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- A study on how consumers' purchase intention can be 
affected by influencer marketing. 
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Abstract 

The presented bachelor thesis investigates which aspects of influencer marketing may 

affect the purchase intentions of women in the ages between 18-30 years. The study was 

conducted by interviews and questionnaires with a focus of attention on consumer 

shopping habits and Instagram usage. To analyse the collected data, we have applied 

relevant theories from the research fields of marketing, semiotics and cognition. This 

formed the theoretical basis when studying respondents answers and allowed identifying 

the factors that could affect their purchase intentions.  

 

The results showed that there was one factor that acted as a direct stimulant of the 

purchase intention, while four other factors had an indirect effect. The salient aspect was 

shown to be "consumer attitude" which marked itself as a dominant factor throughout the 

whole evaluation process. The other aspects of "source credibility", "source 

attractiveness", "product match-up" and "meaning transfer" where shown to have a 

combined impact on the purchase intentions, although no individual parameter could be 

shown as directly influential on its own. The study also revealed that the metric "meaning 

transfer" contained several underlying variables. These variables were shown to be linked 

to both cognition and semiotics as the image composition was able to stimulate the 

consumer attitude which was the dominant factor relating to purchase intention.  
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Influencer marketing och köpintention på        
Instagram 

– En studie om hur konsumenters köpintention påverkas av 

influencer marketing. 

 

Alisia Ring 

Jennifer Hennessy Nevalainen 

Sammanfattning 

Följande uppsats undersöker vilka aspekter av influencer marketing som kan påverka 

köpintention för kvinnor mellan 18–30 år. För att besvara frågan genomfördes intervjuer 

och enkätundersökningar, med fokus på konsumenters shoppingvana och Instagram-

användning. För att tolka den insamlade empirin har vi vänt oss till relaterad forskning 

och teorier som berör marknadsföring, semiotik och kognition. Utifrån dessa teorier har 

respondenternas svar granskats, för att hitta eventuella faktorer som kan påverka deras 

köpintention.  

Resultatet visar att det fanns en aspekt som direkt stimulerade köpintentionen, medan fyra 

andra påverkade indirekt. Den primära aspekten ”consumer attitude” visade sig vara en 

relevant och genomgående del under hela utvärderingsprocessen. ”Source credibility”, 

”source attractiveness”, ”product match up” och ”meaning transfer” är i sin helhet 

relevant, dock kunde ingen av dessa fyra konstruktioner på egen hand ledas direkt till 

köpintentionen. Utifrån studien framkom det att ”meaning transfer” hade flera nivåer. 

Dessa nivåer kunde kopplas till både kognition och semiotik, då bildkompositionen kunde 

stimulera konsumenternas attityd som är den huvudsakliga faktorn som påverkar 

köpintentionen. 
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1. Inledning 

Framväxten av sociala medier har gynnat företag i anknytning till försäljning och 

positionering av sina produkter samt tjänster. Sociala medier kan ses som ett 

”hybridelement” till den vanliga marknadskommunikationsmixen (promotion mix). Det gör 

att företag på ett mer omfattande sätt kan nå ut och rikta sin reklam med mer välutvecklade 

former av word of mouth (Mangold & Faulds, 2009). En sådan välutvecklad form av word 

of mouth är influencer marketing. Begreppet omfattar all informell kommunikation mellan 

individer som involverar produkter/tjänster i en positiv eller negativ kontext. I dagens läge 

anses denna marknadsföringsaktivitet som väldigt kraftfull, eftersom tidigare forskning visar 

på att en influencer kan påverka eller inspirera sina följare i sitt köpbeslut (Sudha & Sheena, 

2017).    

Modebranschen är en av de branscher som använder influencer marketing mest och 

applikationen Instagram är en av de vanligaste sociala medier- plattformarna för influencers 

(Sudha & Sheena, 2017). Vi kommer således fokusera på influencer marketing på Instagram 

med specifikt fokus på modeförsäljning. 

Instagram har sedan 2017 ökat 7 procentenheter och har under samma år haft en större 

tillväxt än Facebook (IIS, 2018). Instagram har sedan lanseringen 2010 expanderat till 1 

miljard användare, där den största andelen, 68%, är kvinnor (Dagensanalys, 2018).  

Tidigare forskning har undersökt delar inom konsumenters köpprocess, däremot ser vi ett 

forskningsgap inom områden som berör köpintentionen. Därför kommer denna 

undersökning bidra till att se om köpintentionen kan påverkas genom olika aspekter.  
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1.1 Bakgrund  

Vi lever i en allt mer digitaliserad värld där sociala mediernas etablering har skapat nya 

förutsättningar och arenor för att interagera med varandra. Men tekniken kan även bära med 

sig nya utmaningar som medför ett överväldigande informationsflöde. I linje med samhällets 

digitalisering har därför många företag utvecklat sina marknadsföringsstrategier för att nå 

konsumenterna på dessa nya arenor. I följande avsnitt kommer vi att gå igenom bakgrunden 

till några av våra centrala områden och begrepp innan vi går in på syfte och 

problemformulering. 

1.1.1 Marknadsföring 

Kotler, Armstrong och Parment (2013, s. 9) beskriver att syftet med marknadsföring är att 

utveckla en god konsumentrelation. Marknadsföringen riktar in sig på två mål. Först handlar 

det om att attrahera nya konsumenter genom att skapa ett kundvärde. Det handlar också om 

att leverera kundtillfredsställelse genom att bevara och utveckla de befintliga kundrelationer 

de tillhandahåller. För att bilda en uppfattning och förståelse kring konsumenters agerande 

kring marknadsföring uppmanar Kotler et al. (2013, ss. 150–153) att man bör utgå från den 

marknadsföringsprocess som de beskriver som den traditionella femstegsmodellen. 

Köpprocessen grundar sig i fem olika steg: behovsupptäckt, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende, således de faser en konsument 

går igenom under ett köp. Konsumenternas köpbeslut är därmed ett skede av själva 

köpprocessen inom den traditionella femstegsmodellen.  

1.1.2 Instagram 

Den sociala medier- plattformen Instagram lanserades 2010 och är en gratis applikation med 

en miljard användare över hela världen (Dagensanalys, 2018). Applikationen innehåller 

video- samt fotodelning och skapar en interaktion eftersom användarna kan 

kommentera/gilla varandras bilder.  

Sedan lanseringen har Instagram även blivit allt mer attraktivt bland företag tack vare ökad 

användning och räckvidd, eftersom det täcker ett brett spektrum av de kunder man vill nå. 
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1.1.3 Influencer marketing  

En influencer kan definieras som en inflytelserik individ som har en god relation till sin 

målgrupp och kan med sina inlägg inspirera andra. Influencers kan ses som en 

relationskopplare mellan konsument och företaget som försöker expandera sin kundkrets 

(Sudha & Sheena, 2017). Enligt författarna kan influencers kännetecknas som en form av 

celebrity endorser (a.a.). Denna individ har inflytande och kan påverka attityden kring 

varumärken samt eventuellt påverka konsumenters köpintention.  

McCracken (1989) definierar celebrity endorsement som en central del av den moderna 

marknadsföringen. Författaren beskriver att begreppet innefattar en känd individ som 

använder sitt kändisskap med syftet att marknadsföra produkter eller tjänster åt ett företag. 

Vidare påpekas att en konsument påverkas mer av en känd individ, snarare än en okänd. En 

känd individ visar inte enbart ett ansikte utåt, utan kan även erbjuda en livsstil och en 

personlighet. Individen kan vara känd av olika skäl. Detta kan innefatta all form av 

kändisskap från bland annat film, idrott, politik etcetera.  

Den nya tekniken har gett möjlighet för ”vanliga” människor att bli kända via sociala medier. 

De kallas för icke-traditionella kändisar. Dessa beskrivs som influencers, exempelvis 

YouTube-personligheter och ”Instafamous”-profiler (Djafarova & Rushworth, 2016). 

Författarna påstår att de icke-traditionella kändisarna anses som mer trovärdiga inom 

marknadsföringssammanhang.  

Företagen kan med hjälp av dessa influencers/celebrity endorsers marknadsföra sitt 

varumärke genom ökad räckvidd och kan enligt Sudha och Sheena (2017) definieras som en 

förlängning till det vanliga word of mouth- konceptet.  

Begreppet word of mouth, även kallad för WOM omfattar all informell kommunikation 

mellan individer som involverar produkter/tjänster i en positiv eller negativ kontext. Enligt 

Silverman (2001) anses WOM som ett effektivt sätt att sprida information eftersom 

rekommendationen från ens omgivning är av stor vikt vid ett köpbeslut. Internetutveckling 

har bidragit till att spridningen av WOM även finns på internet och kallas Electronic word 

of mouth (eWOM). Enligt Thoumrungroje (2014 se Djafarova & Rushworth, 2016) har 

eWOM speciellt på Instagram ökat i linje med tillgängligheten.  
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Influencer marketing kan gynna företagen genom att skapa trovärdighet, men även bygga 

upp sociala konversationer kring just deras varumärke (Sudha & Sheena, 2017). En betald 

influencers inlägg kan innehålla sponsring i många olika variationer, där produkten eller 

tjänsten annonseras. Influencer marketing kan existera via sociala medier- plattformar så 

som bloggar, Youtube-kanaler samt Instagram (a.a.). Genom att anlita en influencer som har 

en god relation till sin publik, kan de med sina sponsrade inlägg förmedla ett förtroende till 

varumärket och påverka konsumenten i sitt köpbeslut (a.a.). Enligt Evans et al. (2017) är 

influencer -reklam ett växande område som ger tillgång till en engagerad publikgrupp och 

som ligger lägre i pris än traditionell annonsering. 

1.1.4 Köpintention 

BusinessDictionary (u.å.) definierar termen köpintention som en plan att konsumera en viss 

produkt eller tjänst i framtiden. MBA Skool (u.å.) instämmer med definitionen samt 

beskriver även de grundläggande aspekter som en konsument kan ha i beaktning. De 

beskriver att en köpintention definieras som en konsuments villighet att köpa en produkt 

eller tjänst, således inträffar köpintentionen när en konsument funderar på att konsumera.  

Konsumentens köpintention påverkas av både interna och externa faktorer.  Några av de 

faktorerna som påverkar konsumentens köpintention är stimulus, resultat-förväntning, 

aspirationsvärde, rekommendationer och emotionella associationer (MBA Skool, u.å.)  

Stimulus, även kallat trigger, är den stimulans som får en konsument att överväga om en 

produkt eller ett varumärke ska vara med i utvärderingsstadiet. Detta kan exempelvis vara 

att ett varumärke känns igen av konsumenten. Resultat-förväntning innebär den förväntan 

som konsumenten har av själva produkten. Aspirationsvärde betyder att konsumentens 

förväntan och förhoppning uppfylls. Detta kan även beskrivas som att konsumentens 

önskemål mättas. Rekommendation från en tillförlitlig källa benämns som en viktig variabel 

som kan påverka en konsument. Tillförlitlig källa kan exempelvis vara en vän eller släkting. 

En konsument kan emotionellt associera till en produkt eller ett varumärke. Detta innebär 

att konsumenten uppfattar varumärkesidentitet, således varumärkets uppbyggda image. Det 

finns även andra faktorer som kan påverka en konsuments köpintention. Dessa kan 

exempelvis vara uppfattning kring produkten, risker eller kostnader (MBA Skool, u.å.). 
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Kotler et al.  (2013, s. 152) beskriver att köpintentionen skapas under utvärderingsstadiet. I 

detta stadie rangordnar konsumenten de olika alternativ och möjligheter denne har. 

Vanligtvis köper konsumenten den produkt som rangordnats högst i dennes 

utvärderingsstadie. Det finns dock två faktorer som kan förändra köpintentionen och 

köpbeslutet. En konsument kan påverkas av andras inställning. Detta innebär att om någon 

i konsumentens närhet informerar och argumenterar för en annan produkt än den som 

konsumenten värderar högst kan utfallet ändras, då denne har blivit påverkad. En annan 

aspekt som kan påverka konsumentens köpintention är oväntade händelser. Några av de 

oväntade händelser som kan spela en betydande roll är att en konkurrent sänker priset eller 

informerar någon över missnöjet med produkten. Sker någon av dessa händelser kan 

konsumenten tänkas ändra uppfattning om produkten och därmed välja en annan. Dessa två 

aspekter kan komma att påverka preferenser och köpintentionen, vilket kan leda till att 

konsumenten ändrar uppfattning i ett sent skede i köpprocessen.  

1.2 Problemformulering och frågeställning 

När kunderna börjat röra sig mot nya sociala medier- plattformar har även företagen valt att 

följa med. Således blir det allt vanligare att företag väljer att kommunicera med sina 

nuvarande och potentiella kunder via sociala medier. Kommunikationen i de nya medierna 

skiljer sig från traditionell media. Idag kan företag inte enbart publicera information, utan 

de kan även interagera med konsumenterna (Palmer & Koenig-Lewis, 2009). Influencer 

marketing har därmed blivit en allt större marknadsföringsaktivitet eftersom fler människor 

interagerar med varandra och befinner sig på sociala medier. Detta bidrar till att influencers 

betalda samarbeten kan gynna företagens utveckling. För att marknadsföringen ska vara så 

effektiv som möjligt, borde det vara av relevans att ha kunskap om konsumenters 

köpintention och vilka aspekter av influencer marketing som kan påverka målgruppen. Detta 

leder oss till följande frågeställning:   

Vilka aspekter av influencer marketing på Instagram påverkar köpintentionen för kvinnor 

mellan 18–30 år? 
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1.3 Syfte och målsättning 

Syftet med studien är att undersöka om konsumenters köpintention kan påverkas av 

influencer marketing. Om så är fallet vill vi se om det finns olika aspekter av influencer 

marketing på Instagram som påverkar den utvalda målgruppens köpintention. Influencerns 

inlägg kommer följaktligen att analyseras utifrån målgruppens åsikter i anknytning till 

marknadsföring. Vi vill således identifiera hur konsumentens beslutsprocess påverkas av 

företagets utvalda influencers med fokus på köpintentionen.  

Målsättningen med studien är att främja företag att knyta samman rätt influencer med 

passande produkt och förstå hur ett utvecklat word of mouth- koncept leder till en bättre 

förståelse för konsumentens köpbeslut.  

1.4 Avgränsningar 

Det kundsegment som kommer att analyseras är kvinnor i åldrarna 18–30 år som är bosatta 

i Sverige och som använder sig utav Instagram. Vi valde att avgränsa oss till personer som 

identifierar sig som kvinnor, då det är den målgrupp som främst befinner sig på Instagram 

(IIS, 2018). Åldersgruppen är utsedd efter den största kategorin som använder sig utav den 

sociala medier-plattformen (Statista, 2019). 

Influencer marketing sker på flertal sociala medier-plattformar, men eftersom Instagram har 

fått en avsevärd ökning sedan förra året var det av intresse att fördjupa sig mer inom just 

denna plattform (IIS, 2018.). Instagram är visuellt och kommer att granskas utifrån utvalda 

reklambilder som har publicerats av kända svenska influencers. Begränsning sker inom 

Instagramflödet och tar därmed inte med marknadsförda ”instastories”. Instastories är en 

funktion på Instagram, där innehållet enbart visas i 24 timmar och sedan försvinner 

automatiskt.  

De sponsrade inlägg som valdes till analys involverade tre av Sveriges största influencers 

och som har över 1 miljon följare. För att identifiera den utvalda målgruppens påverkan av 

influencer marketing kommer effekten av denna form av marknadsföringsaktivitet 

genomgripande redogöras i nästkommande avsnitt.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi presentera teorier och tidigare forskning som kan öka förståelsen 

för vilka faktorer som påverkar den utvalda målgruppens köpintention. Nedan kommer vi 

att teoretisera influencer marketing och köpprocessen. Vi kommer även att fördjupa oss 

inom kognition samt semiologi eftersom de ger en djupare uppfattning för det mänskliga 

beteendet och kan möjligen förklara köpintentionens betydelse. Dessa teorier kommer sedan 

att hjälpa oss analysera den insamlade empirin.  

2.1 Köpprocessen  

Företagens syfte med marknadsföring är att skapa en relation med konsumenterna eller att 

uppmana till ett köp. För att bilda en uppfattning och förståelse kring konsumenters agerande 

kring marknadsföring, kommer denna studie att utgå från den marknadsföringsprocess som 

Kotler et al. (2013, ss. 150–153) benämner som den traditionella femstegsmodellen. Som 

tidigare nämnt är konsumenters köpbeslut är ett resultat av själva köpprocessen.  

Köpprocessen grundar sig i fem olika steg, således de faser en konsument går igenom under 

ett köp. Den första fasen är identifiering av ett behov. Detta sker när en konsument finner ett 

behov som denne vill tillfredsställa. Den andra fasen är informationssamling. Under detta 

steg samlar konsumenten information kring det potentiella köpet. Tredje steget är 

bedömning av alternativ. I detta stadie väger konsumenten olika alternativ gentemot 

varandra för att hitta det ultimata alternativet. Det fjärde steget är genomförande av köp, 

således självaste köpet. Den femte fasen är en utvärdering av självaste köpet. I det här stadiet 

skapar konsumenten en uppfattning kring hela processen och avväger om köpet uppfyller 

dennes behov och förväntan.  

 

Figur 1. Femstegsmodellen  
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2.2 Den utvecklade shoppingmiljön 

Shoppingmiljön har utvecklats och kan karaktäriseras av fyra pelare. De fyra pelarna 

beskrivs som konsument och återförsäljarens sammankoppling, konsumentstyrka, 

närhetsbaserat konsumengagemang samt webbaserat konsumentengagemang.  

Konsument och återförsäljarnas sammankoppling är den första pelaren och gynnar båda 

parterna. Konsumenterna kan när som helst få en individualiserad shopping genom 

interaktion med återförsäljarna. Fördelen för återförsäljarna är att de får vara med att påverka 

och influera under hela beslutsprocessen. Återförsäljaren ges även möjlighet att förutse 

konsumenters köpvanor och kan därmed erbjuda relevant kommunikation. Nästkommande 

pelare är konsumentstyrka som innebär att konsumenterna har idag mer makt än tidigare. De 

kan få mer kontroll över shoppingprocessen, då de får tillgång till information i realtid och 

kan påverka vilken information de vill ta del av. Den tredje pelaren är närhetsbaserat 

konsumentengagemanget och fokuset läggs på konsumenternas geografiska läge. Den 

mobila shoppingrevolutionen skapar en möjlighet för återförsäljarna att anpassa 

kommunikationen efter konsumentens data beroende på vart konsumenten befinner sig 

geografiskt. Den sista pelaren lägger fokuset på webbaserat konsumentengagemang. Mobila 

webbplatser och applikationer är ett återkommande verktyg för konsumenterna genom hela 

beslutsprocessen. Konsumenterna samlar information för att jämföra priser, produkter 

etcetera.  

Faulds et al. (2017) identifierar pelarna som ett verktyg för att skapa en förståelse för den 

nya shoppingmiljön. Dessa pelare utgör en grund och påverkar varje moment i den nya 

konsumentbeslutsprocessen samt hjälper till att definiera en ram för det aktuella 

detaljhandelslandskapet.  

Författarna (2017) poängterar att paradigmskiftet kräver ett fokusbyte hos företagen. De 

behöver således fokusera på konsumenters beslutsprocess istället för beslutsresultat. Detta 

medför en möjlighet för företag att engagera sig tillsammans med konsumenterna under hela 

beslutsprocessen. Författarna kritiserar den tidigare välkända femstegsmodellen. De menar 

på att den äldre femstegsmodellen aldrig lyckas fånga den dynamiska beslutsprocessen. Med 

detta menas att modellen är statisk, då stegen sker i en kronologisk ordning. Däremot är den 
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nya beslutsprocessen en mer framväxande och kontinuerlig process, snarare än en diskret tid 

-och platsbunden verksamhet.  

2.3 Konsumenters attityd och köpintention 

Själva köpbeslutet påverkas inte enbart av en köpprocess. Kotler, Armstrong och Parment 

(2013, ss.150–152) menar även att kundernas köp påverkas av bakomliggande faktorer. 

Faktorerna författarna anser är svårast att påverka hos en kund är perception, lärande och 

minne. Om köpengagemanget är lågt känner kunderna ingen motivation. Detta leder till att 

de agerar utifrån perceptionen. En kunds beteende påverkas även av social klass, social 

kontext, livsstil samt livscykel (a.a.). 

Lim, Cheah och Wong (2017) undersökte vilka faktorer som har en specifik relevant 

inverkan på konsumenters köpintention. Denna studie mäts med hjälp av begrepp som 

författarna benämner som fyra uppdelade konstruktioner: source credibility, source 

attractiveness, product match-up och meaning transfer. Dessa fyra konstruktioner har till 

uppgift att mäta om källans (influencers) trovärdighet, attraktivitet, produktmatchning och 

förmedling av informationen har en betydelsefull roll i att påverka konsumenters 

köpintention. Även consumer attitude (konsumenternas attityd) togs i beaktande, eftersom 

konsumenters inställning gentemot produkt, källa och influencer kan påverkas av både inre 

samt yttre faktorer (a.a.)   

Inom source credibility diskuteras oftast två viktiga faktorer. Dessa är expertis och 

tillförlitlighet. I detta fall ska influencern kunna förmedla dessa aspekter för att kunna 

påverka konsumentens åsikt, attityd och beteende (Wang et al. 2017 se Lim, Cheah, & 

Wong, 2017). Source attractiveness står i relation till source credibility, eftersom 

influencerns attraktivitet har visat sig i tidigare studier vara mer framgångsrik och läggs 

märke till när dess yttre har varit tilltalande (Till & Busler, 2000 se Lim, Cheah, & Wong, 

2017). Med product match-up menas att varumärkets produkt ska passa influencerns profil, 

således att produktegenskapen ska vara en lämplig matchning till hens image. Den 

sistnämnda konstruktionen är meaning transfer och innebär en influencerns förmåga att 

förmedla produkten på rätt sätt. Görs detta, har konsumenten en tendens att överväga att 

köpa produkten.   
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Enligt Lim et al. (2017) undersökning, påvisades att source credibility var obetydlig i 

förhållande till konsumenternas attityd och köpintention. Även source attractiveness visade 

sig att det inte hade någon effekt på testpersonernas köpintention och bekräftas även av Till 

& Busler (1998) som menar att attraktivitet inte har en sådan kraftfull inverkan. Däremot 

visade sig på att source attractiveness istället stimulerar konsumenternas attityd till det 

positiva, men inte påverkar köpintentionen. Product match-up hade tvärtom en betydande 

roll när det kom till både konsumenternas attityd och köpintention. Undersökningen visade 

att produktrelaterade inlägg bör vara överensstämmande med influencerns profil för att det 

ska bli ett effektivt annonseringsresultat.  

Till och Busler (1998) menar även på att product match- up visar på en mer kraftfull inverkan 

än source attractivness eftersom varan/produkten hade en högre inverkan på konsumenten 

än själva utseendet av förmedlaren. Meaning transfer visade på att ha en stor relevans i 

förhållanden till konsumenternas attityd och köpintention. Konsumenten är mer benägen att 

acceptera produkten om det kom ifrån en influencer man känner likhet med eller beundrar. 

Författarna menar på att consumer attitude, som tidigare nämnt konsumenternas attityd, är 

den mest tongivande faktorn till själva köpintentionen. Det visade sig även att 

konsumenternas attityd var den viktigaste aspekten och fungerade som en mellanhand 

mellan dess fyra ovan nämnda konstruktioner. Lim et al.  (2017) påpekar därför att företag 

ska vara mer uppmärksamma med valet av en influencer. En lämplig influencer ökar 

konsumenternas attityd vilket i sin tur påverkar köpintensiteten. Då Till och Buslers (1998) 

tidigare forskning har beskrivit att konsumenterna har blivit påverkade i sitt köpbeslut av 

influencer marketing, har Lim et.al (2017) undersökning påvisat specifikt vad det kan vara 

som gör att konsumenterna är mer villiga att köpa en produkt i samband med en influencer.  

Djafarova och Rushworths (2016) studie undersöker Instagrams inverkan på source 

credibility, konsumenternas köpintention samt Instagram-användarnas identifiering med 

diverse former av kändisar. Författarna genomförde fördjupade intervjuer med 18 kvinnor i 

åldrarna 18–30 som använder plattformen Instagram. Syftet med studien var att undersöka 

om Instagram påverkade respondenternas köpbeteende. Vidare påpekar forskningen att 

eWOM kan starkt kopplas samman med konsumenters köpbeteende baserat på förtroendet 
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för en influencer. De menar att företag ej bör underskatta potentialen av dessa online 

kändisar.   

Djafarova och Rushworths (2016) studie påvisar även att respondenternas självkänsla 

förbättras när de köper en produkt av en kändis. Författarna förmodar att Instagram-

användarna litar på en kändis för att de troligtvis är mindre säkra på sitt eget beslutsfattande. 

Forskningen visade att deltagarna strävar efter vissa kändisars livsstil, därmed försöker de 

kopiera deras mode, smink etcetera. Majoriteten av respondenterna var medvetna om att 

kändisar samarbetar med varumärken. Dock ansåg de att det är osannolikt att kändisar skulle 

missbruka sin position av kändisskap genom att lägga upp en dålig recension. Författarna 

drog slutsatsen att kändisarnas motivation för ekonomisk vinning hade ingen negativ 

inverkan på deltagarnas köpintention.  

Resultatet tyder på att det är betydelsefullt för ett företag att använda Instagram effektivt. 

Bildkomposition och kändisrelevans visade sig vara de grundläggande faktorer för framgång 

inom marknadsföring på Instagram. Då en målgrupp bestäms, bör företaget överväga vilken 

typ av kändis som är mest tilltalande för deras målgrupp (Djafarova & Rushworths, 2016). 

Ett företag som arbetar mot unga kvinnor bör marknadsföra sig genom en icke-traditionell 

kändis, eftersom de betraktas som dem mest inflytelserika för målgruppen. Respondenterna 

noterade att de icke-traditionella kändisarna var lättare att relatera till och de var mer 

trovärdiga. De ansåg att priserna på produkterna kunde tänkas vara mer överkomliga. Detta 

gäller i synnerlighet när det handlar om ett köpbeslut (a.a.).  

2.3.1 Publikens påverkan av antalet följare och produkt 

År 2017 utförde De Veirman, Cauberghe och Hudders två studier kring influencer 

marketing. Syftet var att se om det fanns ett samband mellan antalet följare och påverkan av 

influencer marketing. Första studien utredde hur publiken påverkades av en influencer med 

få/många följare. Resultatet visade att en influencer med ett stort antal följare skapar en 

positiv attityd mot denne. En influencer med ett stort antal följare kan leda till uppfattningar 

om popularitet. Dock tyder detta inte på att en influencer automatiskt uppfattas som en 

opinionsledare (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). En opinionsledare är en individ 
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som förmedlar åsikter och budskap till en grupp med samma intressen 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Den andra studien visade att en influencer med stor följarskara väcker en tanke hos 

åskådaren att produkten som marknadsförs inte är unik. Med detta menas att intresset för 

produkten kan minska, då andra åskådare ser samma produkt. Om marknadsandelen växer 

riskerar exklusiva produkter att förlora sin exklusivitet för konsumenterna, således förlorar 

produkten “värdet” och kan påverka varumärket negativt (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2017). Studien påvisar även vikten av att välja rätt influencer efter produkttyp.  

Publiken påverkas av innehållet i influencerns flöde snarare än influencerns antal följare 

(Machleit, Eroglue & Mantel, 2000 se De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017).  

Influencer marketing handlar om att identifiera inflytelserika individer och uppmuntra dem 

att stödja ett varumärke via deras sociala medier. Influencer marketing har precis som andra 

marknadsföringsstrategier, samma mål med att hitta en lämplig opinionsledare eller 

influencer (Araujo, Neijens & Vliegenthart, 2017 se De Vierman, Cauberghe & Hudders, 

2017). 

2.3.2 Kognitiv psykologi 

För att förstå hur reklam tolkas av konsumenter är det viktigt att först ha en förståelse för det 

individualiserade beteendemönster varje individ har. Detta stycke förklarar därmed 

fortsättningsvis teoretiska begrepp inom kognitiv psykologi. Dessa delar kan bidra till 

förståelse kring målgruppens resonemang och förhållningssätt i anknytning till reklambilder 

på Instagram.  

Kognitiv psykologi förhåller sig till förmågan att kunna bearbeta information, således det 

människor ser, hör, lyssnar, minns och tänker (Araï, 2001 s. 7). Kognitionspsykologerna 

kallar bearbetningen av information som ett system där flertal delsystem ingår (Araï, 2001 

s. 10). Dessa delsystem innehåller perception, minne, uppmärksamhet och föreställning 

(a.a.).  

Delsystemet perception omfattar visuell (se)-, taktil (känsel)-, auditiv (ljud), lukt- och 

smakperception (Araï, 2001 s. 11). Inom delsystemet perceptionen ingår reklam på 

Instagram, då inläggen innehåller visuella bilder. Vår analys kommer därmed fokusera på 
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respondenternas schemata, således sortering av information efter relevans, för att kunna 

kartlägga vilka konstruktioner i reklambilden som främst uppmärksammas (Araï, 2001 ss. 

36–37). Författaren (2001, s. 38) menar på att inkodningen av visuell information, således 

bilder kan utforskas på många olika sätt. Vid läsning av text kan nämligen ögonen röra sig i 

saccadiska rörelser, vilket innebär att ögonen gör plötsliga rörelser med en rad fixeringar, 

där ögonen är stillastående och kan under den korta stunden inhämta den visuella 

informationen (Araï, 2001, s. 38; Bergström, 2015, s. 130). Dessa rörelser kommer 

fortsättningsvis vara relevanta, eftersom respondenternas fixeringar kring reklambilderna 

kommer ge oss uppfattning om deras inkodning av det visuella fältet. 

 

2.3.3 Semiologi 

Semiotik kommer från det grekiska ordet Semeion (tecken) och är ett samlingsnamn för 

olika teorier och studier av tecken (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 9).  Speciellt 

bilder är snabba signalbärare och har en bildspråklig retorik (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006, s. 58).  

När individer ser bilder skapas privata associationer. Dessa är i anknytning till ens egna 

föreställningar och kan därmed variera från individ till individ (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006, s. 28). Individuella associationer kan exempelvis vara att man ser på 

bilden, men förknippar den med en händelse ur sitt eget liv. Detta gör att mottagaren, således 

individen kan exempelvis uppfatta reklambilder på varierande sätt.  

Det anses därmed relevant att reklam ska nå ut till rätt mottagare med rätt budskap som man 

med hjälp av ett sorteringssystem kan beskriva grupper utifrån sociala och psykologiska 

faktorer. Det systemet kallas för VAL (Values and Life Style) och delar in människor i fem 

olika grupper (Meyers, 1985 se Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 97). Grupperna är 

Samhällsmedvetna som lyckats, behövande, tillhörarna, efterliknarna och efterliknarna som 

lyckats. Dessa grupper delas inte enbart in efter kön eller ålder, då livsstilar inte naturligt sätt 

följer den kategoriseringen. Personer med hög ålder kan nämligen fortfarande vilja ha en 

ung livsstil. Därför har det stor betydelse till vilken grupp man riktar reklamen mot.  

De samhällsmedvetna som lyckats är gruppen som inte tror att konsumtion kan leda till 

lycka. Individer i den gruppen lever oftast enkelt och är svåra att nå med reklam. Gruppen 

behövande är även ointresserad av reklam och lever oftast under existensminimum. 
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Tillhörarna däremot söker efter reklam med idealiserade bilder, där tillvaron är fylld av 

trygghet. Dessa personer vill inte ha förändringar, men värnar om stabilitet. Efterliknarna är 

oftast en grupp med yngre individer som söker förebilder i sitt liv och dess identitet. De 

eftersträvar därför reklam med varumärken som är populära och moderna i sin tid. Den sista 

gruppen kallas efterliknarna som lyckats och är den gruppen som är mest materialistisk. De 

har oftast uppnått en ekonomisk status där individerna kan konsumera statusobjekt, såsom 

kostsamma föremål. Marknadsföring mot dessa individer är enklare att rikta, då produkterna 

oftast vilar på delar av deras identitet (Meyers, 1985 se Hansson, Karlsson & Nordström, 

2006, s. 97).   
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3. Metod  

I följande avsnitt redogörs vår kvantitativa och kvalitativa datainsamling. Den kvantitativa 

data samlades in genom en enkät följt av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna användes för att 

skapa en djupare förståelse för betydelsen av den kvantitativa data. Avsnittet tar även upp 

vårt motiv till valda metoder, urvalet av respondenter samt hur vi genomförde vår 

datainsamling. Avslutningsvis beskrivs vilka etiska överväganden har gjorts under 

datainsamlingens gång.  

3.1 Angreppssätt  

Den forskningsstrategi vi anser är lämpligast i detta avseende är en strategisk 

metodkombination som innebär en blandning av kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsformer (Denscombe, 2018, ss. 219, 222). Metodkombinationen skiljer sig från 

andra strategier, då begreppet redan nämner att det är en kombination av flera komponenter 

(Denscombe, 2018, s. 219). 

Fördelen med en metodkombination är att forskningen betraktas ur mer än en synvinkel och 

inte enbart begränsas av ett tillvägagångssätt eller en metod (Denscombe, 2016, s. 211). I 

detta fall användes både kvantitativa samt kvalitativa metoder som infinner sig i vårt arbete. 

Forskningsproblemet kan därmed ses ur en rad olika perspektiv samt att valet av metod kan 

angripa ett visst problem (Denscombe, 2018, s. 220). Ytterligare kan analysen likaledes föras 

framåt genom att använda metoder sekventiellt, således utveckla fynden som erhölls i ett 

tidigare stadie av forskningen (Denscombe, 2018, s. 221). 

Det innebar att vi följde den metodologiska trianguleringen som jämförde fynden av 

respektive valda metoder (Denscombe, 2016, s. 227).  Då den metodologiska trianguleringen 

uppmuntrar till jämförelse av fynd, kunde ett frågeformulär även senare bidra till 

utformandet av intervjufrågorna (a.a.).  

3.2 Frågeformulär 

Den kvantitativa data har samlats in med hjälp av frågeformulär. Detta tillvägagångssätt är 

kostnadseffektivt samt gynnsamt, då vi genom lite material kunde samla stora mängder 

forskningsdata (Denscombe 2018, s. 264). Frågeformulärets främsta syfte är att få ett 
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övergripande perspektiv över den valda målgrupp och dess vanor i anknytning till ämnena 

Instagram samt e-handel. Detta eftersom den mobila shoppingmiljön bär med sig 

rabattkoder, marknadsföring och försäljning via Instagram.  

Datainsamlingen har skett i form utav ett webbaserat frågeformulär och med hjälp av 

Googles egenskapade mall. Vi använde oss av Facebook för att sprida vårt frågeformulär. 

Detta för att säkerhetsställa att spridningen skulle ske skyndsamt och för att det fanns en 

kunskap om att den utvalda målgruppen befinner sig där (IIS, 2018). Frågornas uppbyggnad 

har kategoriserats efter dessa teman: shopping, marknadsföring, influencers och influencer 

marketing. Vi begränsade oss även i antal frågor för att minimera respondenternas 

ansträngning (Denscombe 2018, ss. 248–249). Framförallt var det viktigt att respondenterna 

fick betryggande bakgrundsinformation som: forskningens syfte, organisatör, den 

konfidentiella hanteringen och upplysningen av det frivilliga deltagande (Denscombe 2018, 

s. 252). 

För att den kvantitativa forskningen skulle bli framgångsrik behövdes en hög ifyllnadsgrad, 

svarsfrekvens och validitet i svaren (Denscombe 2018, s. 245). Då vi inte ville att svarens 

validitet skulle påverkas ytterligare samlade vi ej in några personuppgifter och 

respondenterna förblev därmed anonyma (Denscombe 2018, s. 247). Med anonymiseringen 

kunde respondenterna svara ärligt och öppna upp sig ytterligare, utan att svaren skulle kunna 

spåras tillbaka till dem.  

3.2.1 Analys av data (frågeformulär) 

Vi analyserade data med hjälp av deskriptiv statistik och den presenteras i form av 

cirkeldiagram (Denscombe, 2018, ss. 345, 382). Antal svar är därmed tydlig och 

proportionerlig i relation till andelar som bildar hela cirkeln (a.a.). Varje segment presenteras 

i procentenheter.   

Den insamlade forskningsdata har analyserats utifrån fem processteg. Detta har skapat en 

distinkt uppfattning av den kategoriserade empirin, så att komponenterna synliggjordes och 

gav en tydligare förståelse (Denscombe, 2018, s. 344) 
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Det andra steget var att leta efter samband och olikheter. Som tidigare nämnt var det tredje 

steget att presentera data med hjälp av antingen diagram eller tabeller. Detta gjordes för att 

koppla ihop den insamlade data med dem sammanställda frågorna. Därefter ordnades det 

statistiska fyndet, således sammanfattades respondenternas svar i en skriftlig tolkning. I det 

sista steget utfördes en validering av dess data för att finna interna överensstämmelser, men 

även jämförelser med alternativa förklaringar. Med detta menas att vi diskuterade 

förhållanden mellan interna och externa faktorer (Denscombe, 2018, s. 386). De interna 

faktorer som diskuterades var om huruvida vi hade ställt rätt frågor till respondenterna samt 

granskat rätt saker. Även externa faktorer kunde bedömdes utifrån den data vi hade samlat 

in.  

3.3 Intervju 

Den kvalitativa datainsamlingen byggde på 7 enskilda intervjuer. Denna typ av metod 

fokuserar på självrapportering, således vad individerna faktiskt uttrycker och gör. 

(Denscombe, 2016, s. 263). Som intervjuare var vi uppmärksamma genom att inte enbart 

lyssna på orden, utan vi iakttog även den icke-verbala kommunikationen (Denscombe, 2016, 

s. 274).  

Forskningens syfte med intervjuerna var att förstå respondenternas åsikter, känslor och 

erfarenheter inom vår frågeställning. Således förstå dem på djupet, snarare än att redovisa 

dem med enstaka meningar och uttryck (Denscombe, 2016, ss. 264–265). 

De intervjuer som har ägt rum var semistrukturerade. Denna typ av intervju kännetecknas 

genom dess likhet med ett vardagligt samtal, dock innefattar en professionell intervju alltid 

ett tydligt syfte. En semistrukturerad intervju är därmed varken en vardaglig konversation 

eller ett slutet frågeformulär. Till våra intervjuer skapade vi därför en lista över de ämnen 

som skulle behandlas med tillhörande frågor. Dock öppnades möjligheten för respondenten 

om denne ville utveckla sitt svar eller förklara mer utförligt om sina tankar och idéer 

(Denscombe, 2016, ss. 266–270). 
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3.3.1 Analys av data (Intervju) 

Intervjuerna genomfördes enligt en intervjuguide där fokuset låg på tre teman. Dessa teman 

innehöll förslag till frågor samt följdfrågor. Frågorna blev utformade från det tidigare 

frågeformuläret samt förfinades efter två pilotintervjuer. Samtliga intervjuer har 

transkriberats med hjälp av anteckningar från intervjuerna samt avlyssning av 

inspelningarna. Sedan har texten skrivits ut och utgjort grunden för det material som sedan 

analyserats.  

Intervjuerna analyserades för att sedan sammanfogas till en helhet som senare kommer att 

presenteras i resultatavsnittet. De två första teman innehöll frågor som behandlade ämnena 

Instagram-användning samt köpvanor via e-handel. Det tredje temat var en bildanalys där 

respondenterna fick möjlighet att analysera tre reklambilder. Dessa bilder innehöll betalda 

samarbeten som presenterades av kända svenska influencers. 

Den kvalitativa data som samlats in har analyserats med tillvägagångssättet samtalsanalys. 

Denna analysmetod tillämpades då syftet var att avslöja underliggande strukturer och 

sekvenser i samtalen. För att göra en samtalsanalys bör forskaren vara insatt i ämnet och ha 

bakgrundskunskaper. Detta görs för att samtalet med respondenten ska vara lönsamt 

(Denscombe, 2016, ss. 401–402).  

 

3.4 Material 

Till frågeformuläret behövdes enbart en webbaserad mall samt internetmottagning. Till 

forskningsintervjuerna behövdes däremot en ljudupptagare inför senare transkribering, då 

ljudinspelningen ger en närmast komplett dokumentation (Dencombe, 2018, s. 285). Det 

gjordes även ytterligare fältanteckningar med dator för att få kompletterande information 

(Denscombe, 2018, s. 268).  

3.5 Urval 

Studien har riktat in sig på en specifik målgrupp, därmed var det fördelaktigt med en 

selektion av undersökningspopulation. Urval är mer tids- och kostnadsbesparande än 

strategier som täcker svar från alla individer i undersökningspopulationen. Nackdelar som 
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kan ses med urval är att det finns en ständig risk för urvalsfel, således bör detta alltid tas med 

i beräkningen.  

Frågeformuläret och intervjuernas syfte var att samla in varierande information och tankar 

från den specifika målgruppen. Därför utgick vi ifrån respondenter som stämde överens med 

vår frågeställning. De kriterier som var grundläggande för att räknas in i studien var att vi 

önskade individer som identifierar sig som kvinnor och är mellan 18–30 år samt använder 

Instagram. En annan egenskap som vi fann grundläggande var att respondenterna skulle 

tidigare handlat via e-handel. 

Frågeformuläret har byggts på ett sannolikhetsurval vilket innebar att urvalet var baserat på 

en slumpmässig selektion från undersökningspopulationen. Målet med frågeformuläret var 

att få ett representativt urval. Detta resulterade i att antalet involverade blev relativt stort. Vi 

ville således få en överskådande bild över hur situationen generellt såg ut samt minska 

sannolikheten för att urvalet skulle bli snedvridet (Denscombe, 2016, s. 81). 

Det fördelaktiga med denna typ av urval var att frågeformuläret skulle specifikt riktas åt vår 

målgrupp. Nackdelen skulle kunna ha varit att bortfallets omfattning kunde förblivit okänt, 

då vi vid denna tidpunkt ej kunde garantera vilka respondenter som skulle delta. Det kan 

tänkas handla om individer som ej besatt våra önskvärda kriterier, exempelvis en individ 

som ej använde sig av Instagram. Även svarens autenticitet kunde inte garanteras eftersom 

svaren gavs på distans (Denscombe, 2018, s. 265). Vi var medvetna om att vi ej kunde dra 

konkreta slutsatser kring målgruppen, dock med hjälp av detta frågeformulär generalisera 

urvalet och sedan använda informationen som ett stöd för de kommande intervjuerna. 

Till intervjuerna har vi valt ett explorativt urval. Ett explorativt urval kan lämpa sig vid 

småskalig forskning där man undersöker ganska outforskade ämnen eller hypoteser 

(Denscombe, 2016, s. 58). Då målet var att använda oss utav respondenter som hade tidigare 

erfarenheter med den social medier- plattformen Instagram och kunskap inom e- handel, 

valde vi att använda oss av icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurvalet är ett selektivt 

urval vilket betyder att respondenterna valdes för att passa inom forskningsområdet 

(Denscombe, 2016, ss. 81–82). I detta fall var vi ej intresserade av att se ett tvärsnitt bland 

kvinnor mellan 18–30 år, snarare intervjua mer djupgående specifika individer som 
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matchade våra kriterier. Syftet med intervjuerna var att se om vi hittade ett genomgående 

tema samt om vi såg ett samband mellan respondenternas svar.  

Till intervjuerna valde vi en subjektiv urvalsprocess. Anledningen till det subjektiva urvalet 

var att vi ville nå en grupp som var handplockade för ämnet. Ett subjektivt urval innebär att 

vi avsiktligt riktade in oss på ett mindre antal personer. De respondenter vi valde ut besitter 

goda kunskaper och erfarenhet inom ämnet. Detta urval var i synnerhet lämpligast vid 

skapandet av ett explorativt urval, eftersom vi fick information från respondenter som var 

insatta i ämnet (Denscombe, 2016, s. 58). 

3.6 Etiska restriktioner  

Den kvantitativa och kvalitativa undersökningen har utformats så att respondenternas 

integritet inte kommer att exponeras utanför vår studie. Enligt Denscombe (2018, ss. 131, 

433) kan nämligen etiska problem uppstå i samband med datainsamling där individens 

ställningstagande inte skyddas. För att säkerställa att deltagarnas integritet inte på något vis 

avslöjas valde vi ett tillvägagångssätt där respondenterna förblev helt anonyma. Det finns en 

medvetenhet att vi under samtliga undersökningar har eftersträvat den moraliska kompassen 

och är medvetna om att vi har ett personligt ansvar (Denscombe, 2018, s. 437). Vi har 

därmed förhållit oss till de fyra huvudprinciper som innehåller sina grunder inom 

forskningsetiska koder (Denscombe, 2018, ss. 438–446).  

Reklambilderna som deltagarna har tagit del av i samband med intervjuerna har även 

förhållit sig till den Internationella Handelskammarens regler (ICC) International Chamber 

of Commerce (Reklamombudsmannen, 2019). Med detta menas att reklambilderna och 

marknadsföringen inom dessa exempel inte i någon omfattning är stötande eller kränkande.   
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4. Resultatredovisning  

I följande avsnitt redovisar vi både den kvantitativa och kvalitativa empirin. Överst kommer 

det att redogöras en analys av respondenternas svar från enkätundersökningen. Sedan 

presenteras den insamlade data från intervjuerna. Respondenternas svar kommer att 

redogöras inom tre huvudteman; Instagram användning, köpvanor inom e-handel och analys 

av reklambild.  

4.1 Resultat frågeformulär 

För att kunna besvara vårt syfte var det av stor relevans att göra en analys av den insamlade 

empirin. 100 kvinnor som uppfyllde våra kriterier besvarade det utformade frågeformuläret 

och majoriteten (56%) befann sig i åldersgruppen 26–30 år. Därefter kom kvinnor i 

åldersgruppen 22–25 år som representerade 37%.  Uppdelningen visas nedan i figur 2. 

Figur 2. Kvinnornas ålder i procent 
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Respondenterna handlade kläder online i snitt som mest 1–3 gånger i månaden och 

representerar 72%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Handlar i snitt kläder online 

 

Det visade sig även att 29% använder sig utav rabattkoder via sociala medier när de handlar 

online. 46% svarade med att de använder rabattkoder ibland, medan 25% använder inga 

rabattkoder via sociala medier (se figur 4). 

Figur 4. Användning av rabattkoder via sociala medier 
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Majoriteten (76,9%) använder sig utav rabattkoder som befinner sig på Instagram. Flera 

alternativ gavs till förfogande. Youtube och Facebook delade andraplatsen och fick 30,8%.  

Nästkommande block handlade om respondenternas kunskap i anknytning till 

marknadsföring via Instagram och influencers. 84% av samtliga individer ansåg att det syns 

tydligt när en influencer har ett samarbete med ett företag. Enbart 9% tyckte däremot att det 

inte syntes tydligt (se figur 5).  

Figur 5. Synlighet av influencers samarbete med ett företag 

Det framgår även att 55% av respondenterna inte klickar på de givna länkar som kan vara 

taggningar, hashtags # eller externa webblänkar i förbindelse till ett marknadsfört inlägg. 

Det är enbart 8% som svarade ja och 37% av respondenterna svarade ibland (se figur 6). 
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Figur 6. Respondenternas svar på om det klickas in på externa länkar i samband med ett 

marknadsfört inlägg 

Flertal samarbetspartners ansågs enligt 49% minska influencers trovärdighet. 19% tyckte att 

det inte var relevant, medan 21% svarade ibland.  

Figur 7. Flertal samarbetspartner och influencers trovärdighet 
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Tillfrågad målgrupp skulle även besvara i vilken kategori de främst följer influencers inom. 

Majoriteten med 29,1% svarade kategorin mode, 15,2% på Sport och annat, 13,9% svarade 

skönhet.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Vilken kategori man följer främst influencers inom 

4.1.1 Analys av frågeformulär 

Ovanstående resultat visar att majoriteten av målgruppen är främst modeorienterade. Även 

fast störst andel (84%) anser att det syns tydligt när en influencer har ett samarbete är det 

enbart en liten andel (8%) som faktiskt klickade på de givna länkar som en influencer 

publicerar i samband med ett samarbete. Trovärdigheten kunde även enligt majoriteten 

minskas om influencern hade flertal samarbetspartners. Däremot menade 44% av 

respondenterna att de “ibland” ser reklaminläggen som inspiration och 16% såg reklam som 

en inspirationskälla. Respondenterna hade en delad uppfattning kring frågan om de förlitade 

sig på informationen en influencer lägger upp i anknytningen till ett samarbete. Majoriteten 

(36%) svarade nej, medan 33% svarade ibland.  

Det framkom även att Instagram blev i enkätundersökningen den ledande sociala medier- 

plattformen där rabattkoder uppsöks. Dock fanns det ingen kontinuitet i att använda sig utav 

rabattkoder som finns på sociala medier, då det var 46% av respondenterna som svarade 

enbart “ibland” på frågan.  
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4.2 Analys och resultat av intervju 

Nedan presenteras svaren från de 7 kvinnor som deltog under intervjuerna. De huvudsakliga 

teman som belyst intervjuerna är; Instagram-användning, köpvanor via e-handel samt 

reklambildanalys. Respondenternas anonymitet kvarstår och har ersatts med alias R1-R7. 

De citat som redovisas i intervjuanalysen har omarbetats till ett skriftspråk. Detta har gjorts 

för att underlätta läsandet. Textens innebörd har ej påverkats. 

4.2.1 Köpvanor via e-handel 

Alla respondenter shoppar online. Återkommande nyckelord till online-shoppandet var att 

samtliga finner det tidssparande, smidigt, bekvämt och det är enkelt att jämföra priser. 

Majoriteten ansåg att det är mindre stressigt att shoppa hemifrån samt lättare, då det går att 

personifiera sorteringen online. R1 och R5 menar på att de blir mer medvetna om priser, 

eftersom de ofta lägger produkter i kundkorgen för att sedan överväga om de verkligen 

behöver produkterna. Samtliga respondenter anser att de är mindre impulsiva online, då de 

tar vara på möjligheten att jämföra priser från flera aktörer. 

5 av respondenterna har någon gång använt en rabattkod via en influencer på Instagram. 4 

av dessa respondenter har som vana att aktivt kolla efter rabattkoder. R7 påpekade att 

rabattkoder endast är positiva om det, enligt henne, är en trovärdig influencer som publicerar 

den. Dock har samtliga respondenter någon gång använt en rabattkod från en källa online. 6 

av respondenterna upplevde att det är en god gest om en influencer delar med sig av en 

rabattkod. R4 tyckte hon såg rabattkoder dagligen och visste vart hon ska leta om hon 

behöver en. 

R6: ”Rabattkoder har lite tappat sin grej, vem som helst kan få en rabattkod nu. I början 

var det en grej men nu är det så många, jag bryr mig inte om det längre. Nu känns det som 

man inte behöver ta tillfället i akt. Man vet att det kommer igen.” 

R2: “Jag använder dem om jag redan är i skedet och är på väg att köpa något och får upp 

en rabattkod, jo men då använder jag den alltså om jag redan är i köpprocessen” 
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4.2.2 Instagram-användning 

Samtliga respondenter följer aktivt influencers via Instagram. R5 beskrev en influencer som 

en person med det perfekta flödet. Hon menar på att bilderna som en influencer publicerar 

är välkomponerade med färger och ljus. Alla respondenter ansåg att en influencer är en 

individ som på något sätt har inflytande över sina följare samt ofta publicerar sponsrade 

inlägg. R1 och R4 ansåg att en influencer bör ha många följare. Även R5 ansåg att en 

influencer bör ha många följare, dock poängterade hon att man kan ha många följare utan 

att vara en influencer. Hon antog att en influencer är en person med pengar. 5 av 

respondenterna ansåg att en individ som inte samarbetar med företag är ingen influencer. R7 

menade på att om individen inte tar betalt anses hen bara som en individ med många följare, 

exempelvis en kändis. 

R5, R6, R7 och R2 upplevde influencers som något positivt. R5 ansåg att hon blir inspirerad 

av att följa dem, medan R2 var positivt inriktad till influencers så vida de är genuina. R1 och 

R4 påpekade att de var negativt inställda till influencers. R4 menade på att hon ser negativt 

på yrket influencers, men positivt på influencers överlag. R3 kände sig kluven. Hon tycker 

inte om influencers, men hon följer dem ändå.  

R3: “Alltså det låter så konstigt att säga, men man vill ju ha det som henne. Man vill ju ha 

pengarna, man vill ju ha en lägenhet som henne. Man vill ju ha det livet. På så sätt följer 

man ju henne, inspiration kanske. Man tycker inte om henne, man vill inte bli som henne, 

men man är avundsjuk”. 

Samtliga respondenter var väl medvetna om hur det syns på Instagram när ett inlägg är 

sponsrat. Alla kommenterade att det står oftast över inlägget eller i bildtexten. Majoriteten 

av respondenterna upplevde att sponsrade inlägg har en effekt på dem i en positiv 

bemärkelse. R7 påpekade att sponsrade inlägg inspirerar henne till att utforska nya 

shoppingsidor och hitta nya märken. R4 beskrev sponsrade inlägg som en nyttig information 

till framtiden. Hon menade på att om hon såg ett inlägg där en influencer visar upp och talar 

gott om ett par jeans så memorerar hon det. Om hennes jeans skulle gå sönder, då vet hon 

vilka hon vill köpa. 



 Influencer marketing och köpintention på Instagram   

 

                                                                   28 

    

Respondenterna var även väl medvetna om att influencers arbetar med flera 

samarbetspartners. Samtliga såg det som en självklarhet. Mängden av samarbetspartners var 

inget som påverkade dem. Dock ansåg majoriteten att en influencer bör hålla sig till sin 

kategori för att vara trovärdig.  

R5: ”Om en person gör reklam för två olika klockmärken skulle det inte vara genuint, känns 

som personen bara gör det för pengar. Om exempel Kenza aldrig kör en BMW till vardags 

och sen helt plötsligt gör reklam för en BMW, då överväger jag om produkten är passande 

i livsstilen. Om influencern faktiskt kör BMW och vet hur bilen fungerar sedan innan blir 

den reklamen mer genuin.” 

4.2.3 Respondenternas reklambildsanalys 

I den tredje sektionen av intervjun blev respondenterna ombedda att analysera tre 

reklambilder (se figur 9). Bilderna benämndes under intervjuerna som A, B och C. 

Figur 9. Analysmaterial  
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Samtliga respondenter kände igen kvinnorna från bild B och C, dock var det endast 3 av 

respondenterna som kände till A, B och C. 4 av respondenterna upplevde att bild A var mest 

tilltalande i sin helhet. R2 ansåg att färgkompositioner från bild A var finast, därav stannade 

hon till vid den. Även R4 valde bild A på grund av färgerna. Hon ansåg att bilden var 

färggladast och roligast. Dock poängterar hon att hon ej tyckte om någon av dem andra 

influencers från bild B och C. 

Samtliga respondenter uttryckte deras uppskattning av färgkombinationen i bild A. R1 

uttryckte däremot att bilden var något vilseledande. Hon tyckte sig se för många varumärken 

och visste ej vart hon skulle fokusera. R5 och R3 påstod att bild A kändes spontan och 

naturlig medan R2 påstod att den kändes arrangerad. Dock var det den bilden respondenterna 

främst uppskattade. Då frågan kring varumärke uppkom besvarade samtliga respondenter att 

produkten som marknadsfördes i bild A var ”Santa Maria”. 

R3: “Jag hade nog stannat på bild A. Inte B eller C.  Jag hade stannat på A för färgerna. 

Jag hade inte brytt mig om Taconight och outfiten känns som hon ska fiska. Varför har hon 

den i en affär? Men bilden är intressant och fin. Det här är en riktig influencer bild med 

skärpan och färgerna.” 

R7: “Bild A skriver inte betalt samarbete över bilden, man känner sig lite lurad, smart av 

henne. Hade läst texten på ett annat sätt. Men man blir lite lurad.” 

R7 och R4 ansåg att bild B var mest tilltalande i sin helhet. Båda respondenterna menade på 

att den var vardaglig samt kände direkt igen produkten. R1 och R5 påstod att det var en 

tydlig produktplacering medan R3 och R7 upplevde motsatsen. 5 av respondenterna beskrev 

bild B som genuin, naturlig och vardaglig. 

R5: “Bild B är rätt mysig, just färgerna och miljön men resten opersonlig. För mig hade det 

kvittat om det va den här bilden eller bara en klocka på ett bord.” 

R1 valde bild C som mest tilltalande i sin helhet. Hon tyckte att den påminde mest om 

traditionell marknadsföring därav uppskattade hon den mest. Samtliga respondenter 

upplevde att bild C var arrangerad och varumärket syntes tydligt. R3, R4 och R5 gillade 

produkten, dock uttryckte samtliga att de ej gillade bilden, då de ej gillade själva influencern 
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som marknadsförde produkten. R5 menade på att produkten var ej trovärdig, eftersom den 

marknadsfördes av en person som inte använder de produkterna. 

R1: “Jag behövde inte ens läsa texten, jag ser direkt att hon gör reklam för puma.” Dels för 

sport-bhn, men även hennes tights är från puma. Jag behöver inte ens se att det står 

samarbete med puma.” 

Som tidigare nämnt valde flest respondenter bild A, då bildens estetik var mest tilltalande i 

sin kontext. Däremot föredrogs textstycket från bild B av majoritet. Motiveringen till detta 

var att texten var kort och det fanns ett erbjudande i form av en rabattkod.  
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5. Diskussion  

Syftet med denna studie var att se vilka aspekter som påverkar konsumenters köpintention. 

Frågeställningen utformades till “vilka aspekter av influencer marketing på Instagram kan 

påverka köpintention för kvinnor mellan 18–30 år?” I detta avsnitt kommer vi att belysa de 

tänkbara aspekter som kan ha en betydande roll i konsumenters beslutsprocess. 

Fortsättningsvis kommer vi att diskutera det sammanställda resultatet med de tidigare 

nämnda teorierna. Denna diskussion kommer avslutningsvis att beröra en metoddiskussion.  

5.1 Relevans av eWOM 

Vårt resultat styrker Djafarova och Rushworths (2016) studie, där det visade sig att 

influencers var mer trovärdiga än traditionell marknadsföring. EWOM kan starkt kopplas 

samman med konsumenters köpbeteende baserat på förtroendet för en influencer. Detta 

styrks även av Lim et al.  (2017) som kallar källans tillförlitlighet för source credibility. 

Vårt resultat påvisade en tydlig koppling mellan eWOM och influencers. En influencer som 

man har följt under en längre period betraktas som en form av vän och anses vara en mer 

trovärdig källa än traditionell marknadsföring. Detta med tanke på att det kan ha funnits en 

form av relation till influencern.  

Som tidigare nämnt tjänar en influencer pengar på betalda samarbeten från företag. Trots 

detta drog Djafarova och Rushworth (2016) slutsatsen att influencers motivation för 

ekonomisk vinning inte hade en inverkan på deltagarnas köpintention. Enligt våra 

undersökningar bekräftades det att den ekonomiska vinningen inte var betydelsefull för 

respondenterna. Det var givet för respondenterna att samarbeten självfallet utgör en 

ekonomisk vinning. Däremot bortsågs den ekonomiska vinningen endast om respondenterna 

sedan tidigare hade en tillit till influencern. Med detta menas att det var otänkbart att en 

influencer skulle vilja riskera sitt eget varumärke genom att rekommendera en dålig produkt 

för att endast tjäna pengar. Däremot bekräftar vår studie att betalda samarbeten med en 

obekant influencer ses mindre trovärdig, då inställningen gentemot influencern ses enbart i 

relation med profit. Vår studie påvisade därmed att eWOM står i relation till source 

credibility och är enligt vår empiri en viktig aspekt som påverkar konsumenters 

köpintention.  



 Influencer marketing och köpintention på Instagram   

 

                                                                   32 

    

5.2 Påverkansfaktorer på attityd och köpintention 

Om en influencer har samarbeten med flera olika företag kan det vara en indikerande aspekt 

till att inställningen gentemot source credibility kan misslyckas. Trovärdigheten har utifrån 

våra intervjuer visat sig vara begränsad om influencern hade flera samarbetspartner inom 

samma produktegenskap. Med detta menas inte att flertal samarbetspartner sänker 

influencerns trovärdighet, däremot kan snarlika produkter från olika varumärken anses vara 

negativt. Detta skapar en osäkerhet om vilken produkt som anses vara bäst. Respondenterna 

upplyste även om att influencers samarbeten som inte ingår i deras livsstil var mindre 

trovärdiga. Samarbeten anses vara mindre trovärdiga, då det tycks ligga utanför deras 

expertis.  

Vår undersökning påvisade även att source attractiveness, således influencers attraktivitet 

inte hade någon automatisk påverkan på själva köpintentionen. Däremot var respondenternas 

uppmärksamhet starkare när de kände igen influencern från tidigare. Vi tolkar det som att 

det förekom en tidigare source credibility. Eftersom tidigare studie beskriver att source 

attractiveness står i relation till source credibility bekräftar vår undersökning att influencers 

man känner igen i kombination med influencerns attraktivitet uppmärksammas främst.  Det 

styrker även Lim et al.   (2017) teori om att source attractiveness inte på egen hand leder till 

konsumenters köpintention.  

Däremot ser vi begreppet source attractiveness som diskutabelt, då våra undersökningar 

påvisar att attraktivitet är en definitionsfråga. Under bildanalysen upplyste nämligen 

samtliga respondenter om att influencers attraktivitet är mer än bara utseendet. Med detta 

påstår vi att source attractiveness omfattar inte enbart influencerns utseende utan även 

exempelvis livsstil, bildflöde och klädstil. Men eftersom dessa aspekter inte har inkluderats 

inom begreppet source attractiveness, kan vår empiri endast stå i relation till Lim et al.  

(2017) tidigare resultat.   

Product match up visade sig vara essentiell för konsumenterna, då samtliga respondenter 

ansåg att produkter som marknadsförs skulle passa influencers profil. Produktrelaterade 

inlägg stimulerade därmed konsumenternas inställning och styrks av tidigare utförda studier. 
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De menar nämligen på att lämplig product match up har en påverkan på konsumenternas 

attityd och köpintention (Till & Buster, 1998; Lim, Cheah & Wong, 2017).  

Meaning transfer som utgör förmedlingen av produkten gav varierande resultat bland 

respondenternas svar. Somliga föredrog en subtil produktplacering, där produkten 

presenterades i en naturlig kontext. Med detta menas att produkten i sig inte förhåller sig till 

traditionell reklam i den mån att bilden ser arrangerad ut. Det finns en medvetenhet i att 

dessa beteckningar är en tolkningsfråga och kan därför inte konkret anses vara relevant. 

Attityden bland respondenterna (consumer attitude) ändrades avsevärt ju längre in i 

bildanalysen de framskred. Det visade sig att respondenternas attityd hade störst inverkan 

på source credibility, source attractiveness, product match up och meaning transfer. Med 

detta menas att respondenternas attityd var den avgörande faktorn till de fyra ovannämnda 

begrepp och är den ledsagande delen inom hela utvärderingsprocessen. 

5.2.1 Kognition 

Vår undersökning påvisade att perception, lärande och minne är betydelsefulla aspekter för 

att påverka konsumenters köpintention. Undersökningarna visade att respondenterna faller 

tillbaka till dessa faktorer när det inte finns en tillfällig motivation i att utforska olika 

alternativ av produkter. Konsumenten köper således produkter som de har en tidigare 

erfarenhet av. Kotler et al. (2013, ss. 150–152) bekräftar att en omotiverad konsument agerar 

utifrån perception, lärande och minne samt att dessa faktorer är svårast att ändra hos en 

konsument. Vi menar dock att det finns en god möjlighet att påverka en omotiverad 

konsument genom influencer marketing. Då den kvantitativa undersökningen visade på att 

majoriteten av respondenterna såg reklam som inspiration, påvisar vi nu att inspirationen 

kan kopplas ihop med minnet och kan motivera konsumentens köpintention. Konsumentens 

goda intryck av influencern påverkar även individens perception och minne.  

Dessa kopplingar anser vi att företag bör ta i beaktande, eftersom en god tillit och 

inspirerande influencer kan påverka en omotiverad konsument till att bli en motiverad 

konsument.  



 Influencer marketing och köpintention på Instagram   

 

                                                                   34 

    

5.2.2 Semiotik 

Som tidigare nämnt är perception, lärande och minne viktiga aspekter inom konsumenters 

köpintention. Undersökningen påvisade att vissa delar i bildkompositionen ansågs mer 

relevanta än andra utifrån respondenternas schemata (Araï, 2001, ss. 36–37). Då ögonen rör 

sig i saccadiska rörelser, kan bildens konstruktion vara avgörande för att fånga 

konsumenternas intresse. Undersökningen visade nämligen på att respondenterna 

uppmärksammade bilder med en högre färgstyrka än bilder som förhåller sig till dämpade 

färger. Även texten under inläggen visade sig vara grundläggande, då flest antal 

respondenter föredrog korta meningar med enbart begränsat antal versaler. För mycket 

textinformation visade sig vara störande i samband med bilden. Vår undersökning styrks av 

Djafarova och Rushworths (2016) studie som menar att kvalitet och bildkomposition kan 

påverka konsumenters köpbeteende.  

Då bilder är snabba signalbärare har semiotikens ramverk utifrån bildanalysen gett oss 

möjligheten att uppfatta respondenternas privata associationer. Respondenterna förknippade 

bilderna med sin egen livsstil och kunde utifrån VAL- systemet kategoriseras i dess olika 

grupper (Meyers, 1985 se Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 97) Kategoriseringen 

bidrog till att få en förståelse kring respondenternas livsstil och hur de uppfattade 

reklambilderna i sin helhet. Främst befann sig respondenterna i kategorin ”efterliknarna”, 

där individerna framförallt eftersträvar varumärken som är moderna i sin tid. Genom att ha 

en kunskap kring influencers målgrupp, påstår vi att VAL- systemet kan underlätta till att 

tillämpa rätt produktmatchning och dess passande meaning transfer.  
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5.2.3 Samspelet mellan konstruktionerna och andra aspekter 

Nedanför visualiseras tidigare nämnda begrepp som är påverkansfaktorer på attityd och 

köpintention. Detta är en modifikation av Lim, Cheah & Wong (2017) modell, där vi har 

implementerat kognition och semiotik (se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Modifikation av Lim, Cheah & Wong (2017) modell. 

Modellen illustrerar att source attractivness, source credibility, product match up och 

meaning transfer kan oftast i kombination med varandra påverka konsumenternas attityd. 

Däremot kunde vissa enskilda konstruktioner stimulera attityden starkare än andra. Dock var 

alla fyra konstruktioner tillsammans den mest effektiva stimulansen. Konsumenternas 

attityd visade sig även vara den ledsagande delen som kan påverka den framgående 

köpintentionen. De kognitiva och semiotiska aspekter är de områden som kan implementeras 

i samtliga fyra konstruktioner för att stimulera konsumenternas attityd, samt är bidragande 

faktorer i köpintentionen.  

 



 Influencer marketing och köpintention på Instagram   

 

                                                                   36 

    

5.3 Influencer marketing kan formas av traditionell 
marknadsföring 

I diskussionen har vi fram tills nu fokuserat på aspekter som kan påverka konsumenters 

köpintention. Nu flyttar vi fokuset till köpprocessen och hur företag kan förhålla sig till de 

tidigare nämnda aspekterna.  

Tidigare nämnt visade influencer marketing sig vara en uppskattad form av marknadsföring 

och den form som ansågs vara mest trovärdig. Majoriteten av respondenterna utsätts oftare 

för reklam via sociala medier än traditionell reklam. Dock finns det aspekter som bör tas i 

beaktning när det handlar om influencer marketing. För att influencer marketing ska vara 

framgångsrik är det grundläggande att ha en förståelse för konsumenters köpprocess. Det är 

väsentligt att förstå vilka olika steg konsumenterna går igenom före och efter ett köpbeslut, 

således behövs förståelsen för traditionell marknadsföring.   

5.3.1 Förståelse för konsumenters köpprocess 

Tidigare i denna studie nämns det att företagens syfte med marknadsföring är att skapa en 

relation med konsumenterna eller uppmana till ett köp.  Det finns olika tillvägagångssätt för 

att bemöta konsumenterna och förstå deras köpbeslut. Kotler, Armstrong och Parment 

(2013, ss. 150–153) hänvisar till den traditionella femstegsmodellen. Faulds et al. (2017) 

kritiserar femstegsmodellen eftersom den ej är dynamisk och hänvisar till användning av de 

fyra pelarna. 

Vi kan i resultatet se att en konsument går igenom samtliga fem steg i femstegsmodellen, 

dock påbörjas vissa steg tidigare medan andra steg sker under hela processen. Resultaten av 

denna studie visar på att båda tillvägagångssätten är relevanta i dagens marknadsföring. 

Dock bekräftar resultatet att beslutsprocessen bör prioriteras över beslutsresultat. Vi kan 

även se att användningen av mobila webbplatser är ett återkommande verktyg i 

konsumenters köpprocess. Detta bekräftas då vi kan se att det är 74% som handlar online 

mer än en gång i månaden. 

Resultatet bekräftar även att samtliga respondenter från intervjun beskrev att de upplever en 

form av kontroll (konsumentstyrka) över deras online-shopping. De får tillgång till 
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information i realtid och kan samla information och jämföra priser närsomhelst. Företag kan 

snabbt anpassa marknadsföring efter konsumenternas geografiska läge (närhetsbaserat 

konsmentansvar). Svenska influencers kan skapa en närhet mellan företag och konsument. 

Företag kan även närma sig sina konsumenter genom att ge ut en rabattkod via en influencer. 

I resultaten ser vi en tydlig koppling till det webbaserade konsumentengagemanget. 

Samtliga respondenter i intervjun påpekade vikten av att själva kunna jämföra priser och 

produkter samt ta till sig recensioner samt rekommendationer från en influencer. 

I resultatdelen uppmärksammade vi även att informationssamling är något som sker före och 

under hela beslutsprocessen och därmed motsäger ordningen av femstegsmodellen.  

Respondenterna menar på att de kan bli inspirerade av influencers, fastän de ej finner något 

behov av att konsumera en produkt. De kollar upp rabattkoder och klickar på angivna länkar 

utan något direkt behov att köpa en produkt. Anledningen till detta är att de vill ”bara kolla” 

på produkten. Det webbaserade konsumentengagemanget leder således till 

informationssamling. 

Respondenterna från intervjuerna bekräftar att de ständigt jämför produkter och priser online 

(bedömning av alternativ). Dock som tidigare nämnt sker detta kontinuerligt. Om de 

identifierar ett behov jämför samtliga respondenter tills de hittar det ultimata alternativet.  

Även här ser vi styrkan av det webbaserade konsumentengagemanget. 

Det framgår att online-shopping ökar övervägandet mer än i en fysisk butik. Konsumenterna 

blir således mindre impulsiva online när de befinner sig i genomförande av köp. En 

konsument skapar en uppfattning kring hela processen och avgör om köpet uppfyller dennes 

behov och förväntan (utvärdering av självaste köpet). En konsument kan sprida ordet genom 

eWOM. En influencer utvärderar och rekommenderar ständigt via samarbeten med företag. 

Det är dessa utvärderingar som konsumenter främst behandlar genom hela deras 

beslutsprocess. 
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5.4 Metoddiskussion 

Att använda sig av frågeformulär som distributionsteknik kan ha lett till begränsningar i vår 

resultatdel, då det var svårt att ha kontroll över sanningshalten i respondenternas svar 

(Denscombe 2018, s. 265). Även förkodade frågor, således begränsade, kan ha tvingat 

respondenterna att svara inom en viss struktur och kan slutligen ha förvrängt vår empiri 

(a.a.). Däremot har vi försökt att eliminera risken genom tillägg av fritextruta, så att samtliga 

respondenter fick möjligheten att utveckla sina svar vid behov.  

Under intervjuerna kan tidigare igenkänning av varumärket eller influencern bidragit till att 

respondenterna föredrog en bild och kan även därmed skapa en diffus uppfattning inom 

bildanalysen. Det framkom även en missuppfattning kring Bild A, då samtliga respondenter 

antog att det sponsrade inlägget var kopplat med en livsmedelsprodukt. Vi motverkade 

framskriden analys, genom att påminna respondenterna om att samtliga bilder hade 

samarbeten med modeföretag. För att eliminera risken av feltolkning i analysen, valde vi att 

i förebyggande syfte studera ämnet noggrant. För att säkerställa efterarbetet användes en 

ljudupptagare i kombination med skriftliga anteckningar under samtliga intervjuer, dock är 

vi medvetna om att missuppfattning samt tolkningar kan ha förekommit. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om konsumenters köpintention kan påverkas av 

influencer marketing. Resultatet av vår studie påvisar att det finns ett flertal aspekter som 

kan påverka konsumenters köpintention. Vissa leder direkt till konsumenters köpintention 

medan andra aspekter står i korrelation med varandra och kan därmed påverka den ledande 

köpintentionen. Vi menar på att samtliga aspekter som nämns bör tas i beaktande, eftersom 

vi ser en relevans i influencer marketing och dess framgång.  

Den första aspekten som vi anser är mest relevant är att inte underskatta consumer attitude, 

eftersom konsumenternas attityd kan förändras i alla fyra konstruktioner. Det är nämligen 

den huvudsakliga aspekten under hela utvärderingsprocessen som leder direkt till 

köpintentionen. Source credibility var som starkast när respondenterna kände till influencern 

sedan tidigare och kan först då skapa en effektiv eWOM som anses tillförlitlig.  

Source attractiveness var minst relevant. Den kunde som störst fånga konsumenternas 

uppmärksamhet om det sedan tidigare fanns en source credibility. Product match up är 

aspekten som främst kunde påverka konsumenternas attityd. Det framgick som 

betydelsefullt att koppla ihop rätt produkt med passande influencer. Meaning transfer 

stimulerar även konsumenternas attityd om bildkompositionen var estetiskt tilltalande. 

Utifrån vår studie framgick det att denna konstruktion har flest nivåer, eftersom den kan 

kopplas till både kognition och semiotik.  

Inspiration ansågs vara en ledande del inom influencer marketing och kan förankras inom 

faktorerna lärande, minne samt perception. Vi anser att dessa faktorer kan implementeras 

med ovan nämnda konstruktioner, då konsumenternas beteende och attityd grundas därifrån. 

Den semiotiska aspekten som vi ser som väsentlig är att kategorisera konsumenterna utifrån 

VAL-systemet. I ett marknadsföringssyfte kan kännedom om konsumenters livsstil i 

samband med vetskap av dess fyra konstruktioner gynna företagen att gestalta reklaminlägg.  

Företagen bör ha vetskap om att hela köpprocessen är en dynamisk process. Detta kan i 

slutändan bidra till hur man kan stimulera konsumenters köpintention.  
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Det visade sig nämligen att femstegsmodellen i kombination med dem fyra pelare gav en 

förståelse för vilka steg en konsument specifikt går igenom. I sin tur kan en influencer 

förhålla sig till source credibility, source attractiveness, product match up och meaning 

transfer. Vår slutsats är därmed att även företagen bör använda sig av dessa konstruktioner 

för att effektivisera sina samarbeten med vald influencer.    

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete  

Influencer marketing är ett relativt nytt forskningsområde där det finns ett flertal outforskade 

element. Vi ser ett forskningsgap inom influencer marketing med fokus på kognition och 

semiotik. Eftersom dessa ämnen beskriver mer djupgående individens beteende och 

analysering, anser vi det som intressant att fortsättningsvis studera detta närmare i samband 

med köpintentionen.  

Även fast våra kvalitativa undersökningar gav relevant empiri, rekommenderar vi att vidare 

forskning tillämpar ett etnografiskt tillvägagångssätt. Detta kan bidra till att tydligare se hur 

konsumenters köpbeslut påverkas i följd av köpintentionen. Fortsatt forskning kan dessutom 

inkludera flera målgrupper för att se om påverkan skiljer sig i anknytning till exempelvis 

generationer eller kön.  

Då vi ser att influencer marketing finns på flera sociala medier-plattformar, anser vi att det 

är betydelsefullt att granska även dessa. Detta på grund av att betalda samarbeten 

förekommer på dessa kanaler. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 

Ålder? 

18–21 

22–25 

26–30 

 

Del 1-SHOPPING 

 

Fråga 1 

Hur många gånger i månaden shoppar du kläder i snitt online? 

0 

1–3 

4–6 

Mer än 7 

 

Fråga 2  

Använder du dig av rabattkoder som finns via sociala medier (Instagram, Facebook, 

Youtube etc)? 

Aldrig 

Ja  

Nej 

 

VID JA: vilken/vilka sociala kanaler använder du dig främst av för att hitta 

rabattkoder? 

Instagram 

Youtube 
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Twitter 

Facebook 

Blogg 

Annat 

 

Del 2-MARKNADSFÖRING VIA INSTAGRAM 

Fråga 4 

Uppmärksammar du sponsrade reklaminlägg på Instagram?  

Ja  

nej 

vet ej 

 

Fråga 5 

Ser du reklaminlägg som en inspiration? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Del 3-INFLUENCERS 

 

Fråga 6 

Följer du influencers via Instagram? 

ja  

nej  

vet ej 
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Utveckla ditt svar vid ja. Inom vilken kategori följer du flest influencers? 

Mode 

Skönhet 

Sport 

Humor 

Inredning 

Annat 

 

Fråga 7 

Tycker du att det syns tydligt när en influencer har ett samarbete med ett företag? 

Ja  

Nej  

Vet ej 

 

Del 4-INFLUENCER MARKETING 

 

Fråga 8 

Klickar du på dem givna länkar (taggningar, hashtags (#), webblänkar) som en 

influencer publicerar?  

Ja  

Nej 

Ibland 

Vet ej 

 

Fråga 9 

Förlitar du dig på att informationen en influencer lägger upp i samband med ett 

samarbete är korrekt och trovärdig? 
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Ja  

Nej  

Ibland 

Vet ej 

 

Fråga 10 

Tycker du att flertal samarbetspartners kan minska influencers trovärdighet? 

Ja  

Nej  

Ibland 

Vet ej 

 

Fråga 11 

Anser du att det är viktigt att produkten ska matcha influencers livsstil och 

personlighet? 

Ja  

Nej  

Vet ej 

 

Fråga 12 

Tycker du influencer marketing är mer tilltalande än vanlig traditionell reklam (tv, 

tidning, radio etc.) 

Ja  

Nej  

Ibland  

Vet ej  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Del 1- Shopping online och Influencers 

 

Shopping online 

• Varför online shoppar du? 

• Vad anser du om rabattkoder på sociala medier? 

           Utveckla svaret: 

• Använder du rabattkoder?  

           På vilka kanaler och varför just dessa? 

• Hur ofta i snitt shoppar du i månaden online? 

 

Influencers 

• Vad är en influencer för dig? 

• Vad tycker du om influencers? 

           Varför? 

• Är det i någon särskild kategori du främst följer influencers inom? 

           Varför? 

• Hur kan du se att det är en influencer som publicerar? 

• Hur vet du att det är ett sponsrad inlägg på Instagram? 

• Vilken effekt tror du att sponsrade inlägg har på dig? 

           Utveckla gärna 

• På vilket sätt ser du att informationen en influencer lägger upp är genuin? 
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• Vad anser du om en influencers mängd av samarbetspartner?  

• Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan traditionell reklam (såsom 

tv, tidning, radio, katalog etc) och influence marketing på Instagram? 

• Visa oss en influencer du följer inom mode och ta ut ett sponsrat inlägg som 

tilltalar dig. Varför valde du just den bilden?  

• Granska inlägget (bilden/texten) och berätta vad du ser. 

• Om du bara kollar på bilden och försöker analysera. Vad ser du på bilden? Får 

du någon känsla av bilden? 

• Hur kunde du se att det var ett sponsrat inlägg? 

 

 

Del 2-Bildanalys 

 

- Vi kommer nu visa dig tre bilder (BILD A, B, C) vilken föredrar du och varför?  
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Exempel på frågor för att få igång en konversation: 

• Känner du igen alla personer? 

• Har du någon form av relation till dem (ex. följer på någon kanal) 

• Helhetsmässigt vilken bild föredrar du (om du bortse från mode) VARFÖR? 

• Vad är det första du tänker när du ser bilden (produkt)? 

• Lägger du märke till texten eller bilden först? 

• Skulle du i så fall klicka in “länken” som du nyligen föredrog → Köpintention  
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