre än 15 minuter på Instagram har en något mer negativ inställning än 
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resterande grupper. Detta resultat går även i linje med responsen vi fick på frågan ”är det 

intressant att ta del rekommendationer av en produkt om inlägget är sponsrat?” där över 50% 

av den minst aktiva gruppen tycker att det är ”ointressant”. Inget av de resterande svaren till 

denna fråga sticker ut särskilt mycket och samtliga respondenter tycker att det är ”ganska 

ointressant” eller har ett ”neutralt” ställningstagande.  

 

Den grupp som använder Instagram minst är också den som anser att deras förtroende 

påverkas mest negativt när en influencer publicerar sponsrade inlägg. De som är online 15–30 

minuter om dagen är de som är mest positivt inställda, och en majoritet av denna grupp 

upplever att deras förtroende ”påverkas inte särskilt mycket”. Resterande grupper är överens 

om att deras förtroende påverkas negativt, men inte till någon större grad. Respondenterna 

med lägst användarfrekvens är också de som tycker att denna marknadsföringsstrategi känns 

mest oetisk. 40% av de som är online mindre än 15 minuter tycker att det känns oetiskt medan 

resterande grupper håller med till strax under 20%.  

 

 
Figur 21. En skala där 1 är Inte intressant och 5 är Mycket intressant. Resultatet 

presenteras i procent. 
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6.3.2. Beteende 

Majoriteten av de som är online mindre än 15 minuter om dagen anser att de inte blir 

influerade till att konsumera produkter som marknadsförs via influencer marketing. De två 

grupperna som är online mest på Instagram är också de som är mest villiga till att konsumera 

en produkt som en influencer har rekommenderat. 

 

Den främsta anledningen till att följa influencers för samtliga grupper, förutom de som är 

online mindre än 15 min, är för att bli inspirerade. Gruppen som använder Instagram mindre 

än 15 minuter har valt svarsalternativet ”annat”. Det finns en viss korrelation mellan 

Instagramanvändning och hur många som nyttjat en rabattkod. De som befinner sig online 

mest är också de som till störst del brukat rabattkoder medan de som använder Instagram 

minst är de som nyttjat rabattkoder minst gånger.  

 
Figur 22. Resultatet presenteras i procent. 
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Figur 23. En skala där 1 är Instämmer inte och 5 är Instämmer helt. Resultatet presenteras i 

procent. 

 

6.3.3. Uppfattning 

De flesta respondenter utgav sig för att ha lika värderingar i frågor om uppfattning i samband 

med Instagramanvändning. Resultatet från frågan om en uppfattar sig mer påverkbara för 

influencer marketing i jämförelse med andra marknadsföringsmetoder var också till störst del 

neutral. Den grupp som använder Instagram minst svarade lite annorlunda och påstår att de 

blir mindre påverkade av influencer marketing i jämförelse med andra medier. På frågan om 

respondenterna tror att influencers väljer att samarbeta med företag som säljer oärliga 

produkter har en knapp majoritet av de som använder Instagram minst svarat att det inte 

instämmer. De som är online på Instagram mellan 15–30 min om dagen är de som ställer sig 

mest kritiskt till påståendet. Det svarsalternativ som flest respondenter valt är dock det 

neutrala ställningstagandet. 
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Figur 24. En skala där 1 är Inte alls påverkbar och 5 är Mycket påverkbar. Resultatet 

presenteras i procent. 

 

 
Figur 25. En skala där 1 är Instämmer inte och 5 är Instämmer helt. Resultatet presenteras i 

procent. 
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6.4. Attitydskillnader beroende på om studenten tagit del av ett 
erbjudande  

Bland de tillfrågade studenterna svarade 51,5% att de någon gång nyttjat en rabattkod eller 

köpt en produkt som en influencer rekommenderat via ett sponsrat inlägg. Influencer 

marketing har alltså varit framgångsrikt och lyckats gå från budskap till agerande för över 

hälften av respondenterna. I följande avsnitt ämnar vi undersöka hur attitydskillnader ser ut 

bland de studenter som tagit del av erbjudanden på Instagram och de som inte gjort det. Det är 

intressant att titta på eventuella skillnader mellan personer som brukat och inte brukat 

rabattkoder och erbjudanden för att söka insikt i om deras attityder skiljer sig kring influencer 

marketing. 

 

6.4.1. Känsla 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av båda grupperna har ett neutralt 

ställningstagande gentemot rekommendationer av produkter på Instagram. De som har nyttjat 

ett erbjudande lutar mer åt en positiv inställning medan de som inte har nyttjat ett erbjudande 

är lite mer negativt inställda. När en liknande fråga ställdes: ”är det intressant att ta del av 

produktrekommendationer om inlägget är sponsrat?” gav studenterna en mer negativ respons. 

Majoriteten av båda grupperna valde svarsalternativet ”ganska ointressant”, dock har de som 

aldrig nyttjat ett erbjudande en mycket större tyngd på svarsalternativet ”ointressant”.  

 

Enkätundersökningen visar att studenters förtroende påverkas olika beroende på ifall de tagit 

del av ett erbjudande eller inte. De som inte nyttjat ett erbjudande har generellt sett lägre 

förtroende för influencer marketing. Detta går också i linje med hur förtroendet påverkas till 

företag som använder influencers. De som inte brukat ett erbjudande har lägre förtroende för 

dessa företag medan studenter som brukat erbjudanden har ett mer neutralt ställningstagande.  

 

Båda grupperna upplever att det är någorlunda tydligt om ett inlägg på Instagram är sponsrat 

dock finns det en viss kontrast i frågan om denna marknadsföringsstrategi anses vara etisk 

korrekt. Cirka 90% av de som brukat ett erbjudande respektive drygt 70% av de som inte 

brukat en rabattkod anser att influencer marketing är etisk korrekt.  
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Figur 26. En skala där 1 är Negativ inställning och 5 är Positiv inställning. Resultatet 

presenteras i procent. 

 

6.4.2. Beteende 

Resultatet från enkätundersökningen indikerar att de som följer ett större antal influencers på 

Instagram också är de som har nyttjat rabattkoder. Cirka 45% av de som följer åtta influencers 

eller fler har brukat en rabattkod. Drygt 37% av de som är inne på Instagram mer än 1 timma 

varje dag har någon gång använt en rabattkod och cirka 9% av de som är online mindre än 15 

minuter har använt en rabattkod.  

 

I frågan om ”har du någon gång avföljt någon på grund av att denna publicerat sponsrade 

inlägg?” ser vi ett jämnt resultat. Drygt 42% av de som inte brukat en rabattkod respektive 

drygt 38% av de som använt en rabattkod har någon gång avföljt en person på grund av 

publicering av sponsrade inlägg.  

 

Resultatet från enkätundersökningen indikerar att studenter som brukat ett erbjudande har 

markant större intresse för att köpa en produkt som en influencer rekommenderat jämfört med 

de som aldrig har brukat en rabattkod. 
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Figur 27. Resultatet presenteras i procent. 

 

6.4.3. Uppfattning 

Om en jämför sponsrade inlägg med andra frekvent använda marknadsföringskanaler 

uppfattar båda grupperna sig som neutrala. Gruppen som brukat en rabattkod lutar lite åt att 

de är mer mottagliga för influencer marketing men resultatet visar inte på några större 

kontraster. 

 

På frågan ”tror du att influencers väljer att samarbeta med företag som säljer oärliga 

produkter?” finns en viss skepticism hos gruppen som inte nyttjat en rabattkod. Majoriteten 

lutar åt att de uppfattar att influencers är villiga att samarbeta med oärliga företag. Gruppen 

som har brukat rabattkoder har ett neutralt ställningstagande. 
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Figur 28. En skala där 1 är Instämmer inte och 5 är Instämmer helt. Resultatet presenteras i 

procent. 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer en slutreflektion och diskussion kring studiens fynd och resultat att 

framföras. En stor tyngd kommer att läggas vid att söka förståelse och svar på studiens syfte 

och våra forskningsfrågor. Detta kommer att göras med hjälp av valda teorier samt genom att 

ställa studiens resultat i relation till tidigare fynd inom forskningsfältet. Avslutningsvis 

kommer studiens slutsatser att sammanfattas under ett samlat kapitel.  

 

7.1. Studenters attityd gentemot influencer marketing 

Precis som för de flesta målgrupper är reklam generellt ingenting som studenter har ett 

genuint intresse för. Respondenterna i undersökningen har i stort sett ett neutralt 

ställningstagande men anser ändå att influencer marketing är en mer intressant kanal jämfört 

med traditionell marknadsföring. Studenterna har också en mer positiv attityd gentemot 

produktrekommendationer skrivna av andra konsumenter i jämförelse med rekommendationer 

från företag och organisationer. Bland de 241 tillfrågade studenterna på Jönköping University 

har cirka 90% angivit att de följer minst en influencer på Instagram, och ca 33% har angivit 

att de följer åtta eller fler. För företag vars målgrupp är studenter fungerar därmed Instagram 

som en marknadsföringskanal med stor räckvidd.  

 

En majoritet av de som följer någon influencer angav också att de gör detta för att bli 

inspirerade, tätt följt av alternativet ”för att bli underhållen”, och tillsammans utgör dessa två 

svarsalternativ nästintill 80% av respondenternas svar. Dessa alternativ bygger på ett behov av 

nöje och underhållning vilka Arli (2017) menar är de faktorer som har starkast påverkan ifall 

en mottagare kommer att utforma en positiv attityd gentemot marknadsföring på sociala 

medier. Eftersom de flesta respondenter har angivit att inspiration och underhållning är de 

övervägande anledningarna till att de följer influencers går det också att dra slutsatsen att 

mottagarna enklare kommer att utforma en positiv attityd gentemot denna marknadsföring då 

de följer influencers på grund av nöjesrelaterade faktorer. 

 

Studenterna själva anser inte att marknadsföring via influencers leder till ökad konsumtion. 

Trots detta har närmre hälften av alla respondenter någon gång nyttjat ett erbjudande eller 

rabattkod som de fått via en influencer. Enligt Organisation for economic co-operation and 
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development (2007) måste all user-generated content skapas utan motiv för ersättning eller 

lönsamhet. Då Instagram är skapad som en plattform för user-generated content upplevs det 

inte främst som ett medium med reklam, och av denna anledning är det lätt att tro att en inte 

blir påverkad av denna marknadsföring (Herrero Crespo, San Martín Gutiérrez & Hernández 

Mogollón, 2015). I själva verket finns det en påverkan av det innehåll influencers publicerar 

på Instagram vilket resultatet från vår undersökning visar på eftersom 49% av respondenterna 

faktiskt har nyttjat ett erbjudande vid något tillfälle. Denna konflikt av olika svar skulle också 

möjligtvis kunna bero på ett oärligt svar från respondenterna. Det finns en risk att 

respondenterna har upplevt frågan som något av en samvetsfråga, och av den anledningen 

svarat vad de tror är ”rätt svar” snarare än vad de faktiskt känner och tycker (Trost, 2016). 

 

Studenter tycker generellt sett inte att det är intressant att ta del av sponsrat material och 

ytterst få uttrycker att det är intressant att ta del av någon form av marknadsföring på 

Instagram. Insightpool (2014) har uttryckt att konsumenter tenderar att lita på recensioner som 

skrivs på sociala forum. Detta är något vår studie stödjer då 70% av studenterna tycker att tips 

och recensioner skrivna av konsumenter är mer pålitligt än vad recensioner skrivna av 

organisationer och företag är. Detta innebär att när reklam ”paketeras” i form av en 

rekommendation eller ett tips från en privatperson med socialt inflytande, i detta fall 

influencers, uppfattas det direkt som mer trovärdigt än om företaget själv skulle betala för 

annonsutrymme bland målgruppens Instagramflöde. Hsu, Chuan Chuan och Chiang (2013) 

menar att tillit är en faktor som påverkar konsumenters köpbeslut. Influencers ses ofta som 

konsumenter som sitter på en opinionsledarposition, och inger därmed en form av tillit och 

auktoritet. Enligt Katz och Lazarsfeld (1955) är det på grund av denna tillit och auktoritet i 

samband med att en influencer har förmågan att målgruppsanpassa sitt budskap som mening 

konstrueras för mottagaren. Av denna anledning uppfattar konsumenter recensioner skrivna 

av influencers som mer pålitliga och detta går i linje med det resultat vi funnit i vår 

undersökning. 

 

När studenter exponeras för sponsrade inlägg visar vår studie på att deras förtroende minskar 

mer för företaget än för influencern. Detta är ytterligare en indikator på att studenter känner 

tillförlitlighet till konsumentrekommendationer snarare än mer traditionell marknadsföring. 

Interpersonell kommunikation från individer en har en personlig koppling till (eller en 

uppfattad sådan) har större påverkan på attityder och beslut än vad traditionell 

masskommunikation har. Detta skulle kunna jämföras med att personliga rekommendationer 
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från influencers besitter en större påverkan än vad traditionell reklam och annonsering från 

företag har (Chuan Chuan, Hsu & Chiang, 2013).  

 

7.2. Attitydskillnader mellan könen 

Enkätundersökningen indikerar att män och kvinnors attityd och uppfattning gentemot 

influencer marketing har en signifikant differens. Resultatet från undersökningen visar på att 

män har en mer negativ inställning till influencer marketing. Detta kan bero på att kvinnor 

använder Instagram mer frekvent och följer influencers för att bli inspirerade. De flesta män 

använder däremot Instagram mellan 0 och 30 minuter om dagen och följer till störst del 

influencers på grund av svarsalternativet ”annan anledning”. Arli (2017) menar att nöje är den 

viktigaste variabeln ifall en konsument kommer att utveckla en positiv attityd. Då kvinnor 

följer influencers för att bli inspirerade, vilket är en nöjesrelaterad faktor, är det också troligt 

att de därför har en mer positiv attityd gentemot marknadsföringsstrategin. 

 

Att inspiration och nöje kan ligga till grund för en positiv attityd går också i linje med Austad 

och Silveras (2004) studie om celebrity endorsement. De hävdar att om en person exponeras 

för marknadsföring med kända personer som de redan har en positiv inställning till kommer 

de högst troligt att utveckla en positiv attityd gentemot marknadsföringen i fråga. Då en 

person själv väljer vilka influencers en vill följa och kvinnor oftast följer influencers för att bli 

inspirerade är det därför sannolikt att de redan har en allmän positiv uppfattning till dessa 

personer. Detta skulle enligt Austad och Silvera (2004) resultera i att de då indirekt får en mer 

positiv attityd gentemot influencer marketing som marknadsföringsmetod. Detta stödjer även 

resultatet från vår studie där kvinnor anser att de är mer påverkbara av influencer marketing i 

jämförelse med annan marknadsföring. 

 

Resultatet från vår undersökning visar att drygt dubbelt så många kvinnor som män tagit del 

av ett erbjudande eller en rabattkod på Instagram. Hsu, Chuan Chuan och Chiang (2013) 

menar att enligt teorin om user-generated content har en person större angelägenhet att ta del 

av ett erbjudande om personen i fråga gillar influencern samt att denna bidrar med ett 

intressant innehåll. Influencers ses ofta som experter inom sitt område och har en tendens att 

exponera produkter på ett sätt som uttrycker tillit och ger positiva känslor (Hsu, Chuan Chuan 

& Chiang, 2013). Vår enkätundersökning har visat att kvinnor ofta söker inspiration via 
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influencers och att de också ofta redan har positiva associationer till influencern vilka båda är 

faktorer som ökar chansen för konsumtion. Eftersom de flesta kvinnor också följer åtta eller 

fler influencers och män följer mellan en till fyra finns det sannolikt en korrelation mellan hur 

många erbjudanden en exponeras för och hur många en väljer att konsumera. 

 

Influencer marketing påverkar människors köpbeslut genom att influencern i fråga agerar 

opinionsledare för ett varumärkes budskap. Enligt Katz och Lazarsfeld (1955) blir 

grundtanken bakom influencer marketing effektiv eftersom influencern interpreterar budskap 

och sätter de i en kontext. Influencers tolkar meddelandet som varumärket sänder ut och 

exponerar det i både en miljö och på en kanal som är lättare att tolka för målgruppen. Vår 

undersökning visar att kvinnor oftare nyttjar erbjudanden från influencers och detta kan bero 

på att de har en större tillit och oftare blir exponerade för influencer marketing vilket enligt 

Katz och Lazarsfeld (1955) ger opinionsledaren ett större socialt inflytande.  

 

7.3. Attitydskillnader beroende på Instagramanvändning 

På frågan om det finns skillnader i attityd beroende på användningsfrekvens på Instagram ser 

vi tydligt en röd tråd genom hela enkätundersökningen – ju mindre tid en spenderar på 

Instagram desto negativare inställning har en gentemot influencer marketing. De 14% som 

svarat att de är online mindre än 15 minuter per dag är de som angivit de mest negativa och 

kritiska svaren. Mer än hälften av denna grupp har svarat att de inte tycker att det är intressant 

att ta del av sponsrade produktrekommendationer, 40% tycker att det är en oetisk 

marknadsstrategi och 35% anser att de inte blir influerade till ökad konsumtion. Det är även 

denna grupp som angivit att deras förtroende påverkas mest negativt när en influencer 

publicerar sponsrade inlägg.  

 

Precis som få minuter spenderade på Instagram per dag resulterar i en mer negativ inställning 

ser vi även en mer positiv inställning hos de som spenderar fler minuter på det sociala mediet. 

De som är mest aktiva på Instagram är de som anser sig vara lättpåverkade av sponsrade 

inlägg och också de som i större utsträckning nyttjar erbjudanden från influencers. Detta kan 

bero på att de studenter som spenderar mer tid på Instagram också är de som i högre grad blir 

exponerade för influencer marketing. Därav blir dessa studenter mer påverkade och får i 

större utsträckning möjlighet till att ta del av erbjudanden. Katz och Lazarsfeld (1955) menar 
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att opinionsledare besitter en påverkan på sina medmänniskor, men en förutsättning för att 

detta ska fungera är att opinionsledaren faktiskt når ut med sitt budskap. Att attityderna skiljer 

sig så pass mycket som de gör på grund av en olikhet i användningsfrekvens kan till stor del 

vara på grund av att de som inte spenderar så mycket tid på Instagram inte möts av samma 

mängd influencer marketing.  

 

7.4. Attitydskillnader beroende på om studenten tagit del av 
erbjudande 

I denna fråga ser vi ett tydligt mönster - personer som har tagit del av erbjudanden har en mer 

positiv inställning gentemot influencer marketing. Enkätundersökningen indikerar att 

studenter som har nyttjat erbjudanden eller rabattkoder också har ett större förtroende för 

influencer marketing. Enligt Herrero Crespo, San Martín Gutiérrez och Hernández Mogollón 

(2015) är användarens intresse för innehållet i samband med hur trovärdig källan uppfattas de 

två viktigaste kriterierna för lyckad marknadsföring i form av user-generated content. En 

användares attityd kommer därmed att bli mer påverkad av sociala plattformar när användaren 

anser att innehållet som konsumeras är värdefullt och trovärdigt. Deltagarna som tagit del av 

erbjudanden är de som har störst förtroende för influencer marketing och följer flest 

influencers vilket kan tolkas som att de uppfattar innehållet som trovärdigt och innehållet som 

influencers publicerar som värdefull information. En annan faktor som stödjer tidigare 

resonemang är också att deltagarna alltid själva väljer vilka influencers de vill följa, vilket kan 

tolkas som att de är intresserade av innehållet.  

 

Deltagarna som följer flest influencers på Instagram är som tidigare nämnt de som har tagit 

del av flest erbjudanden. Katz och Lazarsfeld (1955) menar att en person som mottar fler 

budskap kommer att ha större chans till att bli influerad. Detta i kombination med att 

deltagarna som tagit del av erbjudanden också främst följer influencers för att söka inspiration 

gör de ännu mer mottagliga för influencer marketing. Inspiration är som tidigare nämnt en 

nöjesrelaterad faktor som Arli (2017) menar är det mest avgörande kriteriet för att en person 

ska utveckla en positiv attityd. De deltagare som inte har nyttjat ett erbjudande har till störst 

del valt svarsalternativet ”annan” som deras anledning till att följa influencers vilket kan 

tolkas som att ett passande svarsalternativ saknades eller att de inte vet varför de följer 

influencers.  
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Enkätundersökningen visar att deltagare som inte tagit del av erbjudanden uppfattar att 

influencers är mer angelägna till att samarbeta med företag som säljer oärliga produkter. Detta 

kan enligt Hsu, Chuan Chuan och Chiang (2013) bero på en brist av tillit gentemot sändaren 

av innehållet. Herrero Crespo, San Martin Gutiérrez och Hernández Mogollón (2015) stödjer 

också detta genom att indikera att en trovärdig källa är en av de viktigaste variablerna för att 

lyckas med marknadsföring i form av user-generated content. De deltagare som inte har 

nyttjat ett erbjudande är också de som tycker att marknadsföringsstrategin är mer oetisk och vi 

kan som tidigare nämnt se en korrelation. Studenter som tagit del av ett erbjudande är de som 

har den mest positiva attityden gentemot influencer marketing.  

 

7.5. Slutsats 

Som tidigare nämnt strävar många företag efter att nå kundgruppen millennials, i vilken 

studenter faller in under. Emarketer (2015) menar att en av de största utmaningarna för dagens 

marknadsförare är att identifiera vilken inställning företagets målgrupp har till vald 

marknadsföringskanal. Med hjälp av en enkätundersökning, 241 respondenter och en 

djupgående analys har vi nu under 12 veckor försökt söka svar på vad för attityd Jönköping 

Universitys studenter har gentemot influencer marketing. Det går inte att generalisera en hel 

kundgrupp men vi anser att vår studie om studenters attityder på Jönköping University ändå 

kan bringa viss klarhet för målgruppen svenska universitetsstudenter.  

 

Studenter i helhet har en någorlunda neutral syn på influencer marketing men de tycker 

fortfarande att marknadsföringsstrategin är mer intressant än traditionell marknadsföring. 

Produktrekommendationer som är skrivna av andra konsumenter anses vara mer pålitliga än 

de som utformats av företag och organisationer. Ungefär hälften av respondenterna har tagit 

del av ett erbjudande men ändå anser majoriteten att de inte påverkas av sponsrade inlägg.  

 

Kvinnor har en mer positiv attityd gentemot influencer marketing än vad män har. Det är 

kvinnor som följer flest influencers, spenderar mest tid på Instagram och nyttjar flest 

erbjudanden. De mest Instagramaktiva studenterna är också de som följer flest influencers och 

nyttjar flest erbjudanden. Denna grupp har också en mer positiv attityd gentemot influencer 

marketing än de som inte använder Instagram lika ofta. Studenterna som tar del av flest 

erbjudanden är mer positivt inställda till influencer marketing och är en grupp som ofta följer 



51 
 

många influencers på Instagram. För att nå studenter via influencer marketing ska inlägget 

kännas autentiskt, precis som om det vore utformat av influencern själv. Inlägget ska 

publiceras av en influencer som inger tillit och är relevant för målgruppen. Inlägget ska vara 

betydelsefullt för följarna och helst anspela på nöje i form av inspiration vilket har visat sig 

vara intressant för målgruppen.  

 

7.6. Förslag för framtida forskning 

Denna studie har undersökt och försökt kartlägga studenters attityder och inställning mot 

influencer marketing. Under studiens gång har flertalet intressanta sidospår dykt upp som 

hade varit intressanta att studera vidare. Bland annat hade det varit intressant att närmre 

undersöka på hur studenters beteenden speglar sig i deras attityder. Agerar studenterna enligt 

deras uttryckta attityder? Att kartlägga attityder hos en målgrupp är viktigt, men det är också 

intressant att undersöka målgruppens beteende. Detta är dock för brett för att kunna rymmas 

inom ramen av en kandidatuppsats och mer tid och resurser hade behövts för att utreda detta.  

 

Förutom gruppen studenter på Jönköping University hade det också varit givande att 

undersöka attityder hos fler grupper, till exempel föräldrar, pensionärer eller något så smalt 

som målgruppen golfare. Även om studenter är en grupp som i hög grad är aktiv på Instagram 

är de långt ifrån den enda, och många företag har målgrupper som tar del av influencer 

marketing utan att vara studenter.  

 

I denna studie har vi valt att undersöka olika grupperingar utifrån en variabel, bland annat kön 

och användningsfrekvens av Instagram. Det hade också varit intressant att djupdyka 

ytterligare och använda sig av fler variabler på samma gång. Till exempel en studie som 

undersöker samband mellan både kön, användarfrekvens och antal influencers som 

respondenterna följer. Genom att studera grupperna mer djupgående hade en sannolikt fått en 

bättre förståelse och kunna finna värdefull information till företag och andra intressenter.  
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9. Bilagor 

Enkätundersökning 

 

1. Vilket år är du född? 

 

2. Är du kvinna, man eller annat? 

 

3. Hur mycket tid tror du att du spenderar framför Instagram varje dag? 

Mindre än 15 minuter 

15–30 minuter 

30 minuter – 1 timma 

Mer än 1 timma 

 

4. Hur många influencers följer du på Instagram? 

0 

1–4 

5–8 

8 eller fler 

 

5. Om fler än 0, vilken är den främsta faktorn till att du följer influencers på 

Instagram? 

Jag vill bli inspirerad 

Jag vill ta del av erbjudanden 

Jag vill bli underhållen 

Jag vill ta del av kunskap 

Annat 

 

6. Vad har du för inställning gentemot rekommendationer av produkter på Instagram? 

1 2 3 4 5 

 

7. Är det intressant att ta del av rekommendationer av en produkt om inlägget är 

sponsrat? 

1 2 3 4 5 
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8. Upplever du att det framgår tydligt när ett inlägg är sponsrat? 

1 2 3 4 5 

 

9. Vad anser du om mängden sponrade inlägg på Instagram? 

1 2 3 4 5 

 

10. Påverkas ditt förtroende till influencers på ett negativt sätt om de postar sponsrade 

inlägg? 

1 2 3 4 5 

 

11. Påverkas ditt förtroende till företag på ett negativt sätt om de använder influencers i 

ett marknadsföringssyfte? 

1 2 3 4 5 

 

12. Tycker du att denna marknadsföringsstrategi är etiskt korrekt? 

Ja 

Nej 

 

13. Har du någonsin avföljt någon på grund av att denna lagt ut sponsrade inlägg? 

Ja 

Nej 

 

14. Har du någon gång nyttjat en rabattkod eller köpt en produkt som en influencer har 

rekommenderat? 

Ja 

Nej 

 

15. Vad tror du om följande påstående: Enligt svensk marknadsföringslag måste det 

framgå när ett inlägg är sponsrat 

Falskt 

Sant 

 



60 
 

16. Om du jämför sponsrade inlägg med andra marknadsföringskanaler, t.ex. TV-

reklam och Facebookannonser m.m, hur påverkbar anser du att du är när det kommer 

till sponsrade inlägg? 

1 2 3 4 5 

 

17. Om en influencer du följer rekommenderar en produkt, är du då mer villig att köpa 

den? 

1 2 3 4 5 

 

18. Tror du att influencers väljer att samarbeta med företag som säljer oärliga 

produkter? 

1 2 3 4 5 

 

19. Tycker du att recensioner skrivna av konsumenter är mer pålitliga än recensioner 

skrivna av företag och organisationer? 

1 2 3 4 5  

 


