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Abstract 

This Bachelors essay aims to investigate the interaction and relationships between young, 

Swedish YouTube viewers and the YouTubers they watch from a parasocial point of view, 

and further discuss the role of these relationships in influencer marketing on YouTube. 

Moreover, we examine the general effectiveness of influencer marketing through an audience 

perspective. What follows below is a mainly quantitative survey study, with a strain of 

qualitative data. The investigation and the discussion that follows, is largely based on Horton 

and Wohl’s concept of Parasocial Interaction, alongside Word of Mouth theories including 

Influencer Marketing. Reflecting over the results, our general conclusion is that Parasocial 

Interaction seems to occur on YouTube and that YouTubers’ recommendations affect, rather 

than determine consumer behaviour. Furthermore, PSI does play a role in both our sample 

group’s general YouTube consumption, and the effectiveness of influencer marketing 

according to the findings in this study. 
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1. Inledning  
Världens befolkning är mer uppkopplad än någonsin och Sverige utgör ett av de ledande 

länderna när det gäller uppkopplingsmöjligheter (Euromonitor 2017 a, Euromonitor 2017 b).  

Enligt en studie med respondenter från 31 olika länder rapporterade 96% att de använder sin 

smartphone inom den först timmen från att de vaknar och mobiltelefoner har kommit att bli 

en allt mer integrerad del i otaliga aspekter av människors vardagsliv, däribland 

kommunikation och konsumtion (Tuten & Solomon 2017, Euromonitor 2017 a). Internet och 

sociala medier spelar en växande roll i alla steg som rör en köpupplevelse, från att söka 

information kring olika produkter och tjänster innan ett köp till en transaktion och slutligen 

utvärderingen efter ett köp, och digital shopping förväntas fortsätta växa, samt utvecklas som 

fenomen (Euromonitor 2017 a). Detta gör	  sociala medier till betydelsefulla plattformar för 

marknadsföring (ibid.). Samtidigt utmanas traditionell reklam av aktiva, informerade och 

sammanlänkade konsumenter som rör sig på sociala medier och dagens konsumenter är mer 

skeptiska till traditionell “företags-centrerad” marknadsföring (Prahalad & Ramaswamy 

2016). Detta väcker frågor om olika typer av relationers betydelse i marknadsföring, 

däribland parasociala relationers (PSR) betydelse. 

 Begreppet parasocial interaktion (PSI) myntades av Horton och Wohl (1956) och 

syftar till att beskriva interaktionen som kan uppstå mellan medieanvändare och 

mediefigurer. Det förklarades då kortfattat som “intimitet på avstånd” (Horton & Wohl 1956, 

se Cohen 2004, s. 191). Fenomenet kan ses som en medierad form av social interaktion, men 

enbart en ensidig sådan då mediekaraktären inte har en direkt kommunikation med 

medieanvändaren (Schramm & Hartmann 2008). Begreppet applicerades främst på fiktionella 

och autentiska tv-karaktärer vid dess uppkomst, men med internets, och sociala mediers 

framväxt har det blivit allt mer relevant att undersöka PSI i denna kontext (Cohen 2004). Inte 

minst för att vissa av dessa medier möjliggör en ny typ av medierad interaktion som medfört 

ett mycket personligare format (Ko & Wu 2017). Horton och Wohl (1956, se Schramm & 

Hartmann 2008) argumenterade dessutom för att PSI var ett av de mest centrala attributen hos 

massmediekonsumtion redan på 50-talet. 

Det forum vi har valt att fokusera på i denna studie är YouTube, utifrån dess 

betydande roll i svenska ungdomars mediekonsumtion och dess utformning, vilken kan anses 

väl lämpad för PSI och PSR. YouTube är en webbplats för delning av olika typer av 

videoklipp där en kategori av innehåll skapas av så kallade “YouTubers”. En YouTuber 

förekommer på ett eller annat sätt i sina videos, “vloggar”, som denne producerar och lägger 
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upp på hemsidan (Oxford Dictionaries u.å., NE u.å.). Videobloggar eller vloggar 

kännetecknas av YouTuberns direkta tilltal till kameran och behandlar alla ämnen från 

politiska sakfrågor till triviala vardagsproblem (Burgess & Green 2009 a). 

 YouTube och YouTubers popularitet har ökat markant i Sverige de senaste åren och 

enligt Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) senaste rapport tittar nu alla svenska ungdomar i 

åldrarna 12–25 år någon gång på YouTube (Davidsson & Thoresson 2017). Detta 

sammantaget har gjort YouTube till en fruktbar plattform för en ny typ av marknadsföring, så 

kallad “influencer marketing”, som inte sällan sker genom YouTubers (Ko & Wu 2017). 

Tidigare forskning på området tyder på att PSI förekommer mellan YouTubers och deras 

publik, samt att en parasocial relation har en, ur ett organisationsperspektiv, “positiv” 

inverkan på publikens köpbeteende (Ko & Wu 2017). Trots detta är dagens forskning 

bristfällig när det gäller undersökning av parasocialitet på YouTube kopplat till 

påverkanskraft och marknadsföring, vilket är en lucka vi ämnar att fylla med denna studie.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en kvantitativ enkätstudie undersöka hur 

interaktionen med, och relationerna till YouTubers ser ut hos svenska ungdomar i åldrarna 12 

till 25 år utifrån ett parasocialt perspektiv. Därutöver studeras hur publiken upplever att deras 

konsumtionsbeteende och förtroende för olika produkter och tjänster påverkas av YouTubers 

uttalade åsikter relaterade till dessa. Detta i avseendet att belysa interaktionens eller 

relationens eventuella betydelse för den upplevda påverkan på publikens 

konsumtionsbeteende, vilket utgör en värdefull insikt inom marknadsföring och 

medieforskning. Stickprovet ur den valda populationen utgörs av 170 svenska ungdomar 

inom åldersspannet 12 till 25 år. 

Utifrån detta syfte utformades följande frågeställningar: 

 

- Hur stark är urvalsgruppens parasociala interaktion med, och parasociala relationer till 

YouTubers? 

- Hur upplever urvalsgruppen att YouTubers påverkar deras köpbeteende och 

förtroende för produkter eller tjänster? 

- Hur ser det eventuella sambandet ut mellan parasocial interaktion och en upplevd 

påverkan från YouTubers på urvalsgruppens konsumtionsbeteende? 
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1.3 Avgränsning 

Vår studie kommer inte innefatta YouTube som medium i helhet utan avgränsas till de 

kanaler vars innehåll kretsar kring en eller flera YouTubers och dennes eller deras liv. Inga 

specifika YouTubers behandlas, utan fokus ligger på YouTubers som fenomen. Vidare ämnar 

vi enbart undersöka svenska YouTube-användare i kategorin ungdomar mellan 12 och 25 år, 

då dessa som tidigare nämnt, är de som spenderar mest tid på mediet (Davidsson & 

Thoresson 2017). Urvalsgruppens kommer att studeras utifrån ett parasocialt perspektiv för 

att sedan se till ett upplevt konsumtionsbeteende baserat på YouTubers påverkan. På grund av 

den begränsade tiden och utrymmet kommer enbart skillnader mellan respondenter i ålder att 

redogöras för. Skillnader mellan kön kommer således att uteslutas i analysen men inkluderas i 

enkäten för att säkerhetsställa ett så representativt urval som möjligt. 

  

1.4 Disposition  

Denna studie kommer att disponeras på följande vis och inledas med en bakgrund där vi 

redogör för begreppet YouTube samt YouTubers för att ge läsaren ytterligare kontext till vår 

undersökning. Vidare, i avsnittet Teori och tidigare forskning, presenterar vi de teorier vi 

ämnar att använda oss av samt tidigare studier utförda på området. Här introduceras 

nyckelbegreppen parasocial interaktion, parasocial relation, Influencer Marketing och Word 

of Mouth. I nästkommande avsnitt diskuteras vår valda metod, kvantitativa enkätstudier, samt 

vårt material som kommer att genereras av denna. Därefter följer en presentation samt analys 

av det resultat som genereras från enkäterna. Detta görs på ett tematiskt vis där respektive 

frågeställning får en egen underrubrik. Fortsättningsvis redogörs för de slutsatser som kan 

dras av analysen av de svar vi fick från respondenterna på vår enkät. Slutligen diskuteras 

dessa slutsatser i förhållande till frågeställningarna, samt resultatens eventuella innebörder. 

 

2. Bakgrund - YouTube & YouTubers 

År 2005 grundades YouTube av Chad Hurley, Steve Chen och Jawred Karim i USA för att år 

2006 köpas upp av Google som än idag äger videotjänsten (Karlsson 2017, NE u.å.) 

YouTube är ett socialt medium som genomsyras av deltagarkulturen, där användarna med 

sina egna syften är med och formar innehållet. Plattformen består av innehållsskapare som 

lägger upp olika typer av innehåll i videoform, samt en publik som engagerar sig kring detta. 

Skaparna kan bestå av allt och alla, från stora företag och artister till privatpersoner och 

amatör-medieproducenter. På grund av bland annat sitt varierade innehåll har YouTube fått 
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stor spridning (Burgess & Green 2009 b) och utgör med över en miljard användare en jätte 

bland de sociala medierna. Videotjänsten är en stor del av många människors 

mediekonsumtion och tjänsten genererar flera hundra miljoner timmars videotittande varje 

dag (Ko & Wu 2017). 

 En kategori av innehållet på YouTube skapas av så kallade YouTubers. Dessa kan ses 

som en form av videobloggare då de på ett eller annat sätt delar sin vardag och livsstil med 

sin publik (Burgess & Green 2009 a). Den mest följda YouTubern är svensken Felix 

Kjellberg, mer känd som PewDiePie, med över 54 miljoner följare. Han filmar sig själv när 

han spelar olika typer av spel som kommenteras på ett humoristisk samt många gånger 

provocerande sätt (McAlone 2017).  Ett annat exempel är den brittiska skönhetsvloggaren 

Zoe Sugg, under alias Zoella, som laddar upp videos med bland annat med smink- och 

shoppingtips (Williams 2017). Louis Cole, mer känd som FunForLouis på YouTube, är en 

ytterligare en typ av vloggare. På kanalen får tittaren dagligen följa hans resor världen över 

när han lever ett nomadliv (Cresci 2016). Detta är endast ett litet urval av vad som finns att 

tillgå på videotjänsten. 

 Möjligheten för en YouTuber att interagera och kommunicera med sin publik finns 

bland annat genom kommentarsfältet till videos (Ko & Wu 2017). YouTube beskriver själva 

bandet mellan en YouTuber och dennes tittare som djup. Tjänsten bygger på en känsla av 

community som är mer än videos där YouTubern och tittarna har som växt upp tillsammans. 

(McEvoy 2016) 

 Ett vanligt förekommande ämne för videos är produktrecensioner och vad en 

YouTuber rekommenderar eller inte rekommenderar sin publik att köpa (YouTube 2017). 

Detta öppnar upp för samarbeten mellan YouTubers och olika företag som genererar 

ekonomiska fördelar för båda parterna. YouTubern marknadsför följaktligen en produkt eller 

tjänst i vad som kallas ett sponsrat inlägg till en lojal publik. Originellt innehåll kan påverka 

en konsuments uppfattning samt val av varumärke, vilket kan härledas till det 

användargenererade innehållet på YouTube. Följaktligen kan YouTubers inverka på 

konsumenters konsumtionsbeteende (Ko & Wu 2017).  

 

3. Teori & tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras och kontextualiseras de teorier som lagt grunden för denna 

studie. De nyckelbegrepp som redovisas är parasocial interaktion, parasocial relation, 

Influencer Marketing och Word of Mouth. 
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3.1 Parasocialitet 

En parasocial relation eller interaktion är en ensidig anknytning som tittare kan ha till en 

mediefigur. Denna kan yttra sig i en känsla av att känna mediefiguren i fråga, eller att 

uppleva empatiska känslor gentemot denna (Giles 2002, Cohen 2004). En känsla av intimitet 

med mediefiguren utvecklas över tid genom delade erfarenheter som uppkommer när tittaren 

ser figuren. Karaktärens förutsägbarhet ökar med tiden och gör denne pålitlig då figurens 

handlingar i stort sett förblir oförändrade och erbjuder inga oväntade överraskningar för 

tittaren (Rubin & McHugh 1987, Horton & Wohl 1956). Horton och Wohl liknar processen 

vid vårt val av vänner: genom direkt observation och tolkning av bland annat karaktärens 

utseende och beteende i olika situationer (Rubin & McHugh 1987). Men det som skiljer 

mediefiguren från verkliga vänner är dennes standardiserade handlingar som följer 

produktionens mönster (Horton & Wohl 1956).  

 Mer konkreta exempel på indikationer för PSI är att tycka synd om karaktärerna när 

de begår misstag, vilja träffa dem på riktigt, sakna och se fram emot att se dem, samt söka 

information om dem (Cohen 2004). I ett startskede trodde man att parasociala relationer 

skapades i brist på andra relationer, men detta har inte bekräftats av efterföljande studier 

(Giles 2002, Cohen 2004, Cohen 2008). Snarare tyder senare forskning på att extroverta och 

empatiska människor har bättre förutsättningar för PSI och att det istället för att ersätta, 

kompletterar övriga sociala aktiviteter (Cohen 2004, Cohen 2008). 

Inte bara medieanvändarens, utan även mediefigurens attribut, roll och sätt att 

framträda påverkar förutsättningarna för PSI (Giles 2002). Dessa förutsättningar liknar i stor 

utsträckning de som gäller för allmän social interaktion, exempelvis underlättar direkt 

adressering från mediefigurens sida (Giles 2002, Gripsrud 2011). Attraktion till 

mediefiguren, och då främst social sådan, har också visat sig ha ett positivt samband med PSI 

(ibid.). Likaså upplevd likhet, vilket skulle kunna påverka den sociala attraktionen (Cohen 

2008). I enighet med detta påstår Ko och Wu (2017) att PSI huvudsakligen sker mellan 

personer som delar liknande intressen och bakgrund. Utöver detta spelar karaktärens 

upplevda autenticitet och publikens förmåga att förstå och förutsäga mediefigurens 

handlingar en betydande roll (Giles 2002). Detta förutsätter en komplex, men enhetlig 

karaktär. En parasocial relation som löper över en längre tid blir även starkare i takt med att 

kännedomen om karaktären ökar (Cohen 2004). 

Man talar om två olika typer av PSI, första ordningens PSI och andra ordningens PSI. 

Den typ som i första hand är applicerbar på YouTubers är den så kallade första ordningens 

PSI, vilken utmärker sig från den andra ordningens PSI genom direkt adressering och en 
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autentisk mediekaraktär (Giles 2002). Den andra typen syftar på PSI med fiktionella 

mediekaraktärer, ofta från filmer eller serier, som spelas av skådespelare eller 

skådespelerskor. Starkare PSI är vanligare förekommande vid första ordningens PSI och det 

är därför troligt att YouTubers uppmuntrar till PSI, genom att tala direkt till sin publik och 

utge sig för att vara autentiska (Giles 2002). 

En annan distinktion som gjorts är den mellan parasocial interaktion (PSI) och 

parasociala relationer (PSR) (Schramm & Hartmann 2008). Denna skiljelinje är ett senare 

påfund och de båda begreppen behandlas därför ofta som två delar av den ursprungliga 

benämningen, PSI, vilken då rymmer båda dessa. PSR förutsätter upprepad PSI som sträcker 

sig längre än exponeringen för mediekaraktären, liksom en relation mellan två personer, som 

består mellan gångerna de träffas. PSR kan därför utvecklas och bli starkare med tiden vid 

återkommande PSI. En sådan relation kan inkludera kognitiva, affektiva och beteendemässiga 

komponenter och därmed påverka framtida urvalsprocesser (ibid.). Detta antyder en eventuell 

påverkanskraft utanför medieanvändningen, exempelvis i konsumtionsrelaterade kontexter. 

Vidare i texten inkluderas PSR i begreppet PSI, i enlighet med den metod och flertalet av de 

källor som använts. 

 

3.2 PSI & PSR på YouTube 

Det går att argumentera för att YouTubes format lämpar sig bra för PSI. I enlighet med Anna 

Gibbs (2011) uttalande om moderna, elektroniska medier, förser plattformen användarna med 

audiovisuella möjligheter, vilket möjliggör en upplevelse som liknar omedierad social 

interaktion. 

Ko och Wu (2017) har i en studie baserad på skönhets-YouTubers, undersökt hur 

YouTubes videoformat påverkar tittarnas uppfattning av PSI. Enligt deras resultat utgör detta 

format ett effektivt sätt att intensifiera tittarnas upplevelse av PSI. Att tillåta användare att 

följa andra användare och kanaler, uppmuntrar till att just följa en viss kanal, och då ofta en 

viss person, över en längre tid (YouTube 2017). Detta i sin tur underlättar enligt Cohens 

(2004) ovannämnda resonemang, relationsbyggande och lojalitet till de kanaler och 

användare man följer. 

Ko och Wu (2017) föreslår att publiken väljer att följa kanaler som behandlar ämnen 

och intressen som överensstämmer med deras egna. Om detta är fallet sammanfaller dessa 

tendenser med de som iakttagits vad beträffar val av personer att ingå i parasociala relationer 

med. Att publiken väljer att följa de kanaler som attraherar dem, gör även att det utbud de 
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exponeras för på YouTube är anpassat efter deras smak, vilket innebär att attraktionen till 

innehållet och mediekaraktärerna uppfylls lättare än i andra icke-personaliserade 

medieformat, som exempelvis traditionell tv. Utöver detta beskriver Ko och Wu (2017) 

internetkändisar som mer vänskapliga i sitt sätt än tv-stjärnor, vilket närmare simulerar en 

traditionell social relation och därav möjligen stärker den eventuella parasociala relationen 

och interaktionen. 

 I ett skiftande medielandskap kan det uppstå vissa svårigheter med att applicera äldre 

teorier och begrepp som de ursprungligen utformats. Den exakta innebörden av PSI är 

exempelvis svårdefinierad och det är mer komplext att skilja PSI från andra typer av 

relationer och interaktioner i dagens interaktiva medielandskap än då det började användas. 

Giles (2002) föreslår en modifiering av begreppet relationer för att lättare kunna kategorisera 

och följande utveckla forskningen kring parasociala sådana. Även Tsitsou (2015) tillkännager 

behovet av en tydligare definition av PSI, som är bättre anpassad till dagens medier. Ett 

exempel på en modern funktion som komplicerar gränsdragningen mellan parasociala- och 

sociala relationer på YouTube är kommentarsfältet. Eftersom PSI ursprungligen bara sträcker 

sig till helt ensidiga relationer, upphör relationen att vara parasocial då YouTubern 

interagerar med tittaren i kommentarsfältet. Det förekommer därmed ett flertal olika typer av 

relationer på sociala medier som YouTube (Tsitsou 2015).  

 

3.3 Influencer Marketing & Word of Mouth 

I och med YouTubers roll som Social Media Influencers (SMI), har en senare ingångsvinkel 

till PSI och dess konsekvenser blivit influencers potentiella inverkan på publikens köpkraft. 

En SMI är en inflytelserik person med en stor publik på ett eller flera sociala medier, det kan 

exempelvis vara en kändis eller bloggare (Evans et. al. 2017). De studier som behandlat detta 

ämne verkar samstämmiga i slutsatsen att parasociala relationer förekommer mellan 

YouTubers och dess publik, och att denna relation har en, ur ett organisationsperspektiv, 

“positiv” inverkan på publikens köpbeteende (Ko & Wu 2017, Tsitsou 2015). Exempelvis 

visar tidigare studier att konsumenter tenderar att föredra produkter som uppmärksammats på 

ett positivt sätt av bloggare (Ko & Wu 2017). De faktorer som verkar stärka en persons 

påverkanskraft liknar dessutom de som underlättar för PSI och är karaktäristiska för 

parasociala relationer. Till dem hör demografiska likheter, upplevd samhörighet och 

relationens styrka (Trusov, Bucklin & Pauwels 2008). Utöver dessa verkar expertis även 

spela en roll i individers påverkan på sin publiks konsumtionsbeteende (ibid.). 
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Influencer Marketing är en marknadsföringsstrategi med utgångspunkt i teorin Word 

of Mouth (WOM) (Kozinets et. al. 2010, Evans et. al. 2017). Detta fenomen kan ske mer eller 

mindre naturligt, genom att konsumenter sprider negativa eller positiva budskap relaterade till 

exempelvis produkter eller varumärken, till varandra (Kozinets et. al. 2010, Filieri 2015). 

WOM har visat sig kunna influera både kännedom, förväntningar, uppfattningar, attityder, 

intentioner och beteende hos de inblandade, och anses därför vara en betydelsefull kraft inom 

marknadsföring (Buttle 1998, Filieri 2015). Detta beror delvis på att kundrecensioner har 

visat sig vara den källa konsumenter känner störst tillit till efter vänners råd (Filieri 2015). 

Den generella uppfattningen bland tidigare forskare är att WOM under vissa omständigheter 

har större inflytande på människors beteende, än andra typer av mer “styrd” marknadsföring 

(Buttle 1998, Trusov, Bucklin & Pauwels 2008). De omständigheter då WOM har störst 

påverkanskraft på konsumtionsbeteende är då konsumenten saknar expertis inom området 

och är väldigt involverad i ett specifikt köp och därför söker andras information om produkter 

(De Bruyn & Lilien 2008). Buttle (1998) ser trovärdigheten hos mer personliga källor som en 

möjlig förklaring till effektiviteten i WOM. Tidigare har WOM beskrivits som icke-

kommersiell kommunikation och “gratis reklam”, men enligt Buttle (1998) börjar den starka 

skiljelinje som fanns mellan WOM och traditionell reklam upplösas (ibid.). Ett sponsrat 

samarbete med en influencer ligger exempelvis mitt emellan de två, eftersom publiken i bästa 

fall uppfattar att influencern behåller sin personliga integritet och trovärdighet, trots den 

kommersiella aspekten. 

I takt med internets, och framför allt sociala mediers, framväxt har dessa WOM-

processer fått en allt större betydelse för olika företags rykte och det har blivit vanligare att 

försöka påverka vad som sägs om en viss produkt och vem som säger det (De Bruyn & Lilien 

2008, Trusov, Bucklin & Pauwels 2008, Filieri 2015). Detta kan göras genom Influencer 

Marketing, eller “The Linear Marketing Influence Model”, som Kozinets et. al. (2010) valt 

att kalla kommunikationsflödet som går mellan så kallade opinionsledare och konsumenter. 

En opinionsledare är vad vi i denna text refererar till som en influencer och kan beskrivas 

som en trovärdig, respekterad och inflytelserik person. Begreppet opinionsledare utvecklades 

av Katz och Lazarsfeld (1955), som en del av deras teori “The Two-Step Flow of 

Communication”, även kallad “Tvåstegshypotesen” på svenska. Teorin grundades på en 

undersökning som gjordes på 1940-talet, vars resultat indikerade ett så kallat “two-step flow” 

i kommunikationen mellan media och individer, där medias information nådde individerna 

via så kallade opinionsledare. Opinionsledarna utgjordes av mer uppdaterade individer som 

förde vidare information från olika medier till sitt kontaktnät (Katz & Lazarsfeld 1955). 
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Således kan dessa tolkas som experter för sina följare som förmedlar mediernas information 

vidare (Windahl, Signitzer & Olson 2009). Ökad kontroll över vad som sägs om en produkt 

eller tjänst, konsumenter emellan, är dock inte den enda fördelen med Influencer Marketing, 

en minst lika viktig aspekt är som tidigare nämnt, konsumentens förtroende för influencern i 

relation till ett företag (Kozinets et. al. 2010). En annan anledning till att WOM och 

influencer marketing har ökat i popularitet hos företag är att traditionell reklam har minskat 

drastiskt i popularitet hos konsumenter och därmed även i effektivitet (Trusov, Bucklin & 

Pauwels 2008). 

Ett vanligt förhållningssätt till Influencer Marketing är att identifiera individer med 

upplevd autenticitet och en stor publik som överensstämmer med organisationens målgrupp, 

för att sedan låta dessa agera som ambassadörer för varumärket i fråga (Brown & Hayes 

2008). Brown och Hayes (2008) ser dock en svaghet i att lägga fokus på influencers räckvidd. 

Enligt dem är de mest fruktbara källorna, när det gäller rekommendationer av produkter, inte 

de influencers med flest följare, utan de som befinner sig i en närmare relation till 

konsumenten. Denna iakttagelse har även gjorts av De Bruyn och Lilien (2008), samt Trusov, 

Bucklin och Pauwels (2008). Styrkan i närmare relationer baseras på den emotionella styrkan 

och tiden konsumenten spenderar med den andra parten (ibid.). Brown och Hayes (2008) 

syftar i sin text på personer som har en tvåsidig relation till konsumenten, men deras 

resonemang väcker frågor om parasociala relationers betydelse i dessa sammanhang. Detta 

med tanke på att både den emotionella aspekten och tidsaspekten kan uppfyllas i en 

parasocial relation, likväl som i en vanlig, tvåsidig sådan.  

I korthet antyder ovannämnda teorier och tidigare forskning som angränsar till dessa, 

att PSI, YouTube och påverkan är tätt sammanvävda och därför högst relevanta att undersöka 

i relation till varandra.  

 

4. Metod & material  
I detta avsnitt presenteras och motiveras den valda metoden för datainsamling, följt av 

urvalet, utformningen av undersökningen och analysen, samt dess reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Metod 

Vi har valt att utföra en kvantitativ enkätstudie, då det är en välbeprövad metod både inom 

medieforskning i allmänhet och forskning som rör PSI som ämne (Johansson 2010, Dibble, 

Hartmann & Rosaen 2016). Eftersom den mest frekvent använda mättekniken för PSI fanns 
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att tillgå inom denna metod, ansågs den lämplig för denna undersökning. Enkäten spreds 

både som en digital webbenkät samt en fysisk pappersenkät för att samla in tillräckligt många 

svar för en trovärdig analys. Detta genererade 192 enkätsvar totalt, däribland 100 svar från 

pappersenkäten samt 92 svar från webbenkäten. För undersökningen var endast 170 av dessa 

svar relevanta då 22 hamnade utanför vår målgrupp. 

 Enkäter är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att samla in större mängder data från en 

publik som enklare kan generaliseras, vilket är av stor vikt vid kvantitativa studier som kräver 

just detta (Bryman 2008). Vid webbenkäter ökar tidseffektiviteten ytterligare, då insamlings- 

och registreringstiden elimineras (Trost & Hultåker 2012). Det enkätverktyg som använts för 

den elektroniska versionen av enkäten är Google Forms. Även pappersenkäterna fördes in i 

detta verktyg efter insamling. När det gäller webbenkäter är det viktigt att ha i åtanke att 

webbenkäter behandlar datoridentiteter istället för fysiska identiteter, något som kan 

möjliggöra för respondenterna att utge sig för att vara någon annan, eller registrera flera svar 

som senare behandlas som flera olika individer (Hultåker 2012). 

När man använder sig av enkäter som metod är det viktigt att ställa lättförståeliga 

frågor, eftersom respondenterna själva måste tolka frågorna utan tillgänglig hjälp (Bryman 

2008). För att underlätta för respondenterna och undvika olika tolkningar, lades korta 

förklaringar till efter vissa påståenden som vi upplevde som mer svårtolkade. Dessutom 

uteslöts öppna frågor, med ett undantag, eftersom den typen av frågor ofta är svårare att 

besvara. Samtliga stängda frågor gjordes obligatoriska, för att säkerhetsställa fullständiga 

svar (ibid). 

När det handlar om frågor som rör människors beteende kan det uppstå problem med 

”förskönande” svar, trots att respondenterna är anonyma, men eftersom frågor gällande social 

interaktion inte räknas som ”hotfulla” frågor enligt Bradburn, Sudman och Wansink (2004) 

påverkar detta förmodligen inte undersökningen i särskilt stor mån. Dessutom reduceras 

påverkan av denna så kallade sociala önskvärdhet vid enkäter jämfört med intervjuer, på 

grund av anonymiteten (Bryman 2008). Social önskvärdhet innebär att respondenter drivs av 

en önskan att framställa sig själva i god dager, vilket kan påverka deras svar på frågor som 

vidrör socialt önskvärda eller icke önskvärda beteenden eller attityder (Bradburn, Sudman & 

Wansink 2004). Ytterligare en fördel med enkäter är att det inte förekommer skillnader i hur 

frågorna ställs, vilket också kan påverka svaren (ibid.). Något att ha i åtanke är dock att 

respondenter kan ha en annan bild av sina handlingar än den faktiska verkligheten och av den 

anledningen kan ge aningen missvisande svar (Bradburn, Sudman & Wansink 2004). 
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4.2 Urval 

Den valda populationen är svenska ungdomar i åldrarna 12-25 år eftersom statistik från 

Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) årliga rapport visar att samtliga ungdomar i Sverige mellan 

12-25 år uppger att de använder sig av YouTube någon gång, varav 86% i åldrarna 12-15 

samt 69% i åldrarna 16-25 tittar varje dag (Davidsson & Thoresson 2017). För att nå den 

valda populationen genomfördes ett bekvämlighetsurval. En hög svarsfrekvens är utmärkande 

för denna typ av urval och vi fick på så sätt största möjliga relevanta stickprov utifrån våra 

begränsade resurser (Bryman 2008). Dock uppstår ofta en viss problematik med 

generaliseringen av resultatet vid användandet av bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker 

2012).  

Webbenkäten spreds på Facebook eftersom det utgör det forum där vi har störst 

publik som är någorlunda representativ för ovanstående population. Efter utförd pilotstudie 

visade dock resultatet ett bristfälligt antal respondenter i åldrarna 12-20, samtidigt som 

ungdomar i ålderskategorin 21-25 år var grovt överrepresenterade. Därav kompletterades 

Facebook-respondenterna med elever som svarade på enkäten i pappersform efter att ha fått 

en muntlig och skriftlig beskrivning av enkätens innehåll och ändamål. Eleverna bestod av 

två gymnasieklasser från andra, respektive tredje året på gymnasiet från olika gymnasium, 

samt två högstadieklasser med elever i åldrarna 12-14, från en högstadieskola. På så sätt 

breddades åldersspridningen i urvalsgruppen, vilken till åldern sett därefter blev någorlunda 

representativ. Medverkande skolor har valt att vara anonyma, vilket vi respekterar, dock är 

det nämnvärt att samtliga befinner sig i Stockholm, då det påverkar urvalets representation av 

populationen. 

För att eliminera risken för bortfall på enstaka frågor gjordes de obligatoriska, med 

undantag för en kvalitativ och mer krävande fråga, på så sätt uppstod inga interna bortfall. 

Eftersom webbenkäten inte skickades ut till specifika individer är det svårt att avgöra dess 

bortfall. Däremot filtrerades 22 respondenter som föll utanför den valda populationen bort 

från webbenkätsvaren. Pappersenkätens bortfall utgörs av de elever som var frånvarande vid 

utdelningen av enkäten. Inga av de elever som närvarade i klassrummen valde att inte delta, 

trots att deltagandet var frivilligt. 

  

4.3 Forskningsetik 

Forskning på barn kan tillföra en etisk problematik då det är svårare att få ett “adekvat 

informerat samtycke”. Barn har en mindre förmåga att bedöma risker samt konsekvenser av 

sitt handlade och påverkas lätt av andra (Codex 2017). Enligt Lagen (2003:460) om 
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etikprövning av forskning som avser människor 18 § kan personer som fyllt 15 år, 

informerats samt samtyckt till undersökningen delta. I andra fall måste även 

vårdnadshavarna, liksom den under 15 år, informeras och samtycka. Således har tydlig 

muntlig och skriftlig information om innehåll och utförande getts till de respondenter som är 

under 15 år, det vill säga till högstadieklasserna i vårt urval. Utöver detta har samma 

information gått ut via mejl till dessa barns vårdnadshavare (se bilaga 1), som haft möjlighet 

att inte godkänna deras barns deltagande. Med både barnets och vårdnadshavarnas samtycke 

kan vår undersökning genomföras. På liknande vis ges även samma information till de 

respondenter över 15 år ålder. 

 

4.4 Enkätens utformning 

För exakta frågor, se bilaga 2. 
 

Enkäten bestod av 23 frågor som berörde en övergripande bakgrund av respondenterna, samt 

parasocialitet och konsumtion. Detta genererade de olika variablerna till vår studie. De 

inledande variablerna är kön och ålder, som delats in i tre olika kategorier. Dessa variabler 

har inte huvudfokus i själva undersökningen, men inkluderas för att kunna studera 

urvalsgruppens utformning. Åldersvariabeln används även för att sålla bort de respondenter 

som ligger utanför populationen. 

YouTube-konsumtion undersöks genom två olika variabler. Den första är frekvens av 

YouTube-tittande, en anledning till att vi valt att undersöka hur ofta respondenterna ser på 

YouTube-videos är att en parasocial relation som löper över en längre tid blir även starkare i 

takt med att kännedomen om karaktären ökar (Cohen 2004). Därför finns det anledning att 

förvänta sig ett samband mellan PSI och att se mycket på YouTube även i denna studie. Den 

andra handlar om huruvida respondenterna följer en eller flera specifika YouTubers, vilket 

även det bör vara sammankopplat med en högre grad av PSI, då det uppmuntrar till att 

återkommande exponering för dessa YouTubers.  

Upplevt konsumtionsbeteende och förtroende analyseras utifrån fem olika frågor, 

varav de inledande behandlar konkreta köp och avstånd från köp. Eftersom påverkan inte 

nödvändigtvis är direkt relaterad till köp, utan även kan handla om attityder, behandlar den 

tredje hur YouTubers rekommendationer påverkar förtroendet för en produkt. Den fjärde 

handlar om hur stor direkt påverkan respondenterna själva upplever att YouTubers har på 

deras konsumtionsbeteende och den avslutande hur vetskapen om att YouTubern är sponsrad 

påverkar förtroendet för dennes rekommendationer. Samtliga av dessa frågor besvaras på en 
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5-gradig likertskala. För att kontextualisera den sistnämnda frågan tillades även två frågor; 

hur mycket sponsrat innehåll respondenterna upplever att det finns på YouTube, samt hur 

tydligt de upplever att det framgår när innehåll är sponsrat.  

PSI och PSR mäts i denna studie med hjälp av The Parasocial Interaction Scale (PSI-

skalan). Skalan utformades av Rubin, Perse och Powell (1985) i ett tidigt stadie och har 

kommit att bli en av de mest frekvent använda mätteknikerna inom PSI-forskning (Dibble, 

Hartmann & Rosaen 2016). Skalans variabler formulerades då med bakgrund i tidigare 

forskning på ämnet (Rubin, Perse & Powell 1985). Den ursprungliga PSI-skalan består av 20 

påståenden som besvaras enligt en 5-gradig likertskala, där svarsalternativen sträcker sig från 

instämmer inte alls till instämmer helt (ibid.). Senare reducerades dessa 20 påståenden ned till 

10 av Rubin och Perse (1987). I denna studie har den reducerade skalan omformulerats för att 

bli bättre anpassad till YouTubers än såpoperakaraktärer som Rubin och Perse (1987) 

undersökte. Likertskalan som metod utvecklades av Rensis Likert och är en av de vanligaste 

metoderna inom surveyforskning (Bryman 2008). En likertskala utformas vanligen som ett 

påstående, till vilket respondenterna tar ställning genom att uppge i vilken utsträckning de 

håller med påståendet på en utgiven skala, i detta fall en 5-gradig sådan. Denna typ av skala 

används i avseende att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse (ibid.). 

Utöver PSI-skalan ombads respondenterna beskriva sin relation till sin 

favorityoutuber i fri-text. Denna fråga lämnades frivillig eftersom den är av öppen karaktär 

och därmed är mer krävande än resterande frågor, vilket kan få respondenten att avsluta 

enkäten vid brist på tid eller engagemang (Bryman 2008). Denna fråga berikar den i övrigt 

kvantitativa datan, med värdefull kvalitativ information som kan kontextualisera den 

kvantitativa informationen. Svaren kan även användas som riktlinjer till vad respondenterna 

tycker är de mest framträdande och viktigaste aspekterna och karaktärsdragen i den relation 

och interaktion vi avser undersöka. Det är i andra fall lätt att missa denna information vid 

kvantitativa undersökningar, då respondenterna inte kan påverka frågorna och 

svarsalternativen på samma sätt som i en intervju (ibid.).    

 

4.5 Analysens utformning 

För att bearbeta vår insamlade data har vi skapat datatabeller i SPSS, då detta är det enklaste 

sättet att presentera och behandla datan (Edling & Hedström 2003). Enkätsvaren matades in i 

programmet och genererade följaktligen ett antal olika tabeller av intresse för att besvara våra 

tre frågeställningar. I enlighet med undersökningens målgrupp, svenska ungdomar i åldrarna 

12-25, filtrerades alla respondenter som inte är inom ramen för denna bort, det vill säga 
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kategorin 26 och över.  

 I likhet med Rubin och Perses (1987) mätning av den parasociala interaktionsskalan 

har respondenternas svar på de 10 PSI-frågorna summerats och getts ett medelvärde. Detta 

för att skapa en sammanslagen PSI-variabel och på så sätt enklare kunna jämföra PSI med de 

övriga variablerna. Respondenterna delades därefter in i fem kategorier utifrån sitt PSI-värde, 

där medelvärdet befinner sig i den mittersta, enligt följande: grupp 1 = PSI-värde 10-17, 

grupp 2 = PSI-värde 18-25, grupp 3 = PSI-värde 26-34, grupp 4 = PSI-värde 35-42 och grupp 

5 = PSI-värde 43-50. 10 är det lägsta PSI-värde som kunde genereras av frågorna och 50 det 

högsta. Kategorin 10-17 indikerar således ett lågt PSI-värde hos respondenterna och 43-50 ett 

högt sådant. Respondenternas fördelning över dessa grupper utvärderades med 

frekvenstabeller. Utöver PSI-skalan användes en fritext-fråga för en mer nyanserad och 

djupgående analys av individernas upplevelse av PSI och PSR. Ur denna fritextfråga 

plockades ett antal återkommande teman ut och analyserades.  

 Variablerna som behandlar YouTubers påverkan på respondenternas 

konsumtionsbeteende samt förtroende för produkter och tjänster, behandlades separerat från 

varandra och redovisades i frekvenstabeller i en univariat analys. Något som även togs med i 

beräkningen vid analys av konsumtionsvariablerna är urvalsgruppens köpkraft. Köpkraft 

definieras som ett mått på möjligheten att köpa varor och tjänster och är beroende av en 

persons disponibla inkomst (Ekonomifakta.se u.å.). Då de yngre åldersgrupperna troligtvis 

inte har en egen inkomst och med största sannolikhet är beroende av kapital från 

vårdnadshavare kan detta komma att påverka deras upplevda köpbeteende och konsumtionen 

går i två steg. Dock har dessa respondenter fortfarande möjlighet att påverkas av en 

YouTuber i en önskan att konsumera samt förtroende för produkter och kommer således 

behandlas likvärdigt som de äldre konsumenterna. 

För att analysera ett potentiellt samband mellan PSI och konsumtionsbeteende ställdes 

resultaten av dessa variabler mot varandra i en bivariat analys. I en korstabell kan ett orsak-

verkan samband analyseras, vilket la grunden för analysen av huruvida PSI till en YouTuber 

kan påverka ett köp eller ett avståndstagande från köp (Edling & Hedström 2003). PSI 

gjordes till den oberoende variabel då den antas påverka konsumtionsbeteendet, den beroende 

variabeln (ibid.). I dessa två tabeller användes den sammanslagna PSI-variabeln med PSI-

grupper för en enklare och mer koncis resultatredovisning. Dessutom filtrerades de 

respondenter som varken svarat “Ja” eller “Nej” bort, eftersom samtliga svar analyseras som 

numeriska och de siffror som representerar kategorin “Vet ej/kommer inte ihåg” annars skulle 

bidragit till ett missvisande resultat. Detta innebär följaktligen att urvalsgruppen minskar 
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något för dessa två frågor. PSI ställdes även mot upplevelse av påverkan på köpbeteende 

samt förtroende för produkter och tjänster på grund av rekommendation från en YouTuber i 

korrelationstabeller för att se om dessa kan korrelera.   

 

4.6 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet beskriver hur pålitligt ett mätverktyg är, i det här fallet enkätfrågorna (Bryman 

2008). För att mäta PSI-skalans reliabilitet har ett Cronbach’s alpha räknats ut med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Detta värde bestämmer skalans interna reliabilitet och bör enligt 

Bryman (2008) uppnå ett värde på minst 0.8 på en skala från 0-1, för att reliabiliteten ska 

anses acceptabel. I detta fall uppnådde PSI-skalan ett Cronbach’s Alpha på 0,82 (se tabell i 

bilaga 3) och skalan godtogs därmed som ett pålitligt mått. Rubin och Perse (1978) fick även 

ett närliggande värde på 0,88 när de använde den PSI-skala som använts som utgångspunkt 

för denna studies PSI-skala. Den externa reliabiliteten fastställs genom möjlig replikering av 

studien, och är hög eftersom detta är högst möjligt (Bryman 2008). 

Att undersöka ett mätverktygs validitet innebär att försöka kontrollera om verktyget 

mäter vad det avser mäta (Bryman 2008). Den interna validiteten för PSI-variabeln har 

åstadkommits genom användningen av ett välbeprövat och etablerat mått, med minimala 

modifikationer för det specifika ändamålet. När det gäller övriga frågor har dessa formulerats 

på ett så konkret och lättförståeligt sätt som möjligt, vilket är av yttersta vikt i kvantitativa 

undersökningar, då det inte finns utrymme för följdfrågor eller mer utvecklade svar (Trost & 

Hultåker 2012). På så sätt har risken för misstolkningar som kan påverka enkätens interna 

validitet minimerats. Vi är medvetna om att vi med en enkät som mätverktyg inte mäter 

respondenternas beteende, utan endast deras upplevda beteende, eftersom upplevelsen kan 

skilja sig från det faktiska beteendet (Bradburn, Sudman & Wansink 2004). Vi kan inte heller 

säkerhetsställa ärliga svar, dock är ingen av enkätfrågorna av “hotfull” karaktär och därav 

beräknas risken för förskönande eller oärliga svar vara låg (ibid.). För att undvika gissningar 

till svar på ja-och-nej-frågorna tillades ett tredje alternativ som löd “Vet inte/kommer inte 

ihåg”. 

Den externa validiteten avgör om resultaten mätverktyget genererar går att 

generalisera till andra mättekniker, personer, situationer och platser (Calder, Phillips & 

Tybout 1982). Detta uppnås delvis genom ett urval som är så representativ för populationen 

som möjligt. Vi anser att både ålders och könsspridningen är någorlunda representativ. Den 

geografiska spridningen i urvalsgruppen är desto mindre, vilket kan påverka den externa 

validiteten negativt. Ett övervägande stort antal av deltagarna bor i Stockholms innerstad och 
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det stickprov vi nådde ut till är därför inte representativt för hela landets ungdomar. Även det 

faktum att webbenkäten är frivillig påverkar stickprovet och bortfallet som formar det 

(Johansson 2010). Enligt Johansson (2010) påverkar den sociala positionen och tiden 

tendensen att svara på undersökningar. Lyckligtvis har inte graden av samhällsengagemang 

och etablering inte lika stor påverkan när det gäller medieundersökningar, då dessa frågor 

ofta upplevs som lättare och mer intressanta för en större publik (ibid.). 

 

5. Resultat & analys 
Nedan redovisas och analyseras studiens resultat. Resultatet inleds med en kort presentation 

av kontextualiserande bakgrundsvariabler. Varje frågeställning besvaras sedan separat i ett 

eget avsnitt och resultaten understöds med de mest relevanta tabellerna.  

 

Av det totala antalet respondenter på 192 stycken, stämde 170 enkätsvar överens med vår 

målgrupp 12-25 åriga svenska ungdomar, således uteslöts 22 stycken från kategorin 26 och 

över. Det slutgiltiga stickprovet bestod av 57% kvinnor, 39% män samt 4% som definierade 

sig själva som annat. Åldersfördelningen i urvalsgruppen var jämn, 34% av respondenterna 

befann sig i ålderskategorin 21-25 och de övriga två kategorierna 12-15, samt 16-20 fick 33% 

av individerna vardera. En betydande majoritet av våra respondenter, 59%, uppgav att de såg 

på YouTube-videos varje dag, medan 25% tittade några gånger i veckan, 11% minst en gång 

i veckan och 5% minst en gång i månaden. Här ser vi med andra ord en brant nedåtgående 

kurva som visar att normen i urvalsgruppen är att titta på YouTube varje dag och att det är en 

raritet att titta mindre än en gång i veckan. 135 respondenter, 79%, följde en eller flera 

speciella YouTubers som i någon mening delar med sig av sitt liv på videotjänsten, medan 35 

stycken, 21%, uppgav att det inte gjorde det. Det vanligaste svaret på flervals-frågan som 

berörde syftet våra respondenter såg på YouTube-videos, var i underhållningssyfte. 

Underhållning följdes av att koppla av och fly från stress i vardagen, samt bli informerad eller 

utbildad om exempelvis olika ämnesområden eller produkter. De övriga svarsalternativen 

som utgjordes av social interaktion, identitetsskapande och “annat”, fick låga siffror. 

 

5.1 PSI 

Detta avsnitt kommer behandla frågeställningen “Hur stark är urvalgruppens parasociala 

interaktion med, och parasociala relationer till YouTubers?”.  
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Tabell 1. Medelvärde av respondenternas PSI utifrån ålderskategorierna. 

 

Ålder Medelvärde PSI Antal respondenter 

12–15 27,84 56 

16–20 33,70 56 

21–25 32,12 58 

Totalt 31,23 170 

n = 170 

 

Tabellen ovan visar ett medelvärde av PSI på en skala från 10–50 i de olika 

ålderskategorierna. Enligt detta resultat förekommer PSI inte i lika stor utsträckning i de 

yngsta åldrarna, respondenterna i mellan 12 och 15 har ett medelvärde på 28. Mellan de övre 

ålderskategorierna var skillnaden inte lika stor, respondenterna som befann sig mellan 16 och 

20 år visar ett sammanställt medelvärde på 34, medan de äldsta deltagarna uppvisade ett 

medelvärde på 32. Eftersom PSI-poängen inte fortsatte stiga med åldern och stickprovet inte 

är så omfattande, är det dock osannolikt att ålder är en betydande faktor för PSI. Medelvärdet 

för samtliga respondenter är 31, vilket ligger väldigt nära det mittersta värdet 30.  

 

Tabell 2. Respondenterna indelning i grupper baserat på PSI-värdets styrka, från lågt 

till högt. Svarsfrekvens samt procent.  

 

PSI-värde (gruppnamn) Svarsfrekvens Procent 

10–17 (grupp 1) 7 4,1 

18–25 (grupp 2) 32 18,8 

26–34 (grupp 3) 78 45,9 

35–42 (grupp 4) 38 22,4 

43–50 (grupp 5) 15 8,8 

Totalt 170 100,0 

n = 170 

 

För att få en bättre överblick över spridningen studerades resultatet utifrån fem olika grupper, 

vilka återspeglar respondenternas grad av PSI. Hur respondenterna delats in i dessa grupper 

står beskrivet under analysens utformning. 46 % av respondenterna hamnade i den mittersta 
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gruppen, vilken därmed var överlägset störst. Detta innebär att ett medelhögt PSI-värde var 

det vanligaste i denna urvalsgrupp. Dock uppenbarades en skillnad mellan grupperna på 

vardera sida om mittengruppen, det vill säga grupp 1 och 2 med lägst PSI-värden, och grupp 

4 och 5 med högst. Grupp 4, där 22 % av respondenterna befann sig, visade sig var större än 

grupp 2, vilken bestod av 19 % av respondenterna. Dessutom var grupp 5 mer än dubbelt så 

stor än grupp 1, med 9, respektive 4 %. Med andra ord var det vanligare att ha ett starkare 

PSI-värde än ett lägre, bland respondenterna i vår urvalsgrupp. Däremot kvarstår faktum att 

de flesta av deltagarna placerade sig på ett PSI-värde nära mitten av skalan. 

Vid en analys av de svar vi fått på frågan: “Hur skulle du beskriva din relation till din 

favorityoutuber?”, uppmärksammades ett antal mer eller mindre återkommande teman. 

Uttryck som “personlig” och “ensidig” var bland de mest frekvent förekommande och utgör 

även de två grundpelarna i begreppen PSI och PSR (Horton & Wohl 1956). Ett exempel på 

en kommentar som överensstämmer väl med Horton och Wohls (1956, se Cohen 2004, s. 

191) egna definition “intimitet på avstånd”, lyder: “En ensidig kompisrelation på distans”. 

Utöver denna kommentar förekommer ord som “vänner” och “kompisrelation” i ett flertal 

övriga svar. Flera av respondenterna beskriver även att det uppstår en känsla av att känna 

YouTubern i fråga på grund av att de “...vet så mycket om henne”. Detta överensstämmer 

med tidigare PSI-forskning som visat på att styrkan i parasociala relationer intensifieras vid 

ökad kännedom om karaktären, dess personlighet och handlingsmönster (Cohen 2004). Ett 

flertal respondenter uttryckte även att en känsla av identifikation infinner sig när de tittar på 

sin favorityoutuber, vilket även detta ljuder i samklang med tidigare forskning på ämnet. 

Enligt Cohen (2008) är upplevd likhet en trolig påverkansfaktor på PSI och Ko & Wu (2017) 

menar följaktligen att PSI huvudsakligen sker mellan personer som delar liknande bakgrund 

och intressen. 

Flera av respondenterna understryker dock att de inte tycker att det rör sig om en 

“normal” kompisrelation, eftersom de själva är anonyma, och att de mer ser relationen som 

en beundrande “fan/idol”-relation. Det förekommer även ett stort antal kommentarer i stil 

med “Ingen relation alls” som motpol till de tidigare nämnda parasociala dragen. Bland de 

svar som inte visar tecken på parasocialitet, var underhållningsaspekten av deras 

youtubekonsumtion framträdande. Ett fåtal respondenter uppgav även att de fann sina 

favorityoutubers videos lärorika.  

Vi fann ett relativt svagt, men signifikant samband mellan PSI och frekvens av 

YouTube-konsumtion, r = 0,27 och p <0,001. Om PSI påverkar graden av YouTube-

konsumtion eller om YouTube-konsumtion påverkar graden av PSI går inte att bedöma 



19 

utifrån detta resultat, men möjligt är att de båda påverkar varandra. De respondenter som 

uppgav att de följde specifika YouTubers tenderade att uppvisa starkare indikationer på PSI. 

Sambandet mellan dessa två variabler var något starkare än det mellan PSI och frekvens av 

YouTube-konsumtion, och högst signifikant, r = 0,32, p <0,001. Dessa två resultat 

tillsammans vittnar om att det finns ett samband mellan utökad exponering för en 

mediekaraktär och styrkan i den parasociala relationen till denne. Detta samband har även 

uppmärksammats av tidigare forskare inom PSI området, däribland Cohen (2004) och 

Schramm och Hartman (2008). Det är dock viktigt att påpeka att YouTube-tittande inte är 

synonymt med att titta på en specifik YouTuber och att våra resultat av den anledningen 

främst fungerar som indikatorer. 

  

5.2 Konsumtionsbeteende 

I nästkommande avsnitt redogörs för frågeställningen: “Hur upplever urvalsgruppen att 

YouTubers påverkar deras köpbeteende och förtroende för produkter eller tjänster?”.  

 

Tabell 3. Respondenternas upplevelse av till vilken grad deras förtroende för en 

produkt eller tjänst påverkas av att en YouTuber rekommenderar den, på en 5-gradig 

skala från ”Inte alls” (1) till ”Väldigt mycket” (5). Svarsfrekvens samt procent.  

 

Upplevd påverkan Svarsfrekvens Procent 

Inte alls (1) 25 14,7 

Lite (2) 20 11,8 

Varken eller (3) 49 28,8 

Mycket (4) 51 30,0 

Väldigt mycket (5) 25 14,7 

Totalt 170 100,0 

n = 170 

 

Denna tabell visar hur respondenterna ansåg att deras förtroende för de produkter eller 

tjänster påverkas baserat på en YouTubers rekommendationer. En stor del av urvalsgruppen, 

29%, valde svarsalternativet “Varken eller” vilket antyder en neutral ton till YouTubernas 

påverkan. Däremot går det att avläsa från tabellen att störst andel av respondenterna, nästintill 

en majoritet på ungefärliga 45%, svarade att YouTubers rekommendationer har en påverkan 
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på deras förtroende för produkter eller tjänster. 30% valde att svara “Mycket” och 15% 

svarade “Väldigt mycket”. Medan uppemot 27% av respondenterna valde de två alternativ 

där en YouTubers rekommendationer inte har stor påverkan. Svarsalternativ “Inte alls” 

genererade 15% av svaren, samt “Lite” 12%.  

 Detta resultat kan härledas till Influencer Marketing och teorin om Word of Mouth 

vars kärna syftar till just spridandet av åsikter kring en viss produkt eller tjänst för att senare 

influera exempelvis våra attityder och uppfattningar av dem (Kozinets et. Al. 2010). En 

betydande del av respondenterna upplever sannolikt att en YouTuber fungerar som en 

influencer, det vill säga en respekterad person med stort inflytande, som uppfattas som 

trovärdig (ibid.). Detta ger således YouTubern möjlighet att inverka på vad respondenterna 

anser om en produkt eller tjänst då denne anses besitta kunskap på området. Och då YouTube 

beskrivs av Ko och Wu (2017) som ett mer personligt medieformat blir en rekommendation 

möjligen mer trovärdig vilket leder till en mer effektiv WOM i enlighet med Buttles (1998) 

resonemang. För de respondenter som svarade “Inte alls” eller “Lite” på frågan “Upplever du 

att ditt förtroende för en produkt/tjänst påverkas av att en YouTuber rekommenderar den?” 

finns möjligen liten eller ingen tilltro till YouTubers som influencers. En potentiell förklaring 

till detta skulle kunna vara att tilliten tappas om respondenterna tror att rekommendationen är 

sponsrad av ett företag och följaktligen bedöms som oärlig samt falsk då YouTubern får 

betalt för att uttrycka dessa åsikter. 

 

Tabell 4. Respondenternas upplevelse av hur ofta YouTubers rekommendationer har en 
direkt påverkan på deras köp, på en 5-gradig skala från ”Aldrig” (1) till ”Väldigt ofta” 
(5). Svarsfrekvens samt procent. 
 
Upplevd påverkan Svarsfrekvens Procent 

Aldrig (1) 44 25,9 

Sällan (2) 46 27,0 

Ibland (3) 34 20,0 

Ofta (4) 29 17,1 

Väldigt ofta (5) 17 10,0 

Totalt 170 100,0 

n = 170 

 

I tabellen med svar på frågan “Upplever du att YouTubers har en direkt påverkan på dina 
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köp?” går att utläsa att en majoritet av respondenterna, 53%, upplever att YouTubers har en 

väldigt liten eller obefintlig direkt påverkan på deras köp. 26% svarade “Aldrig” samt 27% 

uppgav “Sällan”. En femtedel av svaren, tillika 20%, var “Ibland” och indikerar en 

tvetydighet till YouTubers påverkan på deras köp. 27% av respondenterna upplevde att 

YouTubers faktiskt har en direkt inverkan på deras köp, 17% svarade “Ofta” och 10% 

“Väldigt ofta”. De äldre ålderskategorierna uppgav att de upplevde att YouTubers 

rekommendationer hade direkt påverkan på deras konsumtionsbeteende i högre grad än de 

yngre (se tabell i bilaga 6). Detta är ett resultat som troligtvis beror på att de har en annan 

ekonomisk situation än de yngre och därmed starkare köpkraft i allmänhet. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till ur ett organisationsperspektiv är dock huruvida 

publiken reagerar på sponsrat innehåll. Tabellerna ovan bör därför kontextualiseras med hjälp 

av resultatet på frågan “Påverkas ditt förtroende för de produkter eller tjänster som 

YouTubers rekommenderar om du vet att de är sponsrade?” (för tabeller, se bilaga 6). Det 

vanligaste svaret på den frågan var “Mycket”. Dock behöver detta inte betyda att förtroendet 

påverkas i en positiv riktning, troligare är att vetskapen om att YouTubern är betald att 

rekommendera produkten påverkar publikens förtroende negativt. I övrigt går det att urskilja 

en större spridning på dessa svar i jämförelse med tabell 3, vilket innebär att både de undre 

och övre svarsalternativen var vanligare i vår urvalsgrupp. Förutsatt att förtroendet påverkas i 

negativ riktning kan detta resultat tolkas som mindre bra ur marknadsföringssyfte, eftersom 

det innebär att både en liten och en stor påverkan är negativt. Detta är dock endast 

spekulationer, med tanke på att påverkan kan gå åt två motsatta riktningar, och det går därför 

inte att utläsa något svar på frågan om publikens förtroende påverkas negativt eller positivt av 

sponsrat innehåll på YouTube. Tilläggas bör även att 65% av respondenterna upplevde att det 

var mycket eller väldigt mycket sponsrat innehåll i YouTube-videos, samt att en stor 

majoritet på 74% upplevde att det framgick tydligt eller väldigt tydligt vad som är reklam 

eller sponsrat innehåll på YouTube (se tabeller i bilaga 6 för samtliga siffror och 

svarsalternativ). 

I vår urvalsgrupp uppgav 35% att de någon gång köpt en produkt eller tjänst på grund 

av att en YouTuber rekommenderat den. En dryg majoritet på 52% svarade dock nej på 

frågan och återstående respondenter vet inte eller kommer inte ihåg. På frågan “Har du 

någon gång avstått från att köpa en produkt/tjänst som en YouTuber avrått dig från att 

köpa?” svarade flest personer “Ja”, hela 44%, medan 34% svarade “Nej” och 23% valde 

alternativet “Vet inte/kommer inte ihåg”. Att fler personer uppgav att de hade avstått från att 

köpa en produkt eller tjänst som en YouTuber avrått dem från att köpa, jämfört med de som 
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svarat att de hade köpt en produkt eller tjänst som en YouTuber rekommenderat, kan delvis 

bero på att en avrådan skulle kunna uppfattas som mer ärlig eftersom det uppenbarligen inte 

handlar om betald marknadsföring i dessa fall. Det är även troligt att det är enklare att avstå 

från ett köp än att utföra det, delvis beroende på den ekonomiska aspekten. Som tidigare 

nämnt är stora delar av urvalsgruppen minderåriga och det är därför inte förvånande att 

siffrorna är relativt låga på köp-frågan. 

När vi tittade på resultatet utifrån åldersgrupper framgick det tydligt att de äldre 

åldersgrupperna hade svarat “Ja” i större utsträckning än de yngre på frågan “Har du någon 

gång köpt en produkt/tjänst på grund av att en YouTuber rekommenderat den?”. Bland 

respondenterna i åldrarna 21-25 var “Ja” det vanligaste svaret med 45%, samtidigt som 42% 

svarade “Nej” och 12% “Vet inte/kommer inte ihåg”. I den yngsta åldersgruppen bestående 

av personer mellan 12 och 15 år, hade svarsalternativet “Nej” en klar majoritet på 59% på 

samma fråga, och den mellersta åldersgruppen placerade sig mittemellan de båda andra. För 

samtliga siffror på dessa två frågor, se bilaga 6. 

 

5.3 Samband mellan PSI och konsumtionsbeteende 
I följande avsnitt diskuteras den tredje och sista frågeställningen, “Hur ser det eventuella 

sambandet ut mellan parasocial interaktion och en upplevd påverkan från YouTubers på 

urvalsgruppens konsumtionsbeteende?”. 

 

Resultatet av svaren från våra respondenter visar på en korrelation mellan PSI och att uppleva 

att YouTubers rekommendationer har en direkt påverkan på ens köp. Vi kan utläsa ett 

positivt, signifikant samband mellan de båda variablerna, r = 0,52, p <0,001 (för tabell, se 

bilaga 7). Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, vilket är det använda 

sambandsmåttet, kan tolkas som medelstarkt, eftersom det ligger på 0,52 på en skala mellan 0 

och 1. Detta innebär att personer med starkare parasociala relationer till sina favorityoutubers 

tenderar att ha en starkare upplevelse av att YouTubers rekommendationer har en direkt 

påverkan på deras konsumtionsbeteende.  

PSI korrelerar även med att uppleva att ens förtroende för produkter eller tjänster 

påverkas av att en YouTuber rekommenderar i denna studie. Mellan dessa variabler syns ett 

positivt, signifikant samband med en liknande styrka, r = 0,49, p <0,001 (för tabell, se bilaga 

7). Således kan detta resultat tolkas på liknande vis som det i föregående stycke, nämligen att 

ett starkare PSI ger en starkare upplevelse av att förtroende för produkter och tjänster 

påverkas en YouTubers rekommendationer. Det är inte möjligt att utifrån tabellerna uttala sig 
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om någon befintlig påverkan, däremot är det rimligt att anta att PSI påverkar både 

konsumtionsbeteende och förtroende för produkter, med bakgrund i tidigare studier. Brown 

och Hayes (2008), De Bruyn och Lilien (2008), Trusov, Bucklin och Pauwels (2008) är 

samstämmiga i uttalandet om att en influencers påverkanskraft är större när dess publik har 

en närmre relation till denne. I enlighet med detta påstående kan parasociala relationer, enligt 

Schramm och Hartmann (2008) påverka framtida urvalsprocesser, liksom “vanliga” sådana. 

Denna studies resultat kan tänkas stärka trovärdigheten i dessa påstående ytterligare och föra 

dem samman. Även Buttles (1998) ord bekräftas av denna studies resultat, vilket understryker 

betydelsen av den mer personliga relationen och interaktionen som kan uppstå mellan 

influencers och deras publik, i jämförelse med en publiks relation till ett företag. 

 

Tabell 5. Samband mellan köp av en produkt eller tjänst på grund av att en YouTuber 

rekommenderat den och PSI. Svarsfrekvens samt kolumnprocent. 

 

                                       PSI-grupper 

Har du någon gång 

köpt en produkt eller 

tjänst på grund av att 

en YouTuber 

rekommenderat den? 

10–17 

(grupp 1) 

18–25 

(grupp 2) 

26–34 

(grupp 3) 

35–42 

(grupp 4) 

43–50 

(grupp 5) 

Totalt 

Nej 6 

85,7% 

24 

80,0% 

42 

62,7% 

16 

48,5% 

1 

8,3% 

89 

59,7% 

Ja 1 

14,3% 

6 

20,0% 

25 

37,3% 

17 

51,5% 

11 

91,7% 

60 

40,3% 

Totalt 7 

100,0% 

30 

100,0% 

67 

100,0% 

33 

100,0% 

12 

100,0% 

149 

100,0% 

 

n = 149 

      

Cr V = 0,39 

P <0,001 
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Tabell 6. Samband mellan avståndstagande från köp av en produkt eller tjänst på 
grund av att en YouTuber rekommenderat den och PSI. Svarsfrekvens samt 
kolumnprocent. 
 
                                       PSI-grupper 
Har du någon gång 

avstått från att köpa 

en produkt eller tjänst 

på grund av att en 

YouTuber 

rekommenderat den? 

10–17 

(grupp 1) 

18–25 

(grupp 2) 

26–34 

(grupp 3) 

35–42 

(grupp 4) 

43–50 

(grupp 5) 

Totalt 

Nej 7 

100,0% 

15 

62,5% 

27 

45,8% 

7 

23,3% 

1 

9,1% 

57 

43,5% 

Ja 0 

0,0% 

9 

37,5% 

32 

54,2% 

23 

76,7% 

10 

90,9% 

74 

56,5% 

Totalt 7 

100,0% 

24 

100,0% 

59 

100,0% 

30 

100,0% 

11 

100,0% 

131 

100,0% 

 

n = 131 

      

Cr V = 0,42 

P <0,001 

 

I Tabell 5 och Tabell 6 går att utläsa att det finns ett samband mellan de två variablerna i 

respektive tabell. P-värdet, eller signifikansnivån för de båda tabellerna är p <0,001, vilket 

indikerar en låg risk för att resultatet skulle bero på slumpen och därmed även en hög 

statistisk signifikans för sambandet (Bryman 2008). Detta innebär även att urvalsgruppens 

resultat skulle kunna generaliseras till en population (ibid.).  

 Sambandets styrka mäts i dessa tabeller med Cramérs V som, i likhet med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, mäts på en skala mellan 0 och 1 (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen 2010). Ett Cramérs V med ett värde över 0.31 kan betraktas som ett starkt 

samband (Davis 2013). För både Tabell 5 och Tabell 6 går att tyda ett sådant. Tabell 5 visar 

ett Cramérs V på 0.39 och Tabell 6 på 0.42. Dock kan inte Cramérs V avgöra sambandets 

riktning, det vill säga vilken variabel som påverkar vilken variabel (Bryman 2008). För detta 

resultat kan vi emellertid anta att det är PSI som har en inverkan på urvalsgruppens 
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konsumtionsbeteende och inte tvärtom, då ett köp eller ett avståndstagande till köp troligtvis 

inte påverkar en parasocial relation till en YouTuber. 

Av Tabell 5, som visar sambandet mellan PSI-grupperna och frågan “Har du någon 

gång köpt en produkt/tjänst på grund av att en YouTuber rekommenderat den?”, går att 

utläsa att ett högre PSI-värde ger större benägenhet att köpa en produkt eller en tjänst på 

inrådan av en YouTuber, i kontrast till ett lägre PSI-värde där resultatet visar på det motsatta. 

I den svagaste PSI-gruppen svarade 86% “Nej” på frågan, medan hela 92% av 

respondenterna i den starkaste PSI-gruppen svarade “Ja” på samma fråga. Detta är dock 

borträknat de personer som varken svarat “Ja” eller “Nej”, vilket innebär att det rör sig om ett 

mindre antal respondenter. Urvalsgruppen består i denna tabell av 149 respondenter istället 

för studiens totala stickprov på 170 individer. Kurvan mellan den svagaste och starkaste PSI-

gruppen rör sig dock i en stabil riktning och ingen av PSI-grupperna avviker från detta 

mönster, vilket gör resultatet trovärdigt trots den något mindre urvalsgruppen.   

 Sambandet mellan PSI-grupperna och frågan “Har du någon gång avstått från att 

köpa en produkt/tjänst som en YouTuber avrått dig från att köp?” i Tabell 6 visar på ett 

liknande sätt som Tabell 5 att de respondenter med ett högt PSI-värde tenderar att influeras 

av en YouTubers rekommendationer. I gruppen med lägst PSI svarade 100% “Nej” i kontrast 

till den högsta PSI-gruppen där 91% svarade “Ja”. Detta samband är ännu starkare än mellan 

PSI och köp baserat på en YouTubers rekommendation. Precis som för tidigare tabell gäller 

dock att urvalsgruppen är mindre, vilket är relevant att uppmärksamma för resultatets 

generaliseringsförmåga, trots att det även i detta fall rör sig om en stabil, och därav till synes 

pålitlig, kurva. Stickprovet i Tabell 6 utgörs av 131 respondenter. 

 För dessa samband kan begrepp som trovärdighet och tillit vara värda att diskutera. 

Vid PSI upplever tittaren, i enlighet med Horton och Wohls (1956) resonemang, en känsla av 

intimitet med mediekaraktären och pålitligheten till karaktären blir starkare med tiden. 

Tillförlitlighet och förtroende är även det viktiga aspekter i Influencer Marketing för en 

effektiv Word of Mouth (Buttle 1998, Filieri 2015). Således går att konstatera att för att en 

YouTubers rekommendationer ska ha inverkan på tittarna krävs ett högt anseende och tilltro 

för att dessa ska anses som legitima. Vilket kan bekräftas av vårt resultat där de med lägre 

PSI är mindre benägna att influeras av en YouTubers rekommendationer, både för köp samt 

avståndstagande till köp, då nivån av tillit troligtvis inte är lika hög. 
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6. Slutsatser & diskussion  
I kommande avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kan dra av de tidigare redovisade 
resultatet. Detta följs av en diskussion av dessa. 
 

6.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis snittade urvalsgruppen på PSI-värdet 31 på en skala från 10 till 50, 

vilket innebär att det sammanslagna medelvärdet befinner sig i mitten på skalan. Trots att de 

flesta respondenter befann sig runt medelvärdet, förekom en viss spridning. Framför allt var 

det fler respondenter som befann sig nära den övre extremen, än på den undre. Detta 

signalerar att det är vanligare att ha en starkare parasocial relation än att inte visa några 

tecken alls på parasocial interaktion, men att det allra vanligaste är att känna igen sig 

medelmycket i kännetecknen för PSI och PSR. Ålder verkar inte ha någon stor betydelse för 

förekomsten av eller förutsättningarna för PSI och PSR, eftersom de åldersskillnader som 

gick att urskilja, varken var stora eller systematiska. Av den kvalitativa data vi samlat in fann 

vi ett antal återkommande teman hos respondenternas svar, varav ett flertal samklingade väl 

med Horton och Wohls (1956) egna beskrivningar av parasocialitet, däribland att de 

uppfattade sina relationer till deras favorityoutuber som “ensidiga” och “vänskapliga”. Av de 

kvalitativa svaren framgick även att ett flertal respondenter ansåg att deras relationer till sina 

favorityoutubers var obefintliga. Vidare vittnar resultatet om att det finns samband mellan en 

ökad exponering för en YouTuber och styrkan på den parasociala relationen till denne. 

Således kan aspekter som att följa någon eller några speciella YouTubers samt hur frekvent 

publiken YouTube-konsumtion komma att få betydelse. 

Av svaren från Tabell 3 och Tabell 4 att tyda, upplever en majoritet av respondenterna 

att YouTubers kan påverka deras förtroende för produkter eller tjänster men har en mindre 

direkt påverkan på deras köp. Utöver detta verkar vetskapen om att en rekommendation är 

sponsrad ha en betydelse för vilken påverkan YouTubern har på sin publiks förtroende för 

rekommendation och produkten eller tjänsten som rekommenderas. Vilken påverkan det 

handlar om går inte att utläsa, men förslagsvis har den vetskapen en negativ effekt på 

YouTuberns påverkanskraft. Av resultatet i denna studie att döma är det vanligare att 

YouTubers rekommendationer influerar ett avståndstagande till köp än ett köp. Vad detta 

beror på är oklart, men förmodligen spelar både förutsättningar för köp och YouTuberns 

upplevda ärlighet en betydande roll för detta resultat. Slutligen fann vi att de äldre 

ålderskategorierna uppgav att de köpt produkter som rekommenderats av YouTubers i högre 

utsträckning än de yngre. 



27 

De respondenter som hade en starkare parasocial relation till sina favorityoutubers 

tenderade även att ha en starkare upplevelse av att YouTubers rekommendationer påverkar 

deras förtroende för produkter och tjänster som rekommenderas, samt deras 

konsumtionsbeteende. I likhet med dessa resultat signalerar det starka samband som visat sig 

mellan PSI och att köpa eller avstå från att köpa produkter eller tjänster enligt YouTubers 

rekommendationer, att PSI påverkar konsumtionsbeteende. Det är dock av yttersta vikt att 

uppmärksamma att det som undersökts i denna studie är respondenternas upplevelser eller 

minnen och inte deras faktiska handlingar, trots att de ombetts att beskriva handlingar och 

handlingsmönster i vissa frågor. 

 

6.2 Diskussion 

Resultatet vittnar om att PSI och PSR är minst lika aktuella begrepp i dagens samhälle som 

när de först myntades. Vår tolkning av både den kvantitativa och kvalitativa datan, är att det 

rör sig om samma fenomen som beskrevs för första gången på 50-talet av Horton och Wohl 

(1956). Detta eftersom ett flertal respondenter tog fasta på samma aspekter av interaktionen 

och relationen i sina kommentarer, som beskrevs i Horton och Wohls artikel, och att den 

skala som använts fortfarande uppnår en hög validitet. Den parasociala relationens styrka 

varierade mellan de olika respondenterna, vilket är naturligt med tanke på att olika människor 

har olika förutsättningar för PSI (Cohen 2004, Cohen 2008). Dessutom påverkas dessa 

förutsättningar även av mediefigurens attribut och sätt att framträda, och eftersom 

respondenterna med största sannolikhet har olika favorityoutubers kan detta påverka styrkan i 

den parasociala relationen (Giles 2002). Det går även att spekulera kring att en parasocial 

relations utformning är individuell till en viss grad, i likhet med en ”normal” kompisrelation. 

Detta innebär att en viss avvikelse från den ”mall” som framtagits av tidigare forskare och 

som använts i denna undersökning, är att förvänta. 

Att resultatet visade att social interaktion inte verkade vara ett starkt motiv bakom 

youtubekonsumtion bland våra respondenter kan upplevas som motsägelsefullt, med tanke på 

att PSI är en form av social interaktion och förekom i samma urvalsgrupp enligt resultatet. 

Dock visar tidigare forskning att PSI och PSR inte är en följd av ensamhet och ett behov av 

social interaktion, utan snarare en konsekvens av återkommande exponering för en, i det här 

fallet medial karaktär, hos särskilt sociala individer (Cohen 2004, Cohen 2008). Detta innebär 

att det är rimligt att anta att PSI och PSR är en bieffekt av en viss typ av mediekonsumtion 

och inte nödvändigtvis den initiala eller huvudsakliga anledningen till varför människor 

konsumerar mediematerialet i fråga. Med detta i åtanke är det inte lika förvånande att de 
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flesta inte uppgav social interaktion som en anledning till varför de tittar på YouTube-videos, 

men ändå uppvisade tecken på parasocialitet. 

Det är också möjligt att respondenterna inte ser PSI som social interaktion eller att de 

inte är medvetna om detta eventuella motiv. Det är därför inte omöjligt att PSI och PSR kan 

utgöra starka omedvetna motiv för mediekonsumtion, delvis med tanke på att formatet på 

YouTubers videos, vilket visat sig vara väl lämpat för PSI och utvecklingen av PSR, har nått 

en så omfattande popularitet bland svenska ungdomar (Davidsson & Thoresson 2017). 

Medieutvecklingen har resulterat i, och rör sig fortfarande mot, medierad interaktion som 

närmare simulerar omedierad sådan (Gibbs 2011). Detta tyder på att PSI och PSR är något vi 

gärna vill åstadkomma, men det förändrar också förutsättningarna för olika typer av social 

interaktion och relationer, genom att bredda spektrat med olika typer av interaktion och 

relationer. Som tidigare nämnt spelar kommentarsfältet på YouTube en viktig roll i denna 

utveckling och det går därför att fråga sig om man överhuvudtaget kan kalla interaktionen 

mellan YouTubers och deras publik för parasocial sådan, eftersom det strider mot den 

ursprungliga definitionen. Enligt vår mening bör dock definitionen omformuleras eller få 

ytterligare en underkategori för att omfatta även denna typ av interaktion, eftersom 

förhållandet mellan de båda parterna fortfarande uppfattas som väldigt ojämställt. Det 

framgick exempelvis tydligt i respondenternas kommentarer att de inte tyckte att det rörde sig 

om en tvåsidig relation, trots att vissa av dem förmodligen någon gång har kommenterat en 

eller flera av YouTuberns videos, eftersom de inte upplevde att YouTubern kände dem. 

Huruvida de olika typerna av interaktion och relationer fyller samma syfte är ännu 

oklart, men det utgör ett spännande ämne att utforska i framtiden. Med tanke på att 

förutsättningarna för PSI och PSR till stor del liknar de som gäller för en tvåsidig relation, är 

det möjligt att även motiven liknar varandra, men det är inte heller otänkbart att publiken 

finner någon form av njutning i att vara anonym i relationen och att den inte kräver något 

gensvar av en själv för att fortgå. 

Vad beträffar de resultat som berör konsumtionsbeteende kopplat till YouTubers, 

skulle de kunna bero på att urvalsgruppen inte anser att YouTubers rekommendationer spelar 

huvudrollen i deras beslut om konsumtion, men att de kan vara en bidragande faktor till att de 

köper en viss produkt eller tjänst. Med andra ord kan man anta att förtroendet för en produkt, 

en tjänst eller ett varumärke spelar en betydande roll i beslutfattningsprocesser rörande köp, 

men att det finns fler bidragande faktorer bakom ett köp. Exempelvis förmodas den 

ekonomiska aspekten, en känsla av behov av en viss produkt och tillgänglighet även påverka 

konsumtionsbeteende. 
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Att YouTubers verkar ha en större inverkan på sin publiks förtroende för olika 

produkter och tjänster än på deras köpbeteende kan även innebära att YouTubers 

rekommendationer har en mer indirekt påverkan på publikens köpbeteende, och framförallt 

deras uppfattning om olika varumärken. Chansen är stor att YouTuberns publik associerar 

varumärket i fråga med YouTubern och dess livsstil, vilket är till fördel för varumärket om 

publiken är positivt inställd till YouTubern. Det kan därför ses som en mer långsiktig 

investering och varumärkesbyggande teknik för olika företag att använda sig av YouTubers i 

sin marknadsföring.  

Med tanke på detta är det också föga förvånande att det är vanligare bland 

ungdomarna i vår urvalsgrupp att avstå från köp som en YouTuber avrått dem från att göra än 

att köpa en produkt eller tjänst de blivit rekommenderade av en YouTuber. En annan 

anledning som kan ligga bakom detta resultat är den uppfattande uppriktigheten i en 

rekommendation, vilken antas påverkas av om YouTubern är sponsrad eller inte. Precis som 

tidigare nämnt, är det högst osannolikt att en YouTuber skulle avråda sin publik från att köpa 

en viss produkt eller tjänst om hen egentligen tycker att den är bra, däremot kan YouTubern 

av ekonomiska skäl välja att rekommendera produkter och tjänster som hen inte tycker är bra. 

Med största sannolikhet spelar vetskapen om att en YouTuber är sponsrad en roll i 

hens påverkanskraft, eftersom respondenternas svar på frågan om de upplevde att sponsrade 

YouTubers rekommendationer påverkade deras förtroende för en produkt eller tjänst, skiljde 

sig från deras svar på frågan om YouTubers rekommendationer i allmänhet har en påverkan 

på deras förtroende för produkter och tjänster. Däremot är det svårt att avgöra exakt vilken 

roll den aspekten har. Förslagsvis beror detta på kontexten, exempelvis hur genuin 

YouTuberns rekommendation uppfattas av tittarna och vilket förtroende publiken har för 

YouTubern. 

Trots att den nuvarande forskningen kring PSI och Influencer Marketing i 

kombination är bristande, vittnar de studier som gjorts på de båda fenomenen om att de bör 

samspela. Detta är även vad vi fann i denna studie. Graden av PSI eller styrkan på PSR till 

YouTubers har enligt denna studies resultat ett samband med denna YouTubers 

påverkanskraft, både när det gäller att ingjuta förtroende för produkter eller tjänster och när 

det kommer till konsumtionsbeteende. Detta innebär följaktligen att Brown och Hayes (2008) 

har en poäng i att värdesätta influencers relation till sin publik högre än storleken på hens 

publik i marknadsföringssyfte och bekräftar Buttles (1998) påstående om att publikens 

relation till influencern är av stor vikt för effektiviteten i Influencer Marketing och WOM. 
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Detta utgör en värdefull insikt inom marknadsföring. Ett företag skulle potentiellt sett 

kunna nå större framgångar genom att ha fler mindre och mer intima influencers som 

ambassadörer för ett visst varumärke än ett fåtal större. Vid implementering av det 

sistnämnda, nämligen att fokusera på en influencers räckvidd, blir exponeringen den största 

fördelen, medan förtroendet är den största fördelen med att använda sig av mer personliga 

influencers som befinner sig i en närmare relation till sin publik. Med andra ord handlar det 

om en jämförelse mellan kvantitativ och kvalitativ marknadsföring, där relationen och 

förtroendet som förhoppningsvis medföljer, höjer kvaliteten. 

Viktigt är även att minska den eventuellt negativa effekten av att publiken vet att 

influencern är sponsrad, förslagsvis genom att välja influencers vars livsstil och uttalade 

värderingar klingar väl med varumärkets för att samarbetet och rekommendationerna från 

influencerns sida ska uppfattas som uppriktiga och trovärdiga. Att avgöra vilken relation en 

publik har till en specifik influencer kan vara tidskrävande, men eventuella kommentarer kan 

vara en indikation på publikens känslor gentemot influencern i fråga. Även influencerns sätt 

att “interagera” med sin publik kan vara avslöjande för relationens förutsättningar. Exempel 

på bra förutsättningar för PSI och utvecklingen av PSR är som tidigare nämnt direkt tilltal, 

personligt innehåll och hög närvaro (Ko & Wu 2017, Giles 2002, Gripsrud 2011, Horton & 

Wohl 1956, Cohen 2004). Det sistnämnda innebär i YouTubers och andra Social Media 

Influencers fall att de kontinuerligt laddar upp material och eventuellt är närvarande på flera 

olika sociala medier. Personligt innehåll innebär att influencern låter publiken “lära känna” 

hen, genom att dela med sig av sitt liv och sin personlighet i hög grad. Dessa faktorer har 

uppmärksammats av såväl tidigare forskare på ämnet, som respondenter i denna studie. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

För att vidare utforska detta område och nyfunna samband mellan parasociala relationer till 

YouTubers och deras påverkan på sin publiks konsumtionsbeteende, finns många aspekter av 

intresse. Istället för att analysera YouTubers som övergripande begrepp skulle efterföljande 

studier kunna bryta ner denna kategori och analysera YouTubers påverkanskraft utifrån olika 

kategorier av YouTubers. Skulle en skönhetsvloggares publik ha en annorlunda parasocial 

interaktion än en spelyoutubers? Hur skulle marknadsföringsprocessen skilja sig mellan de 

olika kategorierna då?   

 Ytterligare en intressant studie, vars resultat skulle berika den information som 

genererats av denna undersökning, är att använda sig av kvalitativa metoder. Detta skulle 

bland annat medföra en möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna och på så vis få 
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mer utvecklade svar, något som skulle kunna ge en utförligare och djupare förståelse för 

publikens upplevelse av PSI, deras motiv bakom PSI eller vad PSI till en YouTuber kan få 

för konsekvenser. 

Framtida forskare skulle även kunna undersöka de människor som befinner sig 

utanför denna studies population, exempelvis människor över 26 år. Potentiellt sett skulle det 

kunna finnas en skillnad i denna grupps PSI till YouTubers då de inte ser på YouTube lika 

frekvent som de mellan 12 och 25 år (Davidsson & Thoresson 2017). Detta kan vara en 

värdefull insikt inom marknadsföring då denna grupp kan komma kräva andra medel för 

lyckad genomförd kampanj. Dessutom utgör de en målgrupp med potentiellt starkare 

köpkraft. Sammanfattningsvis bekräftar denna studie och de resultat som genererats, att det 

finns stor anledning att vidare utveckla och utforska begreppet parasocialitet i dagens 

samhälle, såväl ensamt som i relation till marknadsföring. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsmejl som gick ut till vårdnadshavarna för barnen på högstadiet. 

 

Ämne: Info enkät och lite SO 

 

Hej! 

Jag vill bara informera att Julia, en tidigare elev till mig, som nu  läser Media och 

kommunikation på Stockholms universitet kommer till klassen för låta eleverna svara på en 

kort enkät om Youtube och reklam. Den kommer att användas i hennes C-uppsats. Allt är helt 

anonymt.  Vi brukar alltid informera vårdnadshavare till barn under 15 år om enkäter 

genomförs på skolan.  Självklart är det frivilligt att delta och om ni inte vill att ert barn inte 

ska göra enkäten hör av er till mig. Jag vill också passa på att berätta att vi nu börjat med 

samhällskunskap i SO:n och avsnittet ”Så styrs Sverige”. Diskutera gärna  politik och 

demokratifrågor hemma  och uppmana  era barn att se på nyheterna eller läsa 

dagstidningar.  

Många hälsningar, Maria  

So-lärare och mentor i 8b 
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Bilaga 2 

Enkätens utformning. 

 

Hej! Tack för att du valt att medverka i denna enkätundersökning om YouTubers och 
konsumtion. Enkäten omfattar drygt 20 frågor och beräknas ta ca. 5 minuter att genomföra.  
 
Självklart är du som svarsperson helt anonym och svaren kommer enbart att användas i 
forskningssyfte, då de kommer att ligga till grund för vår C-uppsats inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet. 
Vi uppskattar din medverkan, tack! 
Amanda & Julia 

 
 
Ålder?                                                          Kön 
� 12-15                                                       � Kvinna 
� 16-20                                                       � Man 
� 21-25                                                       � Annat 
� 26 och över 
 

 
 
Hur ofta brukar du titta på videos på Youtube? 
 
� Varje dag 
� Några gånger i veckan 
� Minst en gång i veckan 
� Minst en gång i månaden 
� Aldrig 
 
Följer du någon eller några speciella YouTubers som delar med sig av sig själva och sitt liv i 
någon mening? (Exempelvis i form av hauls, spelvideos eller vardagsdokumentering, etc.) 
 
� Ja 
� Nej 
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I vilket syfte tittar du på Youtube? (fler svarsalternativ möjliga) 
 
� För att bli informerad eller utbildad (om t.ex. produkter eller ämnesområden) 
� För att få insikt om min identitet genom att spegla eller utforska mina värderingar 
� I underhållningssyfte 
� För social interaktion, till exempel sällskap och/eller grupptillhörighet 
� För att koppla av och exempelvis fly från stress i vardagen 
� Annat 
 
Min favorityoutuber får mig att känna mig bekväm, som om jag är med vänner. 

 
 
 
Jag anser att min favorityoutuber verkar vara en normal och vardaglig person. 

 
 
 
Jag ser fram emot att titta på min favorityoutubers videos. 

 
 
 
Om min favorityoutuber är med i andra videos tittar jag på dem. 
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När min favorityoutuber lägger upp en video verkar hen förstå vilket typ av innehåll jag vill 
ha. 

 
 
 
Jag saknar min favorityoutuber när hen inte lägger upp videos. 

 
 
 
Jag skulle vilja träffa min favorityoutuber på riktigt. 

 
 
 
Om det står något om min favorityoutuber på ett annat forum (t.ex. i en tidningsartikel) skulle 
jag läsa det. 

 
 
 
Jag känner medlidande med min favorityoutuber när något går fel 

 
. 
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Jag attraheras av min favorityoutuber (inte nödvändigtvis fysiskt). 

 
 
 
Hur skulle du beskriva din relation till din favorityoutuber? 
 
 
 

 
 
Upplever du att det är mycket eller lite sponsrat innehåll i YouTube-videos? (Exempelvis 
betalda samarbeten mellan YouTubers och olika företag) 
 

 
 
Hur tydligt tycker du att det framgår vad som är reklam eller sponsrat innehåll på Youtube? 
 

 
 

 
 
Har du någon gång köpt en produkt/tjänst på grund av att en YouTuber rekommenderat den? 
� Ja                      � Nej                  � Vet inte/kommer inte ihåg 
 
 
Har du någon gång avstått från att köpa en produkt/tjänst som en YouTuber avrått dig från att 
köpa?  
� Ja                      � Nej                  � Vet inte/kommer inte ihåg 
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Upplever du att ditt förtroende för en produkt/tjänst påverkas av att en YouTuber 
rekommenderar den? 

 
 
Upplever du att YouTubers rekommendationer har en direkt påverkan på dina köp? 

 
 
Påverkas ditt förtroende för de produkter eller tjänster som YouTubers rekommenderar om du 
vet att de är sponsrade? 

 
 

 
Tack för att du var med och svarade på vår enkät!  
 
 
  



43 

Bilaga 3 

Tabell över PSI-skalans reliabilitet, Cronbach’s alpha. 
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Bilaga 4 

Frekvenstabeller över bakgrundsvariablerna: ålder, kön, frekvens av YouTube-tittande, 

följandet av speciella YouTubers samt motiv till YouTube-tittande . 
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Tabellerna nedan redogör för flervals-frågan “I vilket syfte tittar du på YouTube?”. Varje 

svarsalternativ har behandlats separat i SPSS och om respondenten markerat alternativet visas 

det som ett “Ja” i frekvenstabellerna och inte markerat som ett “Nej”. 
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Bilaga 5 

Ytterligare  tabeller till 5.1 PSI. 
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Bilaga 6 

Ytterligare tabeller till 5.2 Konsumtionsbeteende. 
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Bilaga 7 

Ytterligare tabeller till 5.3 Samband mellan PSI och konsumtionsbeteende. 

 


