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ABSTRACT 

Youtube har blivit en stor och populär plattform som används för att se på rörlig bild via internet. 

Tack vare detta är det idag många företag som väljer att ändra sin marknadsföringsstrategi och 

marknadsföra sig via influencer marketing, det vill säga när man som företag inleder samarbeten 

med inflytelserika personer på nätet, influencers. Dessa influencers går att finna på diverse olika 

sociala medier b.la på Youtube. Youtubers, alltså influencers på Youtube är personer som inspirerar 

och involverar sina tittarna och följare genom sitt sätt att agera. Denna studie kommer att genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med följare av youtubers i en triangulering med en mindre 

kvantitativ enkätundersökning, att undersöka på vilket sätt tjejer antar att de påverkas av reklam på 

Youtube jämfört med traditionell reklam. Dessutom utförs även en kvalitativ intervju med en 

youtuber. Utifrån en tematisk analys på materialet och en koppling till två-stegs hypotesen, WOM 

och parasociala relationer diskuteras följande frågeställningar: Vad anser tjejer i åldrarna 18-25 om 

sponsrade inlägg på Youtube jämfört med traditionell reklam? Hur beskriver tjejer i åldrarna 18-25 

relationen mellan influencers på Youtube och sig själva? Hur resonerar en youtuber om sponsrade 

inlägg? Påverkar marknadsföringssättet köpbeteendet hos tjejer i åldrarna 18-25?  

Resultatet av denna studie indikerar att de tjejer som deltagit i studien anser att trovärdighet  för 

reklam skapas genom tillit och intimitet, vilket kan finnas starkare hos youtubers än traditionell 

reklam. Den slutsats som vidare kan dras av detta är att tjejerna menar på att de påverkas mer av 

youtubers än traditionell reklam. Detta  i och med att det finns en större trovärdighet hos youtubers 

tack vare den relation och intimitet som skapas med följare. Traditionell reklam är något som i deras 

ögon är så vardagligt att de inte läggs märke till. 

Nyckelord: Youtube, influencer, influencer marketing, opinionsledare 
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1. Inledning  
Enligt Internetstiftelsen i Sverige blir det allt mer vanligt att se på rörlig bild via internet och 

vanligast är på plattformen Youtube. Undersökningen visar på att alla under 25 år använder sig av 

Youtube och en stor del av dem gör det också dagligen, 80 % av alla internetanvändare tittar någon 

gång på Youtube (IIS 2017). I och med att det är så många som använder sig av Youtube och att det 

dessutom är lätt att sprida information till en stor publik är det många annonsörer som ändrat sin 

annonsstrategi. Idag kan annonsörer nämligen få en effektiv marknadsföring på internet (Milad et.al 

2016). En del företag idag väljer till och med att sluta med traditionell reklam i tv och tidning helt. 

Lyko är ett företag som valt att bara använda digital marknadsföring bland annat via sk. influencers 

(Resume 2016). En influencer är en person som på sitt sätt att agera, inspirerar eller påverkar andra 

människor. Influencers kan man hitta på många olika sociala medier de kan tillexempel vara 

bloggare eller youtubers. De påverkar människors agerande genom sina sociala medier där de visar 

upp bilder, videoklipp och annat (Framtidsutveckling u.å). 

Tack vare att influencers har ett stort inflytande på människor kan de tjäna pengar genom att låta 

olika företag och organisationer marknadsföra sig via deras kanaler. Detta ger företagen en chans att 

kunna nå ut med sitt budskap till större publiker men också att nå ut till rätt målgrupp 

(Framtidsutveckling u.å). Detta kallas för influencer marketing, det är ett effektivt 

marknadsföringssätt för företag, i Sverige år 2016 investerades en halv miljard kronor  av 

annonsörer genom användandet av influencer marketing  (Dagens Media 2017). 

Youtubers alltså influencers som arbetar med och på plattformen Youtube, delar ofta med sig av sitt 

liv på sina Youtube-kanaler för att inspirera, motivera och involvera tittarna (Framtidsutveckling 

u.å). Att tittaren blir involverad i en youtubers liv skapar en relation mellan tittarna och youtubern 

på ett speciellt vis. I och med denna relation som skapas är det intressant att ta reda på vad en 

youtubers följare, det vill säga tittare, egentligen tycker om influencer marketing i och med att 

reklam inte alltid är uppskattat av alla. För att ta reda på detta kommer det i denna uppsats att 

utföras enskilda kvalitativa intervjuer med följare av olika youtubers. Dessutom intervjuas en 

youtuber för att höra vad hon tycker om att utföra samarbeten med företag och hur hon anser att 

hennes följare reagerar när hon lägger ut sponsrade videos. För att komplettera detta kommer även 

en mindre kvantitativ enkätstudie att utföras med hjälp av Google Formulär.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt tjejer i åldrarna 18-25 anser att de påverkas 

av influencers i form av youtubers. Detta jämförs med hur dessa tjejer antar att de påverkas av 

traditionell reklam, så som reklam i tidning och på tv. Viktigt att poängtera är att denna uppsats 

endast kommer kunna fastställa vad den avsedda målgruppen, tjejer mellan 18-25 år anser om 

influencer marketing vilket därmed begränsar uppsatsen. För att tar reda på vad den avsedda 

målgruppen anser om influenser marketing kommer sex kvalitativa intervjuer, en kvantitativ 

enkätundersökning och en kvalitativ intervju med en youtuber vid namn Ida Warg att utföras. 

Intervjun med Ida Warg utförs för att dels ta reda på om hon har några åsikter kring hur hennes 

tittare reagerar när hon lägger upp sponsrade inlägg på Youtube, men också för att se vad en 

youtuber anser om influencer marketing.  

1.2 Frågeställningar 

• Vad anser tjejer i åldrarna 18-25 om sponsrade inlägg på Youtube jämfört med traditionell 

reklam? 

• Hur beskriver tjejer i åldrarna 18-25 relationen mellan influencers på Youtube och sig själva? 

• Hur resonerar en youtuber om sponsrade inlägg?  

• Påverkar marknadsföringssättet köpbeteendet hos tjejer i åldrarna 18-25? 

1.3 Avgränsningar
För att avgränsa studien har jag valt att enbart lägga fokus på influencers i form av youtubers. Det 

hade självklart varit intressant att ta reda på hur den uppfattade påverkan ser ut även i andra sociala 

medier, men studien kommer att kunna gå ned på djupet av Youtube istället för att ytligt undersöka 

flera olika sociala medier, vilket skapar en nisch i arbetet. 

Dessutom kommer studien endast att undersöka vad tjejer i åldrarna 18-25 anser om sponsring på 

Youtube. Youtubers uppmuntrar ofta sina tittare till att handla via sina digitala rabattkoder på nätet 

som de i sponsrade videos kan ge tillgång till. Eftersom man måste vara minst 18 år för att få köpa 
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något på nätet utan förälders godkännande (Konsumentverket 2017) är målgruppens ålder en 

medveten avgränsning då förändringar i köpbeteendet undersöks. 

Viktigt är också att tjejerna i undersökningen följer eller har följt en youtuber under en längre tid 

som lägger upp sponsrade videos, de bör ha en inblick i hur klimatet på Youtube ser ut och ha 

förståelse i vad sponsrade videos är för att kunna ha åsikter kring detta. 

1.4 Disposition
Uppsatsen kommer fortsättningsvis bestå av ett bakgrundskapitel där begreppet influencer 

marketing och influencers på Youtube förklaras. Vidare redovisas tidigare forskning som är relevant 

för denna studie, varav tre av forskningarna kommer att förklaras på ett djupare plan. I följande 

avsnitt kommer teorierna för uppsatsen att förklaras dessa är: två-stegs hypotesen, word of mouth 

(WOM) och parasociala relationer. 

Därefter kommer ett avsnitt där metod och material förklaras samt redovisas. Den metod som valt 

att användas är kvalitativa intervjuer i en sk. triangulering med en kvantitativ enkätundersökning. 

Här kommer även olika begrepp som används inom dessa metoder att tas upp.

Sedan presenteras hur jag gått tillväga i bland annat datainsamlingen av materialet i form av 

intervjuerna och enkätundersökningen.

Sist kommer en analys att genomföras på materialet samt att en diskussion och slutsats kopplat till 

teorierna kommer dras. 
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2. Bakgrund  
2.1 Influencers på Youtube

Kortfattat kan man beskriva influencers på Youtube som personer med en stor kanal på den digitala 

plattformen Youtube. Många tittare upplever en personlig relation med vissa youtubers genom de 

rörliga videorna som de lägger upp, de skapar en känsla av intimitet och samhörighet med 

influencern i fråga (Cure media 2017). 

Youtube har lyckats skapa en ny sorts kändisskap som baseras på att tittare känner igen en youtuber, 

samt respons och cirkulation från tittarna. Kändisskapet, det vill säga att vara en influencer på 

Youtube, uppstår alltså inte vid skapandet av själva videon utan snarare genom tittarnas 

uppmärksamhet och reaktioner (Berryman & Kavka 2017).  

För att bli en framgångsrik influencer är det viktigt att kunna marknadsföra sig själv. Det krävs även 

att man har ett intresse för att redigera videos eller bilder och även är duktig på det, det är också 

nödvändigt att kunna skapa texter som säljer och ha koll på vad som händer i mediabranschen 

(Framtidsutveckling u.å). En person som på senaste tiden fått mycket uppmärksamhet men också 

tjänat in en större förmögenhet på Youtube är den brittiska youtubern Zoe Sugg. På Youtube går hon 

under namnet Zoella och har nått en typ av kändisskap genom att lägga upp videos på youtube. Hon 

är duktig på att göra videos i samarbete med olika företag och blanda dem med olika sk. vloggar 

som skapar en relation med tittarna. Denna kombination som Sugg gör är grunden för succé på 

Youtube (Berryman & Kavka 2017). 

2.2 Influencer marketing
Influencer marketing innebär att du som marknadsförare eller annonsör identifierar personer som på 

något sätt påverkar framtida konsumenter. Dessa personer är de som i denna uppsats kommer att 

kallas för influencers. Efter att annonsören har identifierat och kontaktat influencern genomför 

företaget samarbeten i form av olika marknadsaktiviteter med denna inflytelserika person (Bro 

2017). 
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Duncan Brown och Nick Hayes menar på att influencer marketing är ett nytt och effektivt sätt att 

marknadsföra på. Det möjliggör större försäljningskrafter i och med att det är ett direkt och specifikt 

sätt att marknadsföra på. Dessutom menar de på att köpbesluten har en tendens att formas av 

influencers i och med det stora inflytande de har en tendens att ha på människor. De skriver också i 

sin bok Influencer marketing: Who really influens your costumers (2008) att influencers ofta får sitt 

starka inflytande från en två-stegs kommunikation med andra influencers, det handlar alltså om att 

man som influencer inte bara bör vara känd av sina tittare utan även av andra influencers (Duncan 

& Hayes 2008). 

Trotts att det kanske är mer tidskrävande än annan marknadsföring är det ett populärt sätt att 

marknadsföra på. Sarah Bro skriver att en studie från 2015 menar på att det är 84% annonsörer som 

planerat genomföra en kampanj i samarbete med en influencer under kommande år samt att det är 

så mycket som 93% annonsörer som anser att influencer marketing är effektiv marknadsföring för 

företaget (Bro 2017). 
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3. Tidigare forskning  
Sociala medier är något som de senaste åren har vuxit och med det också influencers och influencer 

marketing. I och med att det är ett relativt nytt fenomen är det ännu inte ett väl undersökt ämne men 

det är något som mer och mer forskas på och dessutom blir mer relevant. Flertalet av de som forskar 

inom ämnet sociala medier, influencers och influencer marketing har kommit fram till att det är 

viktigt att kunna identifiera influencers i och med att de har en så kraftfull påverkan på människor. 

De menar på att organisationer och företag bör utnyttja detta och bygga relationer med influencers 

för att locka nya kunder och öka sin försäljning (Liu et.al. 2015, Pang et.al. 2016, Roelens et.al. 

2016, Li et.al. 2011). Man menar också på att det är svårt att identifiera vilka influencers som är av 

intresse och de som har störst inverkan på ens kunder som företag (Roelens et.al. 2016, del Fresno 

García et.al. 2016). 

Några som har gjort studier inom ämnet är Ebru Uzunoglu och Selma Misci Kip (2014). De 

studerar hur företag samarbetar med bloggare. Här blir teorin om två-stegs hypotesen aktuell 

eftersom resultaten visar på hur viktigt det är för företag att vinna bloggarnas förtroende och stöd, 

för att de i sin tur ska påverka sina läsare. Vidare påpekar de att de pågår en debatt kring vilken 

effekt och påverkan bloggare egentligen har på publiken, i och med att det inte finns så mycket 

forskning kring just detta ännu. (Uzunoglu & Misci Kip 2014) 

En nyare studie som gjorts är av Sudha och Sheena (2017). De undersöker hur modeindustrier 

använder sig av influencers i marknadsföringssyfte samt hur detta påverkar kunders köpbeteende. 

De menar på att spridningen av sociala medier har ändrat dagens köp- och sälj teknik. Det visade 

sig att kunder i början av köpprocessen inser behovet av en produkt genom att följa kändisar på 

sociala medier. Sudha och Sheena menar på att bloggare har en betydande del i hur unga kvinnor 

beter sig efter att ha läst kommentarer kring en viss produkt. Det visade sig bland annat att man 

söker sig till internet för att hitta olika recensioner för att ta reda på mer om produkten man 

möjligtvis är intresserade av att köpa (Sudha & Sheena 2017)  

2014 utfördes en intressant studie av Rebecca Hayes och Caleb Carr. I studien undersöker de den 

uppfattade påverkan av online recensioner, där bloggare och personer som lagt upp recensioner får 

ekonomisk vinning av en sponsor. De funderar över hur detta kan påverka bloggarens inflytande. 

Resultatet av studien visar på att företag idag försöker påverka opinionsledare på sociala medier, 
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vilket leder till att trovärdigheten hos dessa opinionsledare kan försvinna. Dessutom antyder 

resultatet att tack vare tvivel på trovärdigheten, påverkar detta blivande konsumenters attityder och 

agerande kring produkter och även deras köpbeslut. (Carr & Hayes 2014) 
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4. Teorietisk ram
4.1 Två-stegs hypotesen

År 1955 presenterades en teori kring medias effekt på samhället. Elihu Katz och Paul F. Lazarsfeld 

som presenterade teorin, menade på att människor påverkades mer av opinionsledare samt nära och 

kära än av massmedia. Denna teori kom att kallas för ” The two- step flow model”, Två-stegs 

hypotesen (Katz & Lazarsfeld 1955). 

Trots att modellen varit kritiserad är det fåtal kommunikations modeller som varit så inflytelserika i 

att beskriva medias effekter på massan som denna. Två-stegs hypotesen syftar till att 

massmediernas budskap först nås av ett antal inflytelserika personer sk. opinionsledare. Dessa 

personer vidarebefordrar sedan informationen till den stora massan. Opinionsledare beskrivs som 

personer med tendenser att konsumera mer media samt vara aktiva i fler organisationer och grupper 

än andra. De kallas för experter inom ett ämne och för vidare sina uppfattningar och värderingar till 

sin publik, även kallade följare. Det är lätt att endast se två olika typer av individer i två-stegs 

hypotesen: passiva individer som är följare och aktiva individer som är opinionsledare, men det 

finns minst två olika typer av opinionsledare. Talkers som aktivt försöker influera andra och Passive 

leaders som inte gör det, alternativt inte blir tillfrågade. Däremot tenderar bägge typerna att vara  

mer eller mindre kända (Windahl & Signitzer 2009).  

Intressant att nämna inför uppsatsen är att Windhal och Signitzer (2009) beskriver relationen mellan 

opinionsledare och följare som spontan. Med detta menar dem att det inte går att bestämma 

följderna från en opinionsledares uttalanden i och med spontaniteten. Relationen innefattar också att 

följaren måste vilja söka efter information från opinionsledaren för att nå den men också att 

opinionsledaren måste ha ett intresse att informera andra kring en fråga eller ämne. De menar också 

att opinionsledaren ofta är selektiv i vilken information som når dem, och sållar bort det som inte är 

av intresse (Windahl & Signitzer 2009).  

Huhn Nunes et.al har forskat vidare på opinionsledares effekt på allmänheten. 2017 gjorde de 

nämligen en studie om effekten som digitala opinionsledare inom sociala medier kan ha på följare i 

deras köpbeteende. Dessa opinionsledare har en tendens att kunna ändra attityderna kring en viss 

produkt vilket skapar ett förändrat köpbeteende hos följarna. Detta visar på vikten av att använda 
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sig av opinionsledare kanske framförallt digitala sådana i marknadsföringsstrategier (Nunes et.al 

2017). 

 

4.2 Word of Mouth 
Word of mouth eller WOM som det även kallas är ett fenomen som syftar till att man som 

konsument delar med sig av sina erfarenheter av en viss produkt eller tjänst till andra konsumeter. 

Bengtsson och Österberg menar att sociala medier gör det lättre att dela med sig av sina erfarenheter 

av produkter och tjänster. Vill man veta något om en vara eller tjänst idag är det lätt att söka efter en 

produkt och få fram recensioner, inlägg och youtubeklipp om huruvida bra eller dåligt det är. För en 

opinionsledare som har en kraftfull påverkan på människor kan de enkelt dela med sig av sin 

uppfattning av en produkt på exempelvis Youtube (Bengtsson & Östberg 2011:37). 

Carr och Hayes talar om electronic word of mouth, eWOM. Detta innebär, precis som traditionell 

WOM att positiva eller negativa uttalanden kring en produkt eller tjänst görs av aktuella, tidigare 

eller blivande kunder. Skillnaden är att eWOM gör det möjligt för en större mängd människor att se 

via internet.  

Dessutom har eWOM en rad olika fördelar som traditionell WOM inte har. Exempelvis så 

möjliggör eWOM att konsumenter aktivt kan posta recensioner eller snabbt kunna titta på andras, 

det utgör en mycket viktig del i kundernas beslutsprocess i ett köpande av en produkt eller tjänst. 

Detta är ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg eftersom man lätt kan influera och påverka 

publikens syn med hjälp av opinionsledare (Carr & Hayes 2014). 

4.3 Parasociala relationer 

Parasociala relationer eller parasociala interaktioner innebär relationen mellan mediaanvändare och 

mediakaraktärer. Mediekaraktärer kan vara både fiktiva figurer men även olika typer av kändisar. 

Det finns en likhet mellan en parasocial relation och vanliga sociala relationer, när vi en gång har 

gjort en bedömning av en mediakaraktär kommer vi att agera på ett liknande sätt som vi gör i 

vanliga sociala situationer. Man menar på att mediakaraktären blir införlivad i vårt sociala nätverk 

(Giles 2002).  

Tack vare sociala medier har sättet att agera med kändisar och andra mediakaraktärer förändrats. 

Ungdomar idag kan lättare interagera med sina favorit mediakaraktärer via bland annat Twitter. 
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Bond menar på att ungdomar som någon gång upplevt interaktion med en mediakaraktär på 

exempelvis twitter genom sk. retweets eller respons på tweets/inlägg, har en starkare parasocial 

relation än de som inte upplevt denna interaktion. Sociala medier ger en känsla av intimitet och 

samhörighet med olika mediakaraktärer, i och med denna känsla skapas en parasocial relation. 

Desto starkare den parasociala relationen är med en mediakaraktär desto pålitligare blir 

mediakaraktären för personen som känner av en relation (Bond 2016).  
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5. Metod & material 
5.1 Val av metod 

I uppsatsen har kvalitativa intervjuer till största del tillämpats. Metoden är ett sätt att jämföra  

påverkan och ger möjligheten att få tillgång till intervjupersoners tankar och reflektioner (Kvale 

1997). Intervjuerna har vidare utförts på ett semistrukturerat vis och är väl anpassade till uppsatsen 

då det öppnar upp för djupare diskussioner och följdfrågor (Trost 2010). Fokuset för metoden i 

uppsatsen är att ta reda på vad intervjupersonerna anser om ämnet samt vad de attraheras mest av: 

traditionell reklam eller sponsrade videos på youtube 

Den kvalitativa metoden har kompletterats med en kvantitativ metod i form av en mindre 

enkätundersökning, detta för att få ett bredare perspektiv. Den kvantitativa forskningen är inte lika 

ingående som i den kvalitativa, eftersom metoden syftar till att klargöra förekomsten av något 

(Bryman 2008). Med hjälp av resultaten från denna metod visas det hur många av de i målgruppen 

som tycker en viss sak och hur många som tycker något annat. 

Nedan kommer metoderna att presenteras mer ingående och dessutom kommer relevanta begrepp 

att diskuteras.  

5.2 Triangulering
Till uppsatsen har det valts att tillämpa en triangulering, det vill säga att olika metoder till insamling 

av data har använts. Det handlar om att man använder en metod för att bekräfta den andra (Bryman 

2008). I denna uppsats har den kvantitativa metoden används för att bestyrka och bekräfta den 

kvalitativa metoden.

Det finns dock en risk att resultaten motsäger varandra. Om detta fall uppstår bestäms vilket resultat 

som väger tyngre än det andra, alltså vilken metod som kommer att vara avgörande (Bryman 

2008:563). Det är i denna uppsats utvalt att den kvalitativa metoden är avgörande i ett sådant läge i 

och med att den övervägande delen av uppsatsen består av denna metod.

5.3 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden syftar till att klargöra olika fenomen som undersöks och vidare vad de kan 

ha för olika karaktärer och egenskaper tillskillnad från kvantitativ forskning som mer är inriktad på 
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mängder och förekomst. Att utgå ifrån en kvalitativ metod ger möjligheten att kunna uppnå unika 

samtal med varje intervjuperson och tack vare detta kunna belysa forskningen från olika vinklar 

(Widerberg 2002). 

Det viktiga med en kvalitativ metod är att ha en välgenomtänkt och planerad intervjuguide och ha 

en bra grund att stå på. Uwe Flick menar på att detta är en av de utmaningar som finns med en 

kvalitativ metod. Man bör ha utövat denna metod själv eller ha analyserat  tidigare forskning som 

använt sig av metoden för att skapa en förståelse för kvalitativ forskning. Flick menar att det är 

svårt att genomföra denna metod utan verifierad kunskap och korrekt utförande (Flick 2006). Därför 

har olika litteratur och forskning studerats inför denna uppsats för att innan utförandet få en bättre 

förståelse för metoden men även för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

5.4 Semistrukturerade intervjuer

Att en intervju är semistrukturerad innebär att intervjun innehåller frågor som i ställs i en öppen 

form men att man med fördel också har en möjlighet att kunna ändra frågornas ordningsföljd och 

form. Steinar Kvale menar att öppenheten men denna semistruktur skapar en frihet som ger ett 

samspel mellan intervjupersonen och intervjuaren själv (Kvale 1997). Detta är något som har 

eftersträvats i denna uppsats.

5.5 Kvantitativ metod
Den kvantitativa metoden syftar till att mäta hur vanligt förekommande något är. Genom detta kan 

man vidare finna vissa regelbundenheter och samband (Ekström & Larsson 2010), detta passar 

därför mycket bra in i valet av kompletterade metod eftersom analysmetoden kommer att vara 

tematisk. 

En av den kvantitativa metodens uppenbara huvudfokus är olika typer av mätningar. Bryman menar 

på att dessa mätningar rymmer en del fördelar, bland annat att ”Mätningen gör att vi kan beskriva 

små och hårfina skillnader mellan människor när det gäller de variabler som är aktuella” (Bryman 

2008:155).  En mätning bör även vara oberoende av både tidpunkt och personen som utför  

mätningen. Detta för att forskare ska kunna göra en sk. Replikation, det vill säga att man ska kunna 

upprepa varandras experiment, om en replikation inte skulle gå att utföras på en forskning bör man 

ifrågasätta resultatens trovärdighet (Bryman 2008). 

�16



Denna metod har under tidens gång utsatts för viss kritik. Bland annat menar Bryman på att man 

inom denna metod ofta antar att de personer som medverkar i exempelvis en enkätstudie uppfattar 

frågorna som ställs på samma sätt vilket inte alltid är fallet, detta gör att mätproceduren kan anses 

som bristfällig (Bryman 2008). Vidare skriver Ekström och Larsson att den kritik som ofta 

förekommer handlar om att metoden kan leda till övermätning (Ekström & Larsson 2010). 

5.6 Enkätstudie
Kvantitativa metoder kan genomföras på olika sätt, i denna uppsats har det gjorts genom en 

enkätstudie. Fördelarna med att utföra en enkät är för det första att det är betydligt mycket lättare att 

lägga upp en enkät online, där anpassas enkäten till respondentens behov, personen kan svara på 

enkäten när den har tid och lust. Vid en intervju är det lätt att intervjuaren påverkar intervjupersonen 

svar på något vis sedan är det också svårt för intervjuaren att formulera frågorna på exakt samma 

vis till alla intervjupersoner, detta problem finns inte vid en enkätundersökning (Bryman 2008). 

Det negativa med en enkätstudie är dock att man inte har någon möjlighet att hjälpa respondenten 

om det skulle uppstå några frågor eller problem kring enkäten dessutom har man ingen möjlighet att 

ställa följdfrågor och gå in på djupet i en enkät. Det som kanske är den största nackdelen med en 

enkät är att man inte vet vem det är som svarar på enkäten, även om man har en tydlig målgrupp 

kan det vara personer som svarar på enkäten som inte ingår i målgruppen, detta medför att man får 

med felaktig information och validiteten minskar (Bryman 2008). I och med att denna uppsats även 

består av kvalitativa intervjuer kommer enkätstudien endast att vara kompletterade i resultatet.  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som det talas om vid användning av en kvantitativ metod. 

Dessa begrepp syftar delvis till att beskriva huruvida mätningarna är pålitliga och följdriktiga dvs. 

reliabilitet och delvis om mätningarna verkligen mäter begreppet i fråga dvs. validitet (Bryman 

2008). Kring validiteten för den kvantitativa ansatsen i denna uppsats finns det en viss 

osäkerhetsfaktor, detta i och med att enkäten är anonym och det kan förekomma att någon utanför 

kriterierna för målgruppen har besvarat enkäten. Reliabiliteten däremot kan ses som ganska hög i 

och med att den kvantitativa ansatsen endast kompletterar den kvalitativa, vilket vidare ökar 

pålitligheten för enkätundersökningens resultat om de överensstämmer med de kvalitativa 

intervjuernas resultat. Skulle man göra en liknande enkätundersökning inom en snar framtid skulle 
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man troligen få ett  resultat likt detta, men i och med att ämnet som denna uppsats behandlar 

förändras drastiskt kan det hända att resultatet skiljer sig åt om man skulle utföra en liknande 

undersökning om bara några år. 

5.7 Tematisk analysmetod 

När man använder sig av en tematisk analysmetod söker man efter olika teman i sitt material. I 

dessa teman kan man vidare finna vissa underteman som kan leda till att övergripande teman kan 

fastställas (Widerberg 2002).  I denna uppsats kommer det att sökas efter diverse teman baserat på 

repetitioner och upprepningar samt likheter och skillnader i de olika metoderna. I diskussionen på 

slutet av denna uppsats kopplas dessa teman till de teorier som valts ut, därför bygger diskussionen 

på förhållandet mellan de valda teorierna och de teman som hittats i materialet.  

5.8 Urval 

I uppsatsen intervjuas sex följare av youtubers  med åldersspannet 18-25 år och en youtuber, Ida 

Warg. Detta kompletteras med en mindre enkätundersökning med svar från 51 personer. 

Målgruppen består av tjejer mellan 18-25 år, utvalda genom ett sk. målstyrt urval. Urvalet ger 

möjligheten att skaffa en god variation hos intervjupersonerna exempelvis att de är utspridda i 

åldrarna fast fortfarande inom ramen för min målgrupp. Viktigt att påpeka är att detta är ett icke-

sannolikhetsurval vilket kommer att resultera i att en generalisering av en population inte kommer 

uppnås (Bryman 2008:392).  När intervjupersonerna valts ut har jag sökt efter tjejer inom 

målgruppen för denna studie, som följer eller har följt youtubers under en längre tid och som lägger 

upp sponsrade videos. Dessutom har jag försökt sprida ut åldrarna för att täcka målgruppen så 

mycket som möjligt. Tjejerna som deltagit i studien är anonyma, endast ålder kommer att 

presenteras vilket görs i tabellen nedan.

Figur 14: Intervjupersonernas ålder

INTERVJU ÅLDER

Intervjuperson 1 20 år

Intervjuperson 2 20 år

INTERVJU
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Vidare i enkätundersökningen gäller samma typ av urval som i de kvalitativa intervjuerna dock med 

hänsyn till att det är svårt att veta att ingen inom fel målgrupp svarat på enkäten i och med att även 

den är anonym.  

Ida Warg som intervjuats är passande då hon satsar mycket på sin youtubekanal och ses som 

en stor profil inom träning och hälsa i Sverige (Rawness 2015). Hon har 165.000 prenumeranter 

alltså följare på sin Youtube-kanal, hennes mest sedda video har 593.000 visningar (Youtube, Ida 

Warg). Jämfört med den största youtubern genom tiderna Felix Kjellberg, kallas Pewdiepie på 

Youtube (Metro 2016), 58 miljoner prenumeranter på Youtube och mest sedda videon har visats 80 

miljoner gånger (Youtube, Pewdiepie). Ida Warg kanske inte är största youtubern men hon har 

garanterat folk som tittar på hennes videos. En annan aspekt till att Ida Warg passar bra till denna 

studie är att hon själv säger i intervjun som utfördes att hennes största målgrupp på Youtube-

kanalen är 18-34 år vilket täcker min målgruppen.  

5.9 Forskningsdesign 

Det har utförts sex intervjuer med följare av youtubers, tjejer mellan 18-25 år. En intervjuguide 

utformades på tio frågor med möjligheten till öppna svar. Intervju1 är baserad på en tidigare version 

av intervjuguiden. Intervjuguiden ändrades för att den inte gav den information som eftersöktes för 

uppsatsens syfte, därför tillades och omformulerades frågorna. Dock valdes intervju1 att tas med då 

resultatet ändå bidrar till analysen. 

Vidare konstruerades en intervjuguide bestående av åtta frågor för intervjun med Ida Warg.  

Skillnaden mellan intervjuguiderna är att frågorna som ställdes till Ida Warg är mer om hur hennes 

tittare reagerar på sponsrade inlägg samt vad hon tycker om att lägga upp sponsrade inlägg. 

Intervjuperson 3 18 år

 Intervjuperson 4 22 år

 Intervjuperson 5 21 år

 Intervjuperson 6 23 år

ÅLDERINTERVJU
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Följarnas intervjuguide är mer riktad till deras åsikter kring youtubers, sponsrade videos och 

traditionell reklam. Därefter postades en kvantitativ enkätundersökning beståendes av 17 

strukturerade, stängda frågor, 51 svar inkom.  

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades till text, enkätundersökningens resultat 

sammanställdes i olika diagram. Detta gjorde det enklare att analysera resultaten. I analysen söktes 

efter teman, och resulterade i dessa:  

• Trovärdighet 

• Relation  

• Estetisk och underhållande reklam  

• Medvetenhet 

• Påverkan (Målgrupper, Top-of-mind, Köpbeteende) 

• Reklamtrötthet  

En del teman exempelvis trovärdighet har delats upp i två för att lättare kunna analysera skillnaden 

mellan trovärdigheten i traditionell reklam och i sponsrade videos. Medan påverkan har tre 

underteman som kommer att diskuteras var för sig.

De teman som funnits diskuteras först i de kvalitativa intervjuerna, sedan enkäten och sist Ida Wargs 

intervju. Efter att de teman som funnits presenterats i respektive del gjordes en jämförelse mellan 

dessa tre. Viktigt att nämna är att alla teman inte diskuteras i alla delar av analysen. De teman som 

funnits är i första hand anpassade till de kvalitativa intervjuerna, vissa av dem har inte hittats i 

analysen av enkäten samt Idas intervju. 

I och med att denna studie består av kvalitativa intervjuer i en triangulering med en kvantitativ 

enkätstudie uppnås en bredare förståelse kring resultatet och en jämförelse mellan resultatet i de 

olika metodvalen kan genomföras. Frågorna berör samma ämne i metoderna med skillnaden att de i 

den kvantitativa metoden är stängda för att undvika långa svar. Frågorna i de kvalitativa 

intervjuerna är öppna för att kunna nå en djupare diskussion. Metoderna kompletterar varandra 

eftersom de fokuserar på olika saker. Enkäten lägger fokus på mängd, hur många som anser samma 

sak medan intervjuerna söker egna tankar och reflektioner kring ämnet. 
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6. Analys- och resultatredovisning 
6.1 Kvalitativa intervjuer: Följare  
6.1.1 Trovärdighet i traditionell reklam

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visade bland annat på att det fanns en relativt splittrad 

bild på trovärdigheten i traditionell reklam. Vissa menar exempelvis på att det inte är någon skillnad 

på om reklamen är i sponsrade videos på  Youtube eller i traditionell reklam på tv och tidning: 

” det bara en ny plattform, så det är ju egentligen samma som en tidning. Jag menar då 

kanske  reklamen står för sig själv och här får de hjälp av en annan person men jag menar 

om du tittar på de flesta reklamblad  så har de ju ofta en kändis som visar upp en parfym 

eller så.” Intervju1 

Majoriteten av de intervjuade inför denna studie menar på att de inte uppmärksammar reklam i tv 

och tidning på samma sätt som i sponsrade videos. Intervjuperson2 menar på att traditionell reklam 

”är så himla vardagligt så man tänker inte tillräckligt mycket på det.” Intervju2 Detta är det även 

fler som påpekar:  

” Jag läser inte tidningar, jag tittar inte på TV,  jag kollar ju på nyhetssidor och sånna grejer 

ibland men då brukar jag aldrig ens lägga märke till reklamen för att vara helt ärlig. För den 

blir liksom, det är så lätt att bara fladdra ur den eller censurera bort den liksom och inte 

tänka på den. Jag tycker väl att det är ganska opersonligt.” Intervju5 

Intervjuperson3 menar på att ” Det känns mer trovärdigt med youtubers, det känns som att de 

berättar mer sanning än de som själva har gjort grejen.” Intervju3. Detta är något som även 

intervjuperson4 instämmer med. Hon säger nämligen att traditionell reklam inte är ”lika trovärdigt 

eftersom det kommer från företaget självt och de vill ju att man ska köpa deras produkter, det är ju 

det som är deras mål.” Intervju4. Så trovärdigheten är större när det finns en mellanhand, som 

dessutom är mer personlig, som en youtuber.  

Intervjuperson6 kommenterar dock att hon inte ser något negativt med traditionell reklam och säger 

att ”det känns trovärdigt på det sättet att man vet att de försöker sälja nånting, och sen så vet jag att 

det är väldigt hårt reglerat framförallt i Sverige vad man får och inte får säga.” Intervju6 
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Andra tycker tvärt om, att trovärdigheten minskar i traditionell reklam i och med att ”det känns som 

att det finns inget filter där utan där är det bara den som har mest pengar den får köpa en plats i 

tidningen eller på bushållplatsen eller whatever och så är det klart sen.”  Intervju5 

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna till denna studie inte uppmärksammar 

reklamen speciellt mycket och egentligen inte bryr sig om den. Flertalet menar på att traditionell 

reklam inte är trovärdigt i och med att den är opersonlig och kommer direkt från företagen och 

därför kanske är osanning. Medan några anser att det inte är någon skillnad på traditionell reklam 

och reklam på Youtube. Jämfört med sponsrade youtube videos kan man se en tendens att 

intervjupersonerna har lättare att ta in reklam när det är mer personligt samt att man litar på 

personen som förmedlar reklamen.  

6.1.2 Trovärdighet i sponsrade videos 

Vissa av intervjupersonerna menade att det är svårt att veta om det är trovärdigt det en youtuber  

visar upp i en sponsrad video i och med att de för betalat för det dem visar upp men att det kanske 

inte spelar någon större roll menar iallafall intervjuperson1.  

” de får ju nånting för det, det är antingen pengar eller så, och jag menar vi har alla jobbat 

på ett eller annat sätt  försökt sälja en produkt, t.ex  på fik vi säljer våra kakor eller 

liknande, och det betyder ju inte att vi tycker om det så att man få ha lite, ta det med en 

nypa salt tror jag, vara lite försiktig.” Intervju1  

Det var dock flera intervjupersoner som menade på att trovärdigheten för en produkt ökar när 

youtubern använder produkten i fråga. Tillexempel när en youtuber visar upp kläder som den har 

köpt eller fått av företag, att youtubern i fråga då har kläderna på sig.  

” då känns det mer trovärdigt, om de använder det. Men om dem bara säger, tillexempel är 

det flera som är sponsrade av olika ljudbokssidor och appar, då får man inte riktigt en blick 

i vad det är.” Intervju2  
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Tydligen är det inte av intresse och mindre trovärdigt att endast få en rabattkod på en produkt som 

inte visas upp på ett tydligt och intressant sätt. Det är viktigt för en youtuber att fånga tittarens 

intresse för att få ökad trovärdighet. Om man gillar kläder och är det klart att en det blir mer av 

intresse och mer trovärdigt än en ljudboksapp om man inte har ett intresse för detta. Baserat på 

citaten ovan ökar trovärdigheten om intresse för produkten finns.  

Intresset för både produkten, företaget och youtubern i fråga är en viktig del i om 

intervjupersonerna väljer att titta på en sponsrad video eller inte. Det verkar som att man väljer att 

titta  på videos på grund av intresse för youtubern eller ämnet som videon kom att handla om. 

Intervjuperson3 ansåg exempelvis att sponsrade videos ”kan ju vara kul att kolla på men jag bryr 

mig inte så mycket egentligen, jag kollar på det jag tycker är kul bara.” Intervju3. 

Flertalet menade alltså på att det inte spelade någon större roll om videon var sponsrad eller inte. 

”är det en titel som jag är intresserad av eller nånting jag vill höra människan prata om eller 

så, jag menar 5 sekunder i början det är ju ingenting” Intervju5  

Intervjuperson 3 nämner dessutom att hon brukar spola över den sponsrade delen som inte är 

intressant i och med att själva sponsringen ”brukar typ vara i samband med någon vlogg eller 

nånting men ibland så spolar jag förbi det för det är inte så kul att kolla på.” Intervju 3. Detta då 

antagligen för att det finns ett intresse för själva youtubern men kanske inte ett lika stort intresse för 

sponsrade produkter i videos.  

Andra menade på att man valde att titta på en sponsrad video om man kände igen företaget eller 

produkten. Att intervjuperson 1 väljer exempelvis att titta på en sponsrad video på Youtube ”beror 

kanske lite på företaget, är det något företag som man själv har intresse för och man redan vet att, 

amen det här är bra, då kanske man kan få insyn på någon annan ny produkt eller liknade”  

Intervju1 

Sammanfattningsvis kan man säga att baserat på det intervjupersonerna sagt kan det tänka sig att 

det för företagen, iallafall för att nå ut till unga med sin reklam, kanske är bättre att rikta sig mer 

mot Youtube, dels för att intervjupersonerna inte bryr sig speciellt mycket om det är sponsrade 

videoklipp eller inte utan tittar mest utifrån intresse, men också i och med att intervjupersonerna i 

denna studie påpekar att de inte tänker på traditionell reklam.  
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6.1.3  Relation 
När det studerades vad intervjupersonerna ansåg om trovärdigheten i sponsrade videos på youtube 

upptäckte jag ett samband mellan trovärdighet och relation. De flesta av intervjupersonerna 

påpekade att trovärdigheten av ett sponsrat videoklipp ökade om man kände tillit till youtubern. 

Intervjuperson3 menar exempelvis på att trovärdigheten ” beror typ på vem man kollar på. Det 

känns som att vissa säger exakt vad de tycker och vissa gör det bara för reklam. Jag tror ju på 

vissa.” Intervju3 

Detta var hon inte ensam om att tycka det var flera som kommenterade att det just handlade om att 

kunna lita på youtubern i fråga. En del intervjupersoner menar på att det även handlar om att 

youtubern ska ha samma värderingar som en själv: 

”om den har samma värderingar som mig kring djur tillexempel och veganism då litar jag 

ju på det youtubern säger, om den rekommenderar nånting så är det vegansk tillexempel 

och då har det liksom redan gått igenom ett personligt filter och inte bara högst bjuder bäst. 

För att många youtubers som jag har förstått det tackar ju nej till uppdrag om det inte är ett 

företag som det verkligen tycker om. Då blir det ju ett extra sånt filter med värderingar som 

jag tycker är skönt och det ökar ju trovärdighet, helt klart.” Intervju5   

Vidare menar många av intervjupersonerna på att när man kan lita på en youtuber och känner att 

man har lite koll på denna så resulterar det i att youtube-reklam blir mer trovärdigt i och med att 

man får en mer personlig kontakt med youtubern och reklamen inte kommer direkt från förtagen: 

” Jag tror på sponsrade youtubevideos mer om det är en person som jag kan lita på att dem 

säger det dem tycker, än traditionell reklam eftersom det kommer direkt från företaget som 

vill sälja produkten.”  Intervju4  

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna anser att  man inte får samma relation med 

traditionell reklam som man får med youtubers. Företagen blir inte lika trovärdiga i och med att ” de 

måste väl ge en positiv bild. De kan ju inte visa något negativt för sin egen produkt, så man får ju 
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alltid något positivt.” Intervju3. Om man känner en relation med en youtuber ökar också 

trovärdigheten för vad personen säger. 

6.1.4 Estetisk och underhållande reklam

Något som lades märke till var att det var ett flertal personer som kommenterade att det gör stor 

skillnad om reklam ser bra ut: 

”Jag tycker om reklam när den är snygg och jag tycker att reklam kan vara väldigt såhär 

maffig om den är gjord på ett konstnärligt sätt, sen kan ju vissa vara lite mindre 

konstnärliga men lite roliga det är typ någon om nått apotek som går nu som jag tycker är 

rolig.”  Intervju6 

Detta gäller även i sponsrade videos. Intervjuperson5 säger ”Så länge det går in i videon snyggt så 

har jag ju mindre problem med dem än reklam.”  Intervju5, här syftar hon på att om reklamen för en 

produkt gå in snyggt i videon spelar det ingen roll om den är sponsrad. Det behöver alltså inte bara 

se bra ut rent estetiskt utan även att youtubers i sponsrade youtubevideos får in reklamen på ett 

snyggt sätt i videon. Intervjuperson6 menar på att det intresserade henne mer att titta på 

youtubevideos som var snyggt gjorda: ”Jag tror att jag främst tycker om henne för att videorna är 

snygga, jag stör mig jätte mycket på när det är såhär oproffsigt och fullt men hon har någon 

konstnärlig touch så jag tror att det är därför jag tycker om henne. ” Intervju6 

När reklamen ser bra ut och man stannar upp för att titta på den sjunker den in mer. 

”vissa tillexempel i tunnelbanan kan ju vara riktigt snygga och då lägger man ju märke till dem mer 

och då blir de även mer trovärdiga och intresserar ögat och sånt.”  Intervju2 

Flera menar på att om reklam är av intresse och ser snygg ut, fastnar den mer för att man då ofta 

lägger märke till den och studerar reklamen mer noggrant. 

Det man kan säga om snygg reklam enligt intervjupersonerna inför denna studie är att om reklamen 

är snyggt gjord på ett estetiskt vis men även om reklamen i de sponsrade videorna går in snyggt i 

videon finns ett större intresse för reklamen och intervjupersonerna visar tendenser att även ta till 

sig reklamen bättre då. 
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6.1.5 Medvetenhet 
Medvetenheten syftar till att det inte var någon av intervjupersonerna som ansåg att det var något 

konstigt med sponsrade videos, flera var fullt medvetna om att det är ett jobb att vara influencer på 

Youtube och det är genom de sponsrade videos som youtubers tjänar pengar. 

”Det känns väl som att det liksom är en självklar del i det dem jobbar med. Jag tycker ändå 

att dem jag kollar på är väldigt öppna med det och kanske i och med att det är det jag 

pluggar så är jag medveten om att det är så dem tjänar pengar och man fattar ju liksom att 

dem gör  ju inget annat än att chilla på stan, så då vet man ju att dem tjänar pengar 

någonstans och då är det ju samarbeten och olika företag.” Intervju6 

Sponsrade videos kan till och med vara bra i och med att pengarna kanske bidrar till att youtubers 

inte tröttnar på att göra videos och kanske dessutom får möjlighet att kunna finansera nya videos: 

”jag tänker att det är så hon får in pengar så att hon kan göra fler videos, sen är det så att 

man håller på jätte mycket det här företaget, det här företaget, det här företaget och säger 

det typ varje mening då bli man väl trött men det är det ju ingen som gör” Intervju5 

Dock så menar intervjupersonerna på att man bör man vara skeptisk till de sponsrade videorna i och 

med att de faktiskt få betalt för att göra dem: 

” Jag tror att innan så blir man lite skeptisk såhär: hmm hur ska det här bli, men sen när 

man kollar på det så tycker jag att det är okej så länge den människan står för det dem säger 

och inte ljuger bara för pengarna.” Intervju4 

Så det handlar som tidigare nämt om en tillit även här om man väljer att lita på det en youtuber 

säger om sponsrade videos eller inte, intervjuperson4 menar på att sponsrade videos ”är deras sätt 

att tjäna pengar på och dem måste ju tjäna pengar på sitt jobb och är det ett företag som de står för 

och tycker om på riktigt så tycker jag att det är bra.” Intervju4 
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Man kanske helt enkelt inte ska lita på allt som en youtuber säger i en video som de får betalt för att 

göra efter som de då också får betalt för att säga vissa saker menar intervjupersonerna.  

Sammanfattningsvis ser man tendenser till att en medvetenhet och förståelse kring sponsrade videos 

på Youtube finns. Alla intervjupersoner påstår sig vara medvetna om att sponsrade videos på 

youtube är reklam och att det dessutom också är ett sätt för youtubers att tjäna pengar. 

6.1.6 Påverkan

 6.1.6.1 Målgrupper 

Flertalet intervjupersoner menade på att man påverkas olika beroende på vilken åldersgrupp man 

tillhör. De flesta av tjejerna som intervjuats menade de på att de ansåg att de själva påverkades mest 

av sponsrade videos på Youtube i och med att en del inte ens konsumerade traditionell reklam. 

Intervjuperson3 sa exempelvis att  ”man påverkas mer av sponsrade videos på youtube, eller snarare 

att det är fler unga som påverkas. Det känns inte som att de bryr sig om reklamen på TV, det är vad 

jag tycker.” Intervjuperson3 

Vidare menade de också på att youtube reklam var för de unga och traditionell reklam för de äldre. 

”De flesta ser ju på youtube och där dyker det upp konstant, och de är ju ofta anpassade för 

ungdomar och upp till 30 års åldern medan tv är mer anpassat för äldre, känner jag.” Intervju2  

Det handlar om vad som är tillgängligt för olika målgrupper och att de olika kanalerna är anpassade 

för olika målgrupper, intervjuperson4 säger såhär: 

”Jag tror att effektiviteten hos de olika ställena är olika för olika målgrupper, exempelvis 

tidningarna kanske är  bättre för de som är lite äldre. Traditionell TV-reklam, ah men de 

som tittar mycket på TV kanske inte är så mycket på internet medan youtube är ju det bästa 

för ungdomar”  Intervju4 

Viktigt att påpeka här är dock att detta endast är spekulationer från intervjupersonerna, de kan inte 

veta något om hur andra målgrupper tänker kring traditionell reklam och sponsrade videos utan kan 

endast tala för sig själva och hur de ser på saken. 
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Intervjuperson6 säger att  ” Jag tror att många tror ba: Ah men jag blir inte påverkad av reklam, men 

det såklart att man blir påverkad av reklam.” Intervju6 . Det intressanta i detta är att det var flertalet 

som uttalade sig på ett liknade sätt. Det var ingen som direkt nekade att de blir påverkade av reklam 

men däremot trodde de att många andra inte ansåg att de påverkades av reklam lika mycket som de 

gör. Vilket motsäger sig, de flesta var medvetna om påverkan.  

Det som kan sägas om påverkan till att börja med är att de anses att olika reklamkanaler har olika 

effekter beroende på vilken målgrupp som tittar enligt intervjupersonerna. Dessutom var dem 

överens om att Youtube var den kanal som påverkar dem mest i och med att det är mest tillgängligt 

för unga. Sedan menade alla dessutom också på att man blir påverkad av reklam men att det kanske 

är mer än vad många påstår.  

 6.1.6.2 Top-of-mind 

Detta leder oss in på nästa tema inom påverkan. I materialet hittades nämligen att en del av 

intervjupersonerna kände en slags igenkänningsfaktor till en del företag.   

”Är det ett företag som är mycket på youtube och mycket på TV och man ser mycket av det 

så har man företagets namn i bakhuvudet så när du väljer en produkt så kanske du väljer 

produkten av det företaget som du hört namnet av för att du får en igenkänningsfaktor.” 

Intervju4 

Intervjupersonerna som konsumenter ser reklam för en produkt så mycket och ofta på olika ställen 

att de kanske till och med väljer att köpa en produkt från det företaget undermedvetet. 

Intervjuperson2 menar på att ”jag nog köpt mer kläder en vad jag borde ha gjort just för att man blir 

hjärntvättat eller inspirerad är ju ett finare ord.” Intervju 2. Andra säger också att ”om jag ser det 

företaget någon annanstans så känner jag igen det, det blir ju en igenkänningsfaktor som ökar 

lite.”Intervju5 

Denna igenkänningsfaktor som skapas hos intervjupersonerna gör att man ofta väljer att köpa det 

första varumärket som man kommer att tänka på inom en viss produkt-kategori. Detta kallas för 

Top-of-mind (Hakala et.al 2012).  

Hakala et.al  menar på att Top-of-mind ofta ses som en viktig del till att konsumenter utvecklar sina 

egna preferenser för eller emot olika varumärken. Dessutom visar undersökning på att man helst 
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köper det varumärket som är ens Top-of-mind, vilket gör att ens preferenser och ens Top-of-mind 

ofta har ett samband (Hakala et.al 2012).  

 6.1.6.3 Köpbeteende 

Flertalet av intervjupersonerna var väl medvetna om att youtubers får betalt för att göra de 

sponsrade videoklippen i samarbete med ett företag. I och med denna medvetenhet menar 

exempelvis intervjuperson6 att det inte påverkar köpbeteendet.  

 ” Jag känner mig alltid väldigt medveten om att det är reklam men jag kan tänka mig att 

det kanske är att det känns mer personligt om man har kollat på nånting och dem säger att 

det är bra och man brukar tycka att dem jag vet inte, sminkar sig snyggt och så säger de att 

den här sminkprodukten är bra, då kanske man tänker: ah men den är bra.” Intervju6 

Så enligt intervjuperson6 påverkas köpbeteende snarare av ett intresse och förtroende för youtubern 

och inte av att det är reklam. Det var andra som också var inne på hennes spår. Intervjuperson4 

menade dock på att man kanske kan blir lurad i och med att man känner en relation med youtubern, 

”Det blir som att man tror att man är speciell men egentligen är det för att gynna företaget.” 

Intervju4 

Flertalet av intervjupersonerna menade ändå att det någon gång köpt något som en youtuber 

rekommenderat. En intressant frågeställning är om det är mer vanligt att man köper något om det 

finns tillgång till en rabattkod eller om det inte finns det.  

5 av 6 intervjupersoner menar på att de har köpt något i en Youtubevideo om det inte funnits 

tillgång till en rabattkod. Intervjuperson4 tror att detta kan ha att göra med att ” Om videon inte är 

sponsrad och dem säger att: Ah men den här produkten gillar jag, då tror man ju på det lite mer och 

då kanske man tänker att ah men den här vill jag ha.” Intervju4.  

4 av 6 intervjupersoner säger att de köpt något i en sponsrad video som har gett tillgång till en 

rabattkod. 

Angående köp i traditionell reklam med eller utan rabattkupong är det 5 av 6 intervjupersoner som 

menar på att de inte köpt något som de sett i en reklamtidning. En del menar dock på att de kanske 
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har köpt det omedvetet senare i butiken. Intervjuperson6 säger exempelvis att ”man ser reklam för 

allting så det är svårt att köpa något som man inte har sett reklam för” Intervju6 

Flera intervjupersoner menar på att de klippt ut rabattkuponger ur reklamtidningar men att de ofta 

glömmer bort dem och att det känns jobbigt att ta med sig dem till affären. Dock menar 

intervjuperson2 på att det som student är bra med rabattkuponger:  

”det där lilla extra behövs alltid så det är jätte bra men jag har aldrig köpt något som jag inte 

behöver. Utan det är mer så att jag behöver en duschkräm eller jag behöver mat.” Intervju2  

Det var en del som kände sig lite skeptiska till rabattkoder. Intervjuperson6 menar på att  ”om dem 

ändå liksom ska försöka sälja på en nånting så är det väl bra att man kan få lite rabatt på det. Men 

samtidigt så förstår jag ju att det är för att uppmuntra att folk köper.” Intervju6. Det vara flera av 

intervjupersonerna som menade på att rabattkoderna främjar ett köpbeteende som kanske inte från 

början fanns där.  

” Jag tycker att det är jätte kul att man kan erbjuda nånting till dem som tittar och inte bara är 

youtubern själv som får det liksom, det är ju jätte kul, men då kommer ju andra filosofiska aspekter 

in som om jag tycker att marknaden växer med tillexempel överflödet av kläder som vi har idag” 

Intervju5 

Sammanfattningsvis går att säga att köpbeteendet hos intervjupersonerna ökar när en youtuber 

rekommenderar något utan en rabattkod inblandad för att trovärdigheten för produkten då är större. 

Vidare menar dem på att man ofta omedvetet köper något från reklamtidningar och ofta glömmer 

bort rabattkuponger som man klippt ut. 

6.1.7 Reklamtrötthet

 Peter Callius har gjort undersökningar kring reklamtrötthet dvs. personer som undviker reklam i 

någon form. Han menar på att det finns tre olika typer av människor som undviker reklam (Resumé 

2015). Hos intervjupersonerna i min studie  kan tecken på reklamtrötthet synas, både i traditionell 

reklam och sponsrade videos.   

För att koppla detta till Callius tre typer har vi först de som `aktivt undviker´ (Resumé 2015) genom 

att i traditionell reklam göra annat under reklamavbrotten. Flertalet intervjupersoner nämner att om 
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de tittar på film exempelvis på tv 4 är det nödvändigtvis inte så att man sitter kvar och tittar på 

reklamen, intervjuperson2 menar på att: 

”om man sitter och tittar på film på 4:an och det kommer reklam, man sitter ju inte kvar och 

tittar direkt, då går man ju och gör en macka eller så. Man måste ju eftersom man inte kan 

spola förbi som man kan gör på youtube.” Intervju2 

De flesta påstår att de inte tittar på reklamavbrotten på tv utan istället gör något annat under 

reklamen alternativt byter kanal. Eftersom reklamen på tv faktiskt är ett måste och inte går att spola 

över som på Youtube.  

När man tittar på Youtube så väljer man ändå att titta på en sponsrad video, man väljer att utsätta sig 

för reklam. I traditionell reklam på tv och tidning kan du inte på samma sätt aktivt välja att undvika 

reklam. ”reklam på TV är väl lite så att man måste se det för att man inte betalar för  *skratt*  för 

såhär TV4 plus och då måste man kolla på reklamen” Intervju6 

Vi har de `bakåtlutade och tillgängliga´ som anses mest reklam positiva och föredrar reklam på tv 

eller radio (Resumé 2015). Detta hänger ihop med det som tidigare nämnts om att man uppskattar 

reklamen mer om den är snyggt gjord och är rolig. Intervjuperson6 menar på att hon”kan tycka om 

TV-reklam också det är såhär jag kan tycka att det, om det är bra reklam kan jag tycka att det är 

roligt” Intervju6. Gör företagen sådan reklam är chansen större att konsumenterna stannar kvar och 

tittar på tv-reklamen. 

Sedan har vi även de som Callius kallar för de som lutar sig mot `trygghet och tradition´ dessa 

föredrar reklam där de har kontroll över reklamupplevelsen (Resumé 2015), vilket flera anser att de 

har på Youtube där det är lättare att skippa reklam. Intervjuperson2 menar att ”där kan man spola 

över sånt och man behöver inte titta på det” Intervju2  

Det är egentligen ingen som påpekar att själva sponsringen i Youtubevideos är jobbiga. 

Intervjuperson5 påpekar att det kan bli jobbigt ” om man håller på jätte mycket det här företaget, det 

här företaget, det här företaget och säger det typ varje mening då bli man väl trött men det är det ju 

ingen som gör utan det är typ bara en liten disclaimer på 5 sekunder i början eller slutet av ett 

videoklipp på 10 minuter” Intervju5 
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Däremot är reklamklippen som visas upp innan en video något några av intervjupersonerna tycker 

är jobbiga. ”Dem är rätt så jobbiga. *skratt* Nej, men jag stör mig mer på youtube reklam än vad 

jag stör mig på tv-reklam faktiskt. Speciellt dem som man inte kan klicka bort” Intervju6 

I och med att de går att klicka bort dem och de är så pass korta menar Intervjuperson3 att ”Det är 

sällan jag bryr mig om dem. Jag kollar aldrig på dem, jag brukar hoppa över dem.” Intervju3. 

Därför blir de inte alls lika jobbiga som traditionell reklam enligt intervjupersonerna. 

Det man kan säga om reklamtrötthet utifrån denna undersökning är att det är precis som Callius 

säger, det finns reklamtrötthet överallt. Min undersökning visar på att det är flera som anser att 

reklam på tv är mer tröttsamt i och med att det inte går att hoppa över på samma sätt som på 

Youtube. I Youtubevideon kan du hoppa över det korta reklamklippet som kommer i början av en 

video och de delar som är sponsrade i en video. Eller helt enkelt strunta i att kolla på de videos som 

är sponsrade om det inte är av intresse. 
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6.2 Kvantitativ enkät 
6.2.1 Trovärdighet

Enligt de som svarade på enkätundersökningen är sponsrade videos på Youtube mer trovärdiga än 

traditionell reklam. Vilket kanske är väntat i och med att de flesta respondenter som svarade på 

enkäten följer en youtuber och dessutom gärna tittar på de flesta av deras videos som läggs upp, 

som presenteras senare i denna analys. 
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6.2.2 Relation

De flesta menar på att de inte skulle göra nånting om de såg sin favorit youtuber på stan. 

Figur 4 visar på att deltagarna i enkäten tittar på en video oavsett om den är sponsrad eller inte. 

6.2.3 Medvetenhet

Majoriteten av de som svarade på enkätundersökningen är väl medvetna om att sponsrade videos 

existerar och brukar dessutom också se på dem som vi såg i figur 4.  
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Dessutom är flertalet deltagare i enkäten som är medvetna om att youtubers ibland ger tillgång till 

olika rabattkoder. 

6.2.4 Påverkan

 6.2.4.1 Köpbeteende i sponsrade videos  

Enkäten visade på att det var fler som som använt en rabattkod som en youtuber gett tillgång till än 

som köpt något utan att det funnits en rabattkod. 
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Man påverkas alltså lite mer till att köpa något som en youtuber rekommenderat om man får rabatt 

på produkten. Skillnaden är dock inte speciellt stor.  

 6.2.4.2 Köpbeteende i traditionell reklam 

Angående köpbeteendet i traditionell reklam visar enkäten på att det är betydligt mycket färre som 

väljer att köpa något i en reklamtidning jämfört med i en sponsrad video.  Dessutom var det nästan 

hälften (4 av 10) som svarat att det köpt något ur en reklamtidning som kom från den äldre 

målgruppen, dvs 23-25 år.  
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Vidare kan man finna att det är relativt många som väljer att använda sig av rabattkuponger som 

man kan klippa ut ur tidningar. 
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I och med dessa diagram som presenteras ovan kan man i denna enkätundersökning se att 

köpbeteendet delvis är kopplat till sponsrade videos eller traditionell reklam. Som beskrivet ovan 

syns det tydligt att det många färre som köper produkter från reklamtidningar jämfört med i 

sponsrade videos. Däremot är det fler som använder sig av rabatter i tidningar än i sponsrade 

videos. Dessutom visar diagrammen från enkätundersökningen också på tendenser till ett ändrat 

köpbeteende om det finns tillgång till en rabattkod i en video där en youtuber rekommenderat något 

jämfört med om det inte finns en rabattkod. 

6.2.5 Reklamtrötthet 
Det är flera som inte tycker att reklam är speciellt kul att kolla på och därför väljer att göra något 

annat istället för att titta på tv-reklam.  
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Däremot visar undersökningen på att många inte har något problem med att titta på sponsrade 

videos utan rent av hellre tittar på sådan sorts reklam istället för tv-reklam.  

Det visar sig även i nästa diagram att reklam på tv inte är omtyckt i och med att det är 51% av de 

som svarat på enkät som anser att reklam på tv är jobbigast. Det som är intressant är att det är flera 

som anser att reklamklippen innan en Youtubevideo spelas upp är jobbigare än reklamen i de 

sponsrade Youtubevideorna. 
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6.3. Kvalitativ intervju: Youtuber  
6.3.1 Trovärdighet

Det är sällan folk som klagar på att Ida Warg gör sponsrade videos, vilket kanske visar tendenser till 

att Idas tittare litar på henne. ”kanske någon gång någon som har klagat: Åh inte en sponsrad video. 

Men jag försöker göra det intressant liksom satt det blir som en vanlig video” Ida Warg  

Så Ida Warg har trovärdighet hos sina tittare men reflekterar inte så mycket över det själv och 

kanske inte heller visar det speciellt mycket för sina tittare heller. Däremot uppmärksammar hon 

kritik. Hon själv ser ingen skillnad i sitt eget kommentarsfält efter att en sponsrad video har lagts 

upp men hon säger att hon ”har sett att hos andra youtubers så får dem ganska mycket kritik när 

dem gör sponsrat.” Ida Warg 

6.3.2 Relation
Ida Warg lyssnar mycket på vad hennes tittare har att säga men menar på att hon inte kan ”lyssna 

för mycket för alla tycker olika. Så då blir det ju att vissa älskar det och vissa hatar det, då är det ju 

såhär  50/50, då får jag nog lyssna på vad jag själv tycker. ” Ida Warg 

Om relationen med sina följare säger Ida Warg att hon älskar sina tittare men att de ibland kan vara 

jobbiga, speciellt ”när dem busringer mig 7 gånger om dagen så är dem ju ganska jobbiga, de ringer 

hela tiden om du ringer mig med dolt nummer jag kommer inte svara eller från ett nummer som jag 

inte känner igen.” Ida Warg 

Hon säger dessutom att de har kommit hem till henne och plingat på hennes dörr, men också att de 

stått utanför hennes arbetsplats på Welloteket. 

”dem har ju stått utanför Welloteket så jag kan inte jobba där längre, vi har ett stort 

glasfönster så dem ser  ju att jag sitter där, så jag måste ju gå ut. Men det var alltså kanske 

4-5 gånger om dagen nånting.” Ida Warg 

Det man kan säga om idas relation med sina tittare är att hon har bra koll på sina tittare, hon vet vad 

de vill se på hennes kanal. Hon älskar sina tittare och tycker inte att hon får speciellt mycket kritik 
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på Youtube-kanalen. Det ända som stör henne är när tittarna blir för närgångna eller när de 

busringer henne.  

6.3.3 Estetisk och underhållande reklam
Ida Warg försöker att göra den sponsrade delen i videon intressant för tittarna genom att få in den 

snyggt i sina vanliga videos. Hon säger också att hon: 

”tackar nej till ganska mycket, sen så får jag ju förfrågningar hela tiden. Ibland kanske det 

är företag som jag bara: nä men gud det här känns jättetråkigt, jag har ingenting emot dem 

eller så men sen så har dem ett jätteroligt upplägg på en videoidé då gör jag jätte gärna 

collab med dem.” Ida Warg 

Hon väljer alltså ofta att göra sponsrade videos som är underhållare och som dessutom tillför något 

till kanalen. 

6.3.4 Medvetenhet & Reklamtrötthet
Ida Warg  säger att ”jag har sett att hos andra youtubers så får dem ganska mycket kritik när dem 

gör sponsrat.” Ida Warg . Detta tror hon beror på att ”De kanske gjorde en ointressant video och 

kanske gjort många sponsrade på rad.” Ida Warg.  Men hon nämner också att hon ibland får mindre 

visningar på sponsrade videos vilket hon tror kan ha att göra med att:  

” Folk fattar att det är reklam och de är inte intresserade. Ofta så är det så att företag har 

liksom: ah men jag vill göra den här videon, men då säger jag att jag vet vilka videos som 

fungerar på min kanal även om videon inte hade varit sponsrad så hade de ofta varit 

mindre.” Ida Warg 

Detta kan vidare kopplas till det som tidigare har förklarats som reklamtrötthet. Ida Warg menar helt 

enkelt på att folk är ointresserade av reklam vilket märks på att hon inte får lika mycket visningar på 

sina sponsrade videos. Men hon menar på att det också kan ha med innehållet av videos att göra. 
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6.3.5 Påverkan 

 6.3.5.1 Målgrupp & Köpbeteende 

Ida Warg säger att många påpekar att hon bara har 10-åringar som följer henne på Youtube, detta är 

inte sant menar hon själv, hon säger att ”det är dem som hörs och syns, och dem är fram på stan, 

kommenterar” Ida Warg. Hon menar själv på att hennes största målgrupp på Youtube är mellan 

18-34 år, så man kan ju tänka sig att hon gärna anpassar sina videos till denna målgrupp. 

Samtidigt som tidigare nämt, blir hon även påverkad i valen av vilka videos hon ska lägga upp 

genom kommentarer från sina tittare.  

Angående påverkan av köpbeteendet på sina tittare menar Ida Warg på att hon inte påverkar tittarna, 

hon säger att det isåfall skulle kunna vara om ”de hittar något som de vill köpa så kanske de köper 

det. Men jag tror att de flesta är väl så pass smarta att om dem inte vill köpa det så köper dem det 

inte. Men de kanske hittar nya grejer.”  Ida Warg 

6.4 Jämförelse  
6.4.1 Trovärdighet

Det man sammanfattningsvis kan säga om trovärdigheten i både traditionell reklam och sponsrade 

videos på nätet är att den kvantitativa enkäten visar att fler personer anser att youtubers är mer 

trovärdiga än traditionell reklam. Detta stämmer dessutom också överens med det som 

intervjupersonerna säger kring trovärdighet då de menar på att youtubers är mer personliga och 

därför blir de också mer trovärdiga när det gäller reklam av produkter. Ida Warg stärker detta 

ytterligare eftersom hon menar på att hon inte får speciellt mycket kritik på sina sponsrade videos 

vilket tyder på att hon har trovärdighet hos sina tittare. 

6.4.2 Relation

Som tidigare nämt hittades ett samband mellan trovärdighet och tillit hos youtubers i de kvalitativa 

intervjuerna. Flertalet intervjupersoner menade på att de ofta väljer att titta på alla videos en 

youtuber lägger upp vilket troligtvis och har med tillit och relation som finns hos en youtuber till 

skillnad från i traditionell reklam.Detta var något som enkätundersökningen också visade på. Det 

var 80% av de som svarade på enkäten som brukar titta på sponsrade videos.  
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Många skulle inte göra någonting om de såg en av sina favorit youtubers på stan. Vilket Ida Warg 

även intygar på, hon menar nämligen att det ofta är de yngre som kommer och hälsar på henne på 

stan och inte hennes äldre målgrupp d.v.s 18-30 åringar. 

6.4.3 Estetisk och underhållande reklam

Utifrån de kvalitativa intervjuerna gick det att utläsa att flertalet intervjupersoner menade på att 

estetisk och underhållande reklam både på Youtube och på traditionellt vis skapade mer intresse. 

Detta är något som Ida Warg har lagt märke till eftersom hon säger att hon ofta försöker göra 

intressanta sponsrade videos för tittarna genom att få in den snyggt i sina vanliga videos, och 

dessutom att de ska passa bra in på hennes kanal. 

6.4.4 Medvetenhet 
Det som finns att säga kring medvetenheten är att deltagarnas denna studie är medvetna om att 

sponsrade videos på youtube är reklam och att youtubers tjänar pengar på dem. Ida Warg märker 

också av det i och med att hon ofta får mindre visningar på sina sponsrade videos och tror att det har 

att göra med att folk förstår att det är reklam.  

6.4.5 Påverkan: Köpbeteende
Den påverkan som kunde finnas i både de kvalitativa intervjuerna, enkäten och Idas intervju var just 

tankar kring köpbeteende. Hos intervjupersonerna i de kvalitativa intervjuerna kan man se tendenser 

kring att köpbeteende ökar vid tillit och förtroende för en youtuber och dessutom när det inte finns 

en rabattkod inblandad. Intervjuerna visar också på att man omedvetet  köper prylar från reklam 

tidningar tack vare top-of-mind.  

Ida Warg menar på att hon inte påverkar köpbeteendet på något vis, möjligtvis att hon öppnar upp 

intresset för någon produkt eller företag. Den kvantitativa enkäten visade på att det är färre som 

köper något från reklamtidningar men fler som använder sig av rabatter i tidningar än i sponsrade 

videos. Enkäten motsäger det som intervjupersonerna sagt om att det köper mer om det inte finns en 

rabattkod dock endast med ett fåtal procent. Enkäten visade på att det var 35% som som använt en  

rabattkod som en youtuber gett tillgång till och 33% som köpt något utan att det funnits en 

rabattkod. 
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6.4.6 Reklamtrötthet

Kring reklamtrötthet kunde man finna i både intervjuerna och enkäten att flertalet anser att reklam 

är tröttsamt men att sponsrade videos på Youtube iallafall är lite bättre än tv-reklam. Ida Warg 

menar dock på att hon märkt av att folk undviker att kolla på sponsrade videos i och med att hon 

ibland får mindre visningar på just sådana videos.  
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7. Diskussion 
Resultaten från denna studie visar på att tjejer mellan 18- 25 år i viss mån ser upp till youtubers, 

vilket gör att influencers på Youtube blir en typ av opinionsledare. Två-stegs hypotesen är relevant i 

denna studie eftersom det har visat sig att intervjupersonerna i viss mån blir påverkade av youtubers 

och deras sätt att agera. Youtubers kan tolkas som det Windahl och Signitzer (2009) beskriver som 

talkers dvs. aktiva individer som influerar andra till att tycka något. Denna studie visar också på att 

flertalet personer väljer att titta på sponsrade videos på youtube, de väljer alltså att söka information 

hos en digital opinionsledare vilket enligt två-stegs hypotesen är ett krav för att det ska finnas en 

spontan relation mellan en aktiv individ dvs. opinionsledaren och en passiv individ dvs. följarna 

(Windahl och Signitzer 2009) Det syns också tendenser i studien som visar på att attityderna kring 

en produkt eller företag kan ändras i och med att en digital opinionsledare uttalar sig, precis som 

Huhn Nunes et.al (2017) också påpekar. Windahl och Signitzer (2009) menar på att opinionsledare 

är duktiga på att sålla bort sådan information som inte är av vikt för dem, detta är något som Ida 

Warg pratade om i sin intervju. Hon väljer att sprida budskap som hon anser passar in på hennes 

kanal.    

Som tidigare nämt angående WOM-teorin är det lättare att dela med sig av sina åsikter idag tack 

vara sociala medier (Bengtsson & Östberg 2011). Att man som konsument delar med sig av sina 

åsikter till andra är en sak, men att en inflytelserik person som en influencer delar med sig av sina 

erfarenheter är en helt annan grej. Denna studie visar på att youtubers har en stor påverkan speciellt 

om det inte är i sponsrade videos. Youtube är också som tidigare nämt en växande plattform som 

når ut till många människor (IIS 2017), så att vara en youtuber och dessutom dela med sig av sina 

åsikter kring företag, produkter och märken kan influera en stor publik tack vare valet av plattform. 

Flera intervjupersoner och även respondenter från enkäten har köpt något som en youtuber har 

rekommenderat, det är åtminstone mer vanligt att man köper något genom en youtuber än via en 

reklamtidning enligt denna studie, vilket visar på att WOM har en stark effekt när det gäller just 

digitala influencers.   

  

Det som inte är tydligt i denna studie är om parasociala relationer existerar mellan personerna som 

deltagit i denna studie och influencers på youtube. Det är möjligt att det har att göra med att 

intervjupersonerna inte utnyttjar interaktionsmöjligheten tillräckligt. Det kan också ha att göra med 

att avgränsningen av målgruppen inför denna studie gör att parasociala relationer inte blir synliga. 
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Ida Warg konstaterade nämligen att det mest är de yngre av hennes följare som syns och hörs på 

kanalen, det är möjligt att de yngre får en starkare parasocial relation med just henne än de äldre, 

eftersom relationen blir starkare om det finns en interaktion mellan mediakaraktären och 

användarna (Bond 2016). 

 Bond menar på att sociala medier skapar en viss samhörighet med mediakaraktärer och följare 

(Bond 2016). Detta syns det tendenser på i studien eftersom vissa av intervjupersonerna anser att 

trovärdigheten hos en youtuber ökar om de har samma värderingar som en själv och om det finns 

tillförlitlighet till youtubern i fråga, helt enkelt om man känner en trovärdighet till youtubern. 

Kopplat till tidigare studier kan man se att forskare menar på att influencers har en kraftfull 

påverkan på människor samt att ett behov av en produkt ofta uppstår tack vare att följa olika 

opinionsledare på sociala medier (Sudha & Sheena 2017, Uzunoglu & Misci Kip 2014). Detta är 

något som bekräftas i denna studie eftersom flertalet intervjupersoner anser att de påverkas mer av 

sponsrade videos på Youtube än traditionell reklam, youtubers har en tendens att vara mer 

personliga än traditionell reklam. 

Tidigare studier menar också på att samarbeten mellan opinionsledare och företag påverkar 

förtroendet för opinionsledaren, vilket i sin tur ändrar köpbeteendet och attityder kring en viss 

produkt (Carr & Hayes 2014). Detta stärker det som visas i denna studie, flera väljer att inte köpa 

något från en sponsrad video med en rabattkod, utan tycker istället att det är mer trovärdigt där det 

endast är en recession på ett märke, företag eller produkt  av en youtuber.  

Det som kan sägas om resultaten från studien är att det inte motsäger den tidigare forskningen inom 

detta ämne vilket ökar validiteten för studien speciellt för enkätundersökningen. I och med att 

enkäten till denna studie är relativt liten kan validiteten bli tvivelaktigt om tidigare forskning inte 

stöder resultatet. Det som hade varit av intresse är att samla in fler svar för att se om spridningen på 

enkätundersökningen hade blivit annorlunda då.  
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8. Slutsatser 
De flesta av de intervjuade tjejerna menade på att traditionell reklam generellt inte var något som 

lockade dem och ofta att de inte ens tänkte på denna typ av reklam. Sponsrade videos däremot är 

mer tillgänglig för dem och mer trovärdigt i och med att de är mer personliga och lätta att finna tillit 

för. Angående tjejernas relation till influencers på Youtube är den inte tydligt  framkommande 

mellan följare och influencers i just denna studie, som beskrivs ovan. Det som dock kommit fram är 

att det är viktigt med en tillit för en youtuber, tillit skapar nämligen trovärdighet enligt de kvalitativa 

intervjuerna.  

Ida Warg menar på att sponsrade videos är bra för hennes vinning och ser inte att det på något sätt 

skulle vara dåligt för sina tittare i och med att hon ofta väljer sådant som hon själv anser tillför 

något till sin kanal. Ida Warg menar på att de sponsrade videorna inte påverkar tittarnas 

köpbeteenden dock visar resterande delar av studien på ett ökat köpbeteende i sponsrade videos på 

youtube. Det är ett fåtal som köper saker i reklam tidningar och desto fler som köpt något i 

sponsrade videos. Men det som intervjupersonerna menar på fångar deras intresse mest och kanske 

gör att köpbeteendet ökar för vissa produkter är när youtube videos  eller traditionell reklam är 

snygga och underhållande.  

Syftet med studien var att att undersöka på vilket sätt tjejer i åldrarna 18-25 anser att de påverkas av 

youtubers. Vidare skulle detta jämföras med hur dessa tjejer antar att de påverkas av traditionell 

reklam, så som reklam i tidning och på tv. 

Den slutsats som kan dras av resultatet att döma är att tjejerna som deltagit i studien menar på att de 

påverkas mer av youtubers i och med att de konsumerar mer youtube än traditionell reklam. De 

anser att youtube är mer anpassat till deras målgrupp och att sponsrade videos är betydligt mycket 

roligare att titta på än traditionell reklam i och med att man faktiskt kan hoppa över reklamen och 

den sponsrade delen i Youtubevideos. 

Det man med säkerhet kan säga baserat på denna studie är att influencers på Youtube redan nu har 

en påverkan på tjejer i åldrarna 18-25, det som vidare kan bli intressant är att ta reda på hur denna 

påverkan i framtiden kommer att se ut.  
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10. Bilagor 
10.1 Intervjuguide: Följare

Kan du börja med att kort berätta om dig själv? 

- Namn, ålder, sysselsättning  

1. Kan du berätta för mig hur du använder dig av youtube?  

Hur ofta tittar du på youtube? 

Vad får du ut av att titta du på youtube? 

2. Vilka youtubers följer du? 

Hur hittade du dessa?  

Hur skulle du beskriva din favorit youtuber som du följer?  

Vad är det du gillar/ogillar hos dessa? 

Vad skulle du göra om du såg denna på stan?  

3. Hur reagerar du när du ser att en youtuber lagt upp ett sponsrat videoklipp i samarbete med ett 

företag?  

-  Brukar du titta på dem? 

Vad tycker du om sponsrade videos?  

Skulle du välja att se på en sponsrad youtubevideo före reklam på TV:n? Varför? 

4. Vad tycker du om att man i vissa av dessa sponsrade videos kan som tittare kan få tillgång till en 

rabattkod? 

Har du använt dem? Vad har du köpt då? 

Har du köpt något som en youtuber rekommenderat utan att det funnits en rabattkod? Vad? 

5. Kan du berätta för mig om vad du tycker om trovärdigheten för en produkt som en youtuber visar 

upp i en sponsrad video? 

Tycker du att du får en positiv bild av produkten? 

6. Vad tycker du om de korta reklamfilmerna som kommer innan en youtubevideo? 
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7. Vad anser du om traditionell reklam? (Tidning, Tv osv. ) 

 -  Känns det trovärdigt? 

- Tycker du att du får en positiv bild av produkten? 

8. Vad tycker du om rabattkupponger man kan klippa ut ur tidningar? 

 - Har du använt någon sådan?  

Har du köpt något i en reklamtidning utan en rabattkuppong? 

9. Hur ser du på sponsrade youtubevideos jämfört med traditionell reklam ex. tidning och tv? 

10. Hur tror du att andra anser att de påverkas av reklam både på youtube och traditionellt? 

- Tror du att man påverkas olika om reklamen är i sponsrade videos eller traditionell reklam? 

Hur tror du att du själv påverkas? 
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10.2 Intervjuguide: Youtuber

1. Kan du börja med att kort berätta lite om dig själv? 

-   Namn, ålder, vilka slags videos gör du på youtube 

2. Vet du på ett ungefär vilken ålder dina tittare har?  

3. Vad tycker du om dina tittare?  

Tycker du att de kan vara jobbiga någon gång? När då?  

4. Hur brukar dina tittare reagera när de ser dig på stan? 

Vad säger de då? 

Hur reagerar du då? 

Skiljer det sig i åldrarna? 

5.  Hur tänker du kring att lägga upp sponsrade videos i samarbete med något företag? 

Hur tar du hänsyn till vad du själv gillar och står för när du gör samarbeten? 

-   Hur ofta lägger du upp sponsrade videos? 

6. Vad får du för reaktioner från dina tittare när du lagt upp en sponsrad  video? 

-   Hur ser du dessa reaktioner? Kommentarsfält?  

Hur tänker du kring kommande videos när du ser vad dina tittare anser? 

Om du jämför kommentarsfältet på en sponsrad video med hur det ser ut när du lagt upp en ”vanlig” 

video, vad är skillnaden då? 

Hur kan du märka av att kommentarerna skiljer sig åt beroende på vilken ålder personen har? 

7. Får du mer eller mindre visningar på sponsrade videos än ”vanliga”? 

-   Vad beror det på tror du?   

8. Hur tror du att dina tittare blir påverkade av sponsrade videos? 
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10.3 Enkätfrågor 

Undersökningen är en del av min kandidatuppsats som skrivs på Stockholms Universitet. Denna 

enkät syftar till att undersöka vad unga tjejer i åldrarna 18-25  tycker om sponsrade inlägg på 

youtube jämfört med traditionell reklam. Enkäten tar ca 5 minuter. Alla är svar är anonyma. Tack på 

förhand!  

/ Jennifer  

1. Hur gammal är du? 

18-19 

20-22 

23-25 

2. Hur ofta tittar du på youtube?  

Minst en gång om dagen 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden  

3. Vilka är dina 3 favorit youtubers som du följer på youtube? 

4.  Vad skulle du göra om du såg någon av dina favorit youtubers på stan? 

Gå fram och hälsa 

Smygfota och titta från avstånd  

Ingenting 

Annat  

5. Har du märkt av att youtubers gör sponsrade videos dvs när de visar upp en produkt i samarbete 

med ett företag eller märke?  

Ja 

Nej 
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6. Om du ser att en youtuber har lagt upp en sponsrad video, brukar du då titta på denna? 

Ja  

Nej 

7. Har du någon gång tittat på SAMMA sponsrade youtubevideo mer än 1 gång? 

Ja 

Nej 

8. I vissa av dessa sponsrade videos kan man som tittare få tillgång till en rabattkod, har du lagt 

märke till dem? 

Ja  

Nej 

9 . Har du någon gång använt en rabattkod som en youtuber gett tillgång till? 

Ja 

Nej 

10. Har du köpt något som en youtuber rekommenderat utan att det funnits en rabattkod? 

Ja  

Nej 

11. Tycker du att det känns trovärdigt när en youtuber visar upp en produkt och säger att hen tycker 

om produkten i en sponsrad video? 

Ja 

Nej 

12. Har du köpt något i en reklamtidning? 

Ja 

Nej 

13. I vissa tidningar kan det finnas rabattkuponger att klippa ur, har du använt dig av någon sådan? 

Ja 

Nej 
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14. Om tittar på TV och det kommer reklam, brukar du: 

Fortsätta titta på reklamen 

Göra annat 

15. Tycker du att traditionell reklam (reklam på TV och i tidningar ) känns trovärdig? 

Ja 

Nej  

16.Vad ser du på helst? 

Ett sponsrat Youtubeklipp  

Reklam på TV 

17. Vilken typ av reklam tycker du är jobbigast? 

Reklam på TV 

Reklam i tidningen 

Reklam på busshållplatsen  

Reklam i sponsrade videos på Youtube  

Reklamklippet innan en youtubevideo spelas upp 
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