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Abstract   
This Bachelors essay aims to investigate and detect what perceptions influencers have when it 

comes to marketing different products and services on Youtube. The focus is on the 

relationship between youtuber and audience and how this interaction affects the consumer 

behavior of the audience.  

 

This study is based on Swedish users of YouTube between 12-30 years. What follows below 

is a quantitative survey study. The investigation and discussion is based on the Para-social 

Interaction theory, also called PSI, alongside with Uses & gratification theory and lastly the 

twostep-flow of Communication. When we look at the results, our general inference is that 

gender and age seems to affect the perceived impact on the audience and their faith in 

youtubers recommendations. The perceived impact, in turn, is affecting the audience´s 

consumer behaviour.  
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1. Inledning 
Internet och de sociala medier som uppstått kring internet spelar i dagens samhälle en allt 

större roll i dagens köpupplevelser. Dessa sociala medier kan till exempel innefatta att man 

söker information kring olika produkter som sedan leder till ett köp och sedermera utvärderar 

transaktionen (Euromonitor 2017). Ett av dessa många medier är YouTube som i den här 

uppsatsen kommer att utgöra exempel för hur relationer mellan avsändare och mottagare föds 

och växer fram över tid i det digitala landskapet. 

 

Termen influencer är något som ofta nämns i samband med sociala medier. Influencer är en 

sorts inspiratör eller opinionsledare som genom sitt agerande påverkar vad andra människor 

gör. Viktigt att poängtera är att begreppet inte kommer från YouTube utan har använts sedan 

tidigare för att beskriva den effekt vissa individer har på sin publik. Syftet är ofta att få 

publiken att handla vissa varor eller tjänster baserat på olika samarbeten med vinstdrivande 

företag. På så vis är en influencer även en säljare eller marknadsförare. En influencer påverkar 

sin publik genom sina bilder, videoklipp, kommentarer eller inlägg. Begreppet influencer 

används som samlingsnamn för bloggare, twittrare, youtubers, facebookare och andra typer av 

”internetprofiler” som påverkar sina följare. Influencers tjänar pengar genom att företag och 

organisationer marknadsför sig på deras bloggar eller kanaler (Framtid.se 2018). YouTube är 

en av de viktigaste plattformarna för influencers och influencer marketing (Fidelman 2017). 

Enligt Tuten (2008) kan egentligen vem som helst bli en influencer. Det enda som krävs är att 

personen ifråga är villig att investera både tid och en hel del energi på en vald social 

plattform. När väl tid är investerad och en solid bas av följare är säkrad, då kan man kalla sig 

för influencer. 

 

YouTube är en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare. Webbplatsen 

öppnades i februari 2005 och har idag över en miljard användare varje dag och därmed 

nästintill en tredjedel av alla internetanvändare. Forumet besöks i störst utsträckning av 

personer i yngre åldrar, vilket således kan användas som ett verktyg vid marknadsföring av 

varor och tjänster. Verksamheten är i dagsläget spridd till 88 länder och sajtens innehåll är 

tillgängligt på 76 språk, vilket motsvarar 95 procent av alla språk på webben. Varje dag spelas 

en miljard visningstimmar på webbplatsen (YouTube 2018). I Sverige är YouTube den 

populäraste sajten i alla åldrar och enligt Internetstiftelsen i Sverige (IIS 2016) tittar numera 

100 procent av 12–25-åringar tittar på YouTube-videos vid något tillfälle. Under helåret 2017 
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rankas YouTube som världens näst mest populära hemsida enligt Alexa.com med endast 

Google som mer populär hemsida. Sammanfattningsvis har denna popularitet gjort YouTube 

till ett ypperligt forum för marknadsföringstypen Influencer Marketing (Ko & Wu 2017). 

 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på tre olika teorier för att förstå YouTube-plattformens 

förmåga att agera som en väl fungerande marknadsföringskanal via Influencer Marketing. De 

tre valda teorierna är Uses and Gratification Theory, Para-social Interaction Theory samt 

Tvåstegshypotesen. Trots att YouTube är en sådan maktfaktor inom dagens medielandskap är 

forskningen kring hur publiken påverkas relativt knapphändig. Vårt syfte är att bidra till den 

forskningen i och med detta arbete och har valt att dela upp begreppet påverkan i uppfattad 

påverkan och faktiskt påverkan. Vad vi menar med dessa två begrepp kommer vi att gå in på i 

vårt metod-kapitel. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och påvisa vilken uppfattad påverkan och 

faktisk påverkan influencers har när det kommer till marknadsföring av olika varor och 

tjänster på Youtube. Fokus ligger på relationen som uppstår mellan youtuber och publik och 

hur den interaktionen påverkar konsumtionsbeteendet hos publiken. 

Utifrån detta syfte är följande frågeställningar utformade: 

 

1. Hur upplever mottagarna att de påverkas av innehållet de tar del av vid tittande på 

youtubers? 

2. Påverkas mottagarnas förtroende gentemot youtubers om rekommendationerna upplevs 

som köpta, och i så fall på vilket sätt? 

3. Hur stor faktisk påverkan på publikens köpbeslut har en youtuber vid marknadsföring av en 

vara eller tjänst? 

 

1.2 Avgränsningar  
Denna studie har för avsikt att lägga all vikt på youtubers och har inte som syfte att undersöka 

YouTube som mediefenomen i sin helhet. Vi har valt att avgränsa oss till att primärt 

undersöka åldern 12–30 år då större delen av publiken som befinner sig på YouTube är i den 
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ungefärliga ålderskategorin (Resumé 2015). Studien av målgruppen kommer att utgå från 

teorierna Para-social Interaction Theory, Tvåstegshypotesen och Uses and Gratification. I 

studien tar vi viss hänsyn till respondentens kön samtidigt som åldern utgör kärnan i analysen. 

Även användningsfrekvens och sysselsättning kommer att finnas med i enkäten. Vi har 

begränsad tid att genomföra studie och analys och därför kommer vi inte behandla och 

analysera alla variabler. 

 

1.3 Disposition  

I vår studie kommer vi disponera kapitlet bakgrund till att gå igenom begreppet YouTube och 

youtubers för att ge läsaren en ökad förståelse för begreppen. I avsnitten teori och tidigare 

forskning presenteras de teorier vi valt att genomföra vårt arbete utifrån. Därefter går vi 

igenom vår valda metod, vilket är kvantitativa enkäter, samt det material som har genererats 

av enkäterna. Analys av enkätstudiens resultat följer därefter. Vi har valt att redogöra för 

respektive frågeställning under egna underrubriker med efterföljande slutsatser i efterföljande 

kapitel. Avslutningsvis kommer slutsatserna diskuteras i förhållande till frågeställningarna. 
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2. Bakgrund  

2005 var året då YouTube grundades av Jawred Karim, Chad Hurley och Steve Chen. De 

hann dock bara äga och driva videodelningssajten ett år innan Google köpte upp den. Det är 

deltagarkulturen som står i fokus på YouTube där användarna själva skapar innehållet. De 

olika parterna som agerar på YouTube är dels de som skapar innehåll, av olika syften, samt de 

som tar del av allt material som läggs ut. Engagemanget som uppstår till en följd av detta är 

en central del i hur YouTube kan användas i kommersiella syften. De kan vara såväl företag 

själva som delar med sig av material men även innehållsskapare som har en mer privat och 

personlig framtoning. Videotjänsten är världens näst mest besökta sajt efter Google och är 

således en stor del av många människors mediekonsumtion och tjänsten genererar varje dag 

flera hundra miljoner timmars videotittande (Ko & Wu 2017). 

Bland de många aktörer och personer som verkar på YouTube så finns det en kategori som 

kallas för youtubers. Dessa skapar videos som i stor utsträckning går ut på att de delar med sig 

av sin vardag och sitt dagliga liv med tillhörande livsstil. Den totala skaran av influencers som 

går under namnet youtuber har vuxit snabbt och fortsätter att växa. Det faktum att en verklig 

människa är avsändare bidrar till att budskapen känns äkta och personliga och ofta har de 

väldigt stor publik som prenumererar på deras kanaler. Något som vuxit fram som ämne bland 

youtubers är recensioner av olika produkter med tillhörande rekommendationer eller 

avrådanden att köpa produkten (YouTube 2017). Detta banar väg för samarbeten mellan 

företag och youtubers med syfte att marknadsföra en vara eller tjänst i ett så kallat sponsrat 

inlägg. Motivet till dessa samarbeten grundar sig oftast i ekonomiska fördelar i båda parters 

perspektiv. 

En youtuber som blivit känd tack vare att hon delar med sig material på sajten är Therese 

Lindgren. Hon har över 10 miljoner sidvisningar i månaden och 275 000 prenumeranter. År 

2017 blev hon årets vloggare på Youtube-galan ”Guldtuben”. Ett av hennes mest populära 

inlägg med 1,7 miljoner visningar  har titeln ”Anders har gjort slut”. I inlägget berättar hon, 

samtidigt som tårarna forsar, om att hennes stora kärlek lämnat henne. Som en följd av den 

växande rörelsen kring youtubers har det även vuxit fram prisceremonier för den relativt 

nyskapade branschen och Therese Lindgren är som sagt en av dem som tilldelats priset ”Årets 

Youtuber” på galan vid namn Guldtuben. Möjligheten för interaktion mellan youtuber och 

publik uppstår i kommentarsfälten tillhörande varje video. Innehåll som uppfattas som 

originellt kan ha en faktisk påverkan på konsumenten i dess åsikt och val av en vara eller 
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tjänst. Av den anledningen kan det påstås att youtubers har förmågan att inverka på 

konsumenters köpbeteenden, i det här fallet på YouTube (Ko & Wu 2017).  
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3. Teori och tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras de tre teorier som lagt grunden för denna studie. De teorier som 

har använts är Para-social Interaction Theory, Uses & Gratification samt Tvåstegshypotesen. 

Vårt val av nämnda teorier bygger på att de alla anses som högst relevanta inom studier av 

YouTube och youtubers. De tre bygger alla, i mer eller mindre utsträckning, på att förklara 

interaktionen och relationen mellan avsändare och mottagare. Det är också intressant att 

samtidigt med underlaget skapat av enkätstudien ställa teorierna mot varandra för att få en 

förklaring på fenomenet YouTube och de youtubers som verkar på mediet. 

 

3.1 Para-social Interaction Theory 

En av de mest relevanta teorierna kring ämnet sociala medier och YouTube är Para-social 

Interaction Theory vilken traditionellt behandlar publikens relation till personer i media. 

Teorin bör ses som ett hjälpmedel för att i grunden förstå hur människor konsumerar, skapar 

sin identitet och präglas av sociala medier.  

Möjligheterna till interaktion mellan influencer och publik bör tas i beaktning i framtida 

forskning då den nya tidens sociala medier även inkluderar publikens reaktioner. En ständig 

uppdatering av hur man som influencer lever sitt liv med hjälp av videoklipp tycks fungera 

som ett recept till framgång och en optimal parasocial interaktion med sin publik (Perse and 

Rubin 1989). Enligt De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) som har Instagram som 

studieobjekt beskriver man hur influencern erbjuder insyn i sitt vardagsliv, deras upplevelser 

och åsikter. Ko och Wu (2017) påstår att parasocial interaktion huvudsakligen sker mellan 

personer som delar liknande intressen och bakgrund och därmed förklaras också publikens val 

av vilka youtubers som de följer. Något som också spelar stor roll i den parasociala 

interaktionen är influencerns upplevda uppriktighet och hur väl publiken kan förstå och 

förutsäga vad den tar del av (Giles 2002). Genom att involvera influencers, antingen genom 

att betala dem eller helt enkelt erbjuda dem gratis produkter, syftar företag att få influencern 

att marknadsföra deras produkter gentemot deras följarskara. Detta är alltså praktiken som 

kallas för ”influencer marketing”. Till skillnad från en känd offentlig person, uppfattas ofta 

influencern som genuin, trovärdig, tillgänglig och är enkel att relatera till. Den här bilden 

kommer sig av att en influencer delar med sig av de mer privata aspekterna av sitt liv och 

interagerar med sina följare via medier såsom exempelvis YouTube och Instagram. Detta 

skeende förklaras med Para-social Interaction Theory och den beskrivs som en illusion av en 

verklig relation med en medieutövare och gör konsumenten mer mottaglig för deras åsikter 
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och beteenden. Då budskap som sponsras av ett företag vävs samman i en konstant ström av 

berättande är det sannolikt att de sponsrade åsikterna uppfattas som oberoende och kan på så 

sätt få mottagare och konsument att agera på ett önskat sätt. Då denna typ av marknadsföring 

fortfarande är relativt ny är sannolikheten att konsumenten skall stöta ifrån sig budskapet 

relativt liten. 

Denna slutsats är något som vi gärna stödjer då influencer marketing fortfarande är ett ungt 

fenomen i och med uppstarten av sociala medier på mitten av 2000-talet, i alla fall i den 

utsträckningen vi ser den idag. Att konsumenten fortfarande är naiv i sin sociala medie-

konsumtion är ett faktum. Dock vänjer sig folk mer och mer vid ”oäkta” budskap och det blir 

svårare att lura konsumenter. I framtiden när publiken potentiellt har genomskådat influencer 

marketing så bör det ha uppstått en motreaktion och en generell efterfrågan på transparens. 

Istället för att arbeta med dolda budskap gömda i en konstant informationsström så blir med 

stor sannolikhet självdistans och ärlighet viktigare än någonsin. 

Sociala medier är ett nytt sätt att umgås på och enligt Castells (2002) så har människor inte 

blivit isolerade i större utsträckning utan snarare tvärtom, man utnyttjar möjligheterna som 

kommer med att fysiskt avstånd inte längre spelar någon roll. Denna slutsats är också något 

som talar för en influencer och företag som vill utnyttja möjligheterna att människor skapar 

relationer med varandra trots att chansen är stor att de aldrig kommer att träffas i verkliga 

livet. 

 

3.2 Uses and Gratification Theory 

Uses and gratification-teorin kan ses som ett alternativ till mer traditionella metoder för 

studier av medieprocesser. Teorin har vuxit fram som ett perspektiv som förklarar kanalval, 

meddelandeval, tolkning svar och påverkan. Uses and Gratification fokuserar på individens 

val, där studieobjektet väljer bland olika kommunikations-alternativ. Publiken gör sina val 

baserat på sina egna preferenser, intressen och förväntningar. Valen påverkar i sin tur 

medieprocessen och resultatet av kommunikationen (Oliver & Nabi 2009).  

Teorin kommer från början av att medieforskarens ställde sig två effektrelaterade frågor; 

”Vad gör medierna med publiken?” och ”Vad gör publiken med medierna?”. Publiken 

betraktas som självständigt tänkande och fritt handlande med ett medieanvändande som syftar 

till att tillfredsställa egna behov av information, underhållning och social tillhörighet 

(Gripsrud 2011). Som teori är denna särskilt intressant då aspekten med en tvåvägs-
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kommunikation finns med i resonemanget. Detta till skillnad från Para-social Interaction 

Theory som nästan enbart fokuserar på hur avsändare påverkar publik. 

Det är ingen överdrift att påstå att forskningen kring YouTube är omfattande när det kommer 

till perspektivet användargenererad media eller UGM (User-generated media). UGM är precis 

som det låter, något som skapas av sina egna användare via exempelvis ett socialt medie. 

Guosong (2009) tillämpade Uses and Gratification Theory på sin studie och utforskade på så 

sätt YouTube som en form av UGM. I studien föreslogs en tredelad modell för att kunna 

härleda de främsta orsakerna till hur och varför människor interagerar med olika UGM. De tre 

centrala delarna eller motiven till interaktionen skulle enligt Guosong (2009) således vara att 

konsumera, deltaga och producera. Med konsumtion menas inte att faktiskt konsumera en 

vara utan att ta del av och titta på en video genererad av exempelvis en influencer, men utan 

att själv deltaga. Att deltaga är att etablera en kontakt mellan de olika användarna, exempelvis 

vid betygsättningen av ett videoklipp. Att producera är att skapa innehåll eller content som det 

också kallas. För en influencer är detta det vanligaste motivet till att vara aktiv på sociala 

medier. Att utvecklingen av sociala medier är en demokratisering av produktion av innehåll 

såsom texter, videoklipp och bilder. Att denna känsla av demokrati och open source spelar in 

när publiken värderar en influencer bör ses som en styrka hos influencer marketing. Att man 

som avsändare också kan svara i realtid på frågor kring produkter som exponeras är också ett 

faktum som talar för sociala medier och deras styrka som forum för opinionsledare. 

 

3.3 Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen eller ”The twostep-flow of Communication”, som utvecklades av 

sociologerna Elihu Katz och Paul Lazarsfeld, är en hypotes som handlar om att mediers 

budskap och individers personliga referenser inte enbart avgör hur medierna kan påverka. Det 

var i samband med en valkampanj år 1940 som undersökningen som ligger till grund för 

teorin genomfördes. Den aktuella studien visade på en liten effekt för massmedier att påverka 

och förändra publikens beslut (Katz & Lazarsfeld 1955). Det som däremot hade effekt enligt 

undersökningen när det kom till att påverka publiken var andra människor i form av lokala 

opinionsledare. Med den insikten blir Tvåstegshypotesen relevant med ytterligare forskning 

på området som påvisar att människor använder medier för att exempelvis tillfredsställa 

behov såsom social tillhörighet, självbekräftelse, underhållning med mera (Katz & Lazarsfeld 

1955, Gripsrud 2011). De menar på att det finns opinionsledare som kan fungera som en 

kanal för grupper i samhället. Opinionsledaren håller sig uppdaterad om olika händelser som 
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beskrivs och presenteras i media för att sedan presentera sin egna tolkning för mindre aktiva 

delar av befolkningen i samhället med likvärdig status som en experts. Därav menar Katz och 

Lazarsfeld att människors val inte enbart grundas via information via medier men utan också 

informations om mottagits av opinionsledare i samhället (Gripsrud 2011). Med Katz och 

Lazarsfelds teori kan vi få en förståelse för hur företag väljer influencers som opinionsledare 

för deras vinning. Influencers av olika slag blir till en slags opinionsledare som kanaliserar ut 

ett budskap till publiken. Influencern använder sig av YouTube som kanal för att presentera 

sin egna tolkning av en produkt eller tjänst. Opinionsledaren blir i det här fallet ett sätt för 

företag att marknadsföra sig och för att nå ut till en stor publik på samma gång. Influencerns 

tolkning av produkten eller tjänsten blir möjligtvis då mer attraktiv och trovärdig då publiken 

kanske följt influencern under längre tid, eller möjligtvis ser personen som en typ av förebild. 

Detta är något som då blir potentiellt gynnsamt för företagen. Även om den personliga 

kontakten idag är viktigare och tar betydligt mer plats i medielandskapet har efterföljande 

forskning inte kunnat påvisa att den personliga kontakten alltid har inflytande i dialogen 

mellan avsändare och mottagare (McQuail 2010). 
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4. Metod & material 
I detta avsnitt presenteras och motiveras metoden för datainsamlingen, urval, utformning av 

utformning och analys, dess reliabilitet och validitet samt metoddiskussion. Vi kommer även 

att definiera vad som menas med uppfattad påverkan och faktisk påverkan för att underlätta 

förståelsen av studien. 

 

4.1 Upplevd påverkan och faktisk påverkan 
Vi har i vår studie valt att skilja mellan begreppen upplevd påverkan och faktisk påverkan och 

även valt att skapa vår egen definition av de båda begreppen för att underlätta förståelsen. Att 

mäta påverkan med en enkätstudie med frågor som ställs till en grupp respondenter kan vara 

problematiskt. Att en person själv ska bedöma om de påverkas och vad påverkan egentligen 

är praktiskt taget omöjligt. Därför har vi valt att definiera upplevd påverkan som att 

respondentens attityd utifrån ett specifikt innehåll på något sätt ändras. Vi skiljer inte på om 

denna uppfattade påverkan är i positiv eller negativ bemärkelse kopplat till influencerns 

budskap. Faktisk påverkan har vi definierat som att respondenten aktivt agerat på en 

influencers rekommendation kring en vara eller tjänst. Faktiskt påverkan kan således likställas 

med ett köp av en vara eller tjänst baserat på en rekommendation från en influencer. 

 
4.2 Metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ enkätstudie. Det är en metod som är passande när man vill 

göra ett större material tillgängligt för analys och är lämplig för att kunna representera en 

avsedd målgrupp genom en mindre grupp människors attityder. Den troligen vanligaste 

varianten inom kvantitativa metoder är en så kallad surveyundersökning, med andra ord en 

enkätundersökning (Johansson 2010:87). Fördelen med denna typ av enkät är att svaren 

snabbt kan samlas in och samtidigt har möjlighet till en stor geografisk spridning.  

Ett systematiskt och formaliserat upplägg är en förutsättning, och nödvändigt om man på 

statistiska grunder vill kunna dra slutsatser av resultaten som är generella. I enkätintervjuer 

ställs standardiserade frågor till ett stort antal individer, ofta i syfte att nå kunskap om en hel 

population (Ekström & Larsson 2010). 

Vidare är fördelarna med en kvantitativ metod är att man tar del av flera respondenter vilket 

kan bidra till ett större perspektiv av de ställda frågeställningarna. Den kvantitativa 

forskningen fokuserar på mängden data som tas in i undersökningen och metoden lägger 

större fokus på siffror än tolkning av ord och fraser (Bryman 2004: 371-372). 
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Våt enkät utformades via nätet och skickades ut via våra privata Facebook. Detta då 

webbenkäter är ett tids- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att samla in större mängder 

data, som på så sätt kan generaliseras, vilket är betydelsefullt vid kvantitativa studier som 

kräver detta (Bryman 2008). Det verktyg som användes för att skapa vår webbenkät är 

Google Forms. 

Surveyundersökningar är vanligen en av de bättre metoderna för att studera attityder eller 

beteenden hos en grupp människor som inte går att observera direkt. Dock finns nackdelar 

med denna typ av metod, då svarsfrekvensen ofta är låg vilket försvagar undersökningens 

representation (Ekström & Larsson 2010). I detta fall är inte enkätens respondenter 

representativa för alla svenska användare av videodelningssajten Youtube. Enkäten bestod av 

17 stycken frågor i form av kryssfrågor, flervalsfrågor och öppna svar. Totalt samlades 156 

svar in.  

4.3 Urval 
Den valda populationen är personer i Sverige mellan 12–30 år. Detta då statistik från 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) visar att 85 procent av alla svenska internetanvändare någon 

gång har tittat på YouTube. Mer än hälften, 52 procent, tittar varje vecka och var fjärde, 25 

procent, tittar på YouTube dagligen. Vidare visar statistiken på att alla 12–15-åringar 

använder YouTube någon gång och 79 procent gör det dagligen. Upp till 35-årsåldern är det 

mer än 98 procent, som använder sig av YouTube, men däremot är den dagliga användningen 

inte lika hög som hos den yngre publiken (Svenskarna och internet 2016). Som tidigare nämnt 

så är den större delen av publiken som befinner sig på YouTube är i den ungefärliga 

ålderskategorin 12-30 år (Resumé 2015). Därför ansåg vi att det var passande och intressant 

att undersöka personer i de åldrarna, med visst undantag för respondenter som är 30 + år. 

 

Den urvals form som har använts är ett bekvämlighetsurval. Detta urval valdes då det går 

snabbt och förenklar processen att få tag på respondenter. Problemet med bekvämlighetsurval 

är att resultatet inte kan generaliseras på en population eftersom urvalet inte representerar 

populationen i helhet. Respondenterna består utav personer som finns tillgängliga för 

forskarna vid en viss utsatt tidpunkt och i detta fall på Facebook, vilket kan göra att urvalet 

anses som smalt. (Bryman 2004:195–196). Användningen utav ett bekvämlighetsurval kan 

dock accepteras det finns en viss tidsbrist för detta arbete, vilket minskar valmöjligheten av 
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metod. Vi har en målgrupp bestående av kvinnor och män mellan 12–30 år. Samtliga 

respondenter kan kategoriseras in i denna målgrupp, däremot har de inte blivit slumpmässigt 

utvalda (Bryman 2004:195–196). 

Webbenkäten spreds som nämnt på Facebook då det är det forum där vi kan nå ut till ett stort 

antal människor på kort tid. Enkäten delades på våra personliga profiler, de skickades i privata 

meddelanden till vänner under 30 år, samt delades i två olika Facebookgrupper. För att få in 

tillräckligt med svar på våra enkäter så räckte det inte med att sprida enkäten på våra profiler 

eller i privata meddelanden. Därför delades enkäten även i Facebookgruppen Honey & the 

bees som vid tillfället för delning av enkäten, hade 138 059 medlemmar samt i 

Facebookgruppen Palestinier i Sverige med 7098 medlemmar.  

Sett i efterhand så hade ett stratifierat urval resulterat i respondenter som motsvarat 

populationen bättre i vissa avseenden. Då hade man kunnat dela upp populationen, det vill 

säga svenska användare av Youtube, i olika strata. Ett exempel hade varit att dela utifrån de 

olika åldersspann som enkäten utgick ifrån. Ur varje grupp drar man sedan ett obundet 

slumpmässigt urval, för att få ett så representativt urval som möjligt. Det stratifierade urvalet 

kan till kan ge bra precision och är bra vid exempelvis sneda fördelningar eller vid olika 

storlekar (Ekström & Larsson 2010). Denna typ av urval hade dock krävt mer tid samt 

resurser. 

4.4 Enkätens utformning  
För exakta frågor, se bilaga 1. 

 

Enkäten som utformades i Google Forms bestod av 17 frågor som berörde respondenternas 

användning av YouTube, hur frekvent respondenterna använder sig av YouTube, hur deras 

upplevda påverkan av youtubers i allmänhet ser ut och hur deras marknadsföring faktiskt 

påverkar deras köpbeslut. Enkätens avslutande variabler var kön, ålder och huvudsaklig 

sysselsättning. Dessa variabler har inte en större betydelse för undersökningen, men kan vara 

intressant för analys, för att studera urvalsgruppens utformning och för att se hur det skiljer 

sig mellan exempelvis män och kvinnor eller hur beteende ser ut i de olika ålderskategorierna.  

 

Enkäten bestod av frågor där man endast fick välja ett svar, flervalsfrågor samt öppna svar där 

respondenterna fick skriva in ett eget kort svar. Detta gjordes bland annat på den fråga med 

öppet svarsalternativ där respondenterna skulle ange om och vilken/ vilka youtubers de följer. 
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De öppna svaren gällde främst vilken eller vilka favorit-youtubers respondenterna hade och 

har därför inte använts i vår analys av materialet. 

 

Respondenternas upplevda påverkan och faktiska påverkan analyseras utifrån 9 stycken frågor 

gällande om de upplever att de påverkas av innehållet de tar del av via youtubers, hur den 

uppfattade påverkan ser ut, om de litar på information om varor och tjänster som 

rekommenderas av youtubers och om de blivit faktiskt påverkade och köpt en vara som 

rekommenderats av en youtuber.  

 

För frågan om respondenterna brukar lita på den information om varor och tjänster som 

rekommenderas av youtubers så använde vi oss av en 5-gradig likertskala, där 

svarsalternativen sträcker sig från litar inte alls till litar helt.  

 

Vi valde att ha frågor där respondenten endast får välja ett svar, flervalsfrågor samt öppna 

svar för att få mer nyanserade enkätsvar, då det kan vara lätt att gå miste om viktig 

information då en enkät inte är lika djupgående som vid intervju. Som tidigare nämnt valdes 

de öppna svaren bort då de inte bidrog till studiens syfte utan främst gav inblick i vilka 

youtubers respondenterna följer. 

 

4.5 Analysens utformning  

För att bearbeta och hantera insamlad data, skapade vi frekvenstabeller och korstabeller i 

statistikprogrammet SPSS, då det är ett sätt att presentera resultat och behandla data (Edling 

& Hedström 2003). Våra enkätsvar kodades om och lades in i SPSS och därefter gjorde ett 

antal frekvenstabeller och korstabeller av intresse som hjälp för att besvara våra tre 

frågeställningar. 

        

I resultat och analysdel har frekvens- och korstabeller delats in och presenterats i olika avsnitt 

utifrån vilken frågeställning de faller under. Detta för att göra det tydligt och enkelt för 

läsaren.  

Variablerna i enkäten behandlar youtubers upplevda påverkan på publiken och den faktiska 

påverkan gällande hur deras köpbenägenhet ser ut beroende på kön, ålder och förtroende. 

Något som även togs med i beräkning av analys var, vilken typ av innehåll respondenterna tar 

del av via YouTube.  
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Resultatredovisningen av tabeller kommer innehålla presentation av sambandsmått av 

Cramer’s V för att visa hur starkt sambandet är mellan olika variabler.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Kvantitativa forskningsmetoder använder olika typer av insamlingstekniker, i detta fall en 

enkätundersökning. Två nyckelbegrepp som används för att mäta och analysera den valda 

kvantitativa metoden, är reliabilitet och validitet. Validitet, det vill säga giltighet, syftar till 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som det påstås mäta. Med reliabilitet, det vill säga 

pålitlighet, menas att en mätmetod är okänslig för slumpens inverkan. Reliabilitet är hög när 

testen ger samma resultat vid upprepade mätningar (Lundequist 1995:38) 

 

God reliabilitet och validitet är en förutsättning för att resultaten skall kunna generaliseras till 

att gälla även andra än de som undersökts. Reliabiliteten beskriver mätverktygets pålitlighet, 

som i detta fall är enkätfrågorna. Syftet med frågorna var att i så hög grad som möjligt kunna 

kartlägga uppfattad påverkan på youtubers publik och faktisk påverkan på deras köpbeslut. 

Resultatet ska vara tillförlitligt, indikatorerna som utgör en skala är pålitliga och följdriktiga 

samt att undersökningen ska vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem 

som utför testet (Bryman 2008:160). Att sträva efter vid kvantitativa studier är att säga något 

om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra typer av urvalsgrupper och 

situationer än den specifika undersökningen (Bryman 2008:168). Det är därför viktigt att 

urvalet är så representativt som möjligt för att man ska kunna påstå att resultaten inte är unika. 

Ju högre reliabiliteten är, desto större förutsättning för en högre validitet. För att uppnå en hög 

validitet, så krävs det att variablerna i enkäten utformas så att de genererar information som 

gör att frågeställningarna kan besvaras.  

 

Om det inte går att reproducera forskarens resultat så är det av stor vikt att ifrågasätta 

resultatens validitet (Carmines & Zeller 1979). För att få en hög reliabilitet för detta arbete så 

har enkätfrågorna ändrats flera gånger samt att en pilotstudie tidigare gjorts. Pilotstudien 

användes för att ta reda på vilka frågor som var relevanta och vilka som behövde ändras för 

att få fram tydligare svar.  Efter detta har frågeställningarna ändrats för att enkätens frågor ska 

kunna generera ett resultat. Vi har haft för avsikt att utforma frågor som är enkla och 

lättförståeliga med svarsalternativ som är korta och koncisa. Detta för att minska risken för 

eventuella misstolkningar och liknande som kan påverka resultatet på ett missvisande sätt.  
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Att kunna undersöka ett mätverktygs validitet innebär att försöka kontrollera om verktyget 

mäter det som avses mätas (Bryman 2008).        

  

4.7 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av en kvantitativ metod samla in data som 

tillsammans med vald teori skall analyseras för att svara på våra tre frågeställningar.  Dessa 

berör youtubers uppfattade påverkan på publiken och youtubers faktiska påverkan på 

publikens köpbeslut. Metoden anses mest relevant för arbetet då det i enkätintervjuer ställs 

standardiserade frågor till ett stort antal individer, ofta i syfte att nå kunskap om en hel 

population (Ekström & Larsson 2010). 

 

Frågorna i enkäten är utvalda för att få ett brett perspektiv på frågeställningarna och hur att 

kunna ha flera olika variabler att ställa mot varandra och jämföra i korstabeller. Av dessa 

korstabeller kan sedan också utläsas det eventuella sambandet. I enkäten presenterades ingen 

förklaring om syftet för enkäten och inte heller en förklaring av begreppet youtuber. Trots att 

frågor i enkäten valts ut noggrant och formulerats för att man ska kunna tolka de enkelt så kan 

avsaknaden av ovanstående information eventuellt påverkat respondenternas svar. Dock utgår 

vi från att de som svarat att de använder YouTube också har någon form av förkunskap om 

vad en youtuber är.  

 

 

 

 

 

 



 16 

5. Resultat & Analys 

Nedan redovisas och analyseras studiens resultat med hjälp av frekvens- och korstabeller som 

utformats i statistikprogrammet SPSS. Resultatet kommer inledas kort och sedan knytas an till 

vald teori och slutligen kommer de mest relevanta tabellerna användas för att besvara de 

frågeställningar som arbetet utgår ifrån. 

            

Av våra 156 respondenter uppgav en majoritet på 47,4 % att de tar del av YouTube varje dag. 

De två kategorierna 3-5 dagar i veckan samt 1-2 dagar i veckan fick vardera 22,4 % och det 

sista alternativet 1-3 dagar i månaden 7,7 %. Utifrån detta resultat kan vi se att 92,3 % av 

respondenterna tar del av YouTube minst 1-2 gånger i veckan och att endast 12 stycken av de 

totalt 156 svaranden tar del av YouTube 1-3 gånger i månaden.  

70,5 %, uppgav att de följer en eller flera specifika youtubers och 29,5 %, uppgav att de inte 

gör det.     

 

5.1 Allmänt om urvalet och deras YouTube-användning 
 

Följande tabell är en frekvenstabell och besvarar resultat av vilken typ av material 

respondenterna tar del av på YouTube. I enkätundersökningen var detta en flervalsfråga som 

därmed gav respondenterna möjlighet till att välja ett eller flera svarsalternativ.  
 

 
N = 572 

 

Ovanstående frekvenstabell besvarar frågan gällande vilket typ av innehåll respondenterna tar 

del av via YouTube. Tabellen beskriver väl varför respondenterna använder YouTube och i 
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vilket syfte. Då frågan var en flervalsfråga där respondenten kunde fylla i mer än ett svar har 

vi fått in totalt 572 olika svar från 156 enkäter vilket utgör 100% av alla som fyllt i enkäten. 

När vi redovisar resultaten väljer vi att använda “Percent of Cases” för att få en korrekt bild 

av hur många som tar del av respektive kategori. Vi har valt att dela in de olika 

användningsområdena i 8 olika kategorier och vi har fått följande svar. Med hjälp av de 572 

svaren kan vi rangordna de vanligaste anledningarna till att publiken tar del av innehåll på 

YouTube. 83,3% av alla som använder YouTube gör så för dess underhållningsvärde, 61,5% 

lyssnar på eller ser på musikrelaterat innehåll och 60,9% tar del av livsstilsrelaterat innehåll 

eller vardagsvloggar. I övrigt kan vi se att Skönhet och Mode står för 57,7% samtidigt som 

42,3% uppskattar YouTubes dokumentära innehåll. Träning och Hälsa tar 32,7% av våra 

respondenter del av och de två minsta kategorierna är Sport och Spel varav enbart 14,1% tittar 

på. Anledningen till att respondenterna använder YouTube med olika syften förklaras enligt 

Gripsrud (2011) med att publiken självständigt söker att tillfredsställa olika behov såsom 

exempelvis information, underhållning och social tillhörighet. Att respondenterna följer flera 

olika typer av youtubers är därav helt naturligt. 

 

Nedan följer uppsatsens huvudsakliga frågeställningar 

1. Hur upplever mottagarna att de påverkas av innehållet de tar del av vid tittande på 

youtubers? 

2. Påverkas mottagarnas förtroende gentemot youtubers om rekommendationerna upplevs 

som köpta, och i så fall på vilket sätt? 

3. Hur stor faktiskt påverkan på publikens köpbeslut har en youtuber vid marknadsföring av 

en produkt eller tjänst? 

5.2 Upplevd påverkan 

I detta avsnitt kommer följande frågeställning behandlas och besvaras genom resultaten i 

enkäten: “Hur upplever mottagarna att de påverkas av innehållet de tar del av vid tittande på 

youtubers?” 
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Tabell 1. Följande frekvenstabell visar på hur mycket respondenterna påverkas av 
innehållet de tar del av på YouTube via youtubers. Resultaten visas i kategorierna “Ja”, 

“Nej” och “Vet ej” 

 
N = 156  

 

I tabellen med svar på frågan “Upplever du att du påverkas av innehållet du tar del av via 

youtubers?” svarar 80,8% av respondenterna att de upplever att de påverkas samtidigt som 

enbart 8,3% svarar nej på den frågan. Att en överväldigande majoritet på 80,8% säger att de 

upplever att de påverkas av det innehåll de tar del av via youtuber tyder på att det finns en 

stark koppling mellan youtubers och respondenterna. Detta tyder också på att youtubers har 

förmågan att, enligt respondenternas egen upplevda påverkan ha en inverkan på vad de tycker 

om en vara eller tjänst inom sitt respektive expertisområde. Det kan alltså ses som att 

YouTube är ett mycket bra forum för riktad marknadsföring då det är ett personligt forum 

med tillhörande rekommendationer enligt Ko och Wu (2017). Viktigt att förtydliga är att 

frågan inte gör skillnad mellan vilket typ av innehåll man som publik upplever att de påverkas 

av. Vi vet inte om det är sponsrade kommersiella budskap eller om det är mer informativa och 

icke kommersiella budskap. Den frågan får vi inte svar på här. Det är samtidigt intressant att 

en så pass liten del av respondenterna, 8,3%, säger att de inte upplever att de påverkas av 

innehåll via youtube. Enligt Horton och Wohls (1956) resonemang kring Para-social 

Interaction Theory upplever publiken en känsla av intimitet med avsändaren vilket 

tillsammans med den upplevda pålitligheten förstärks över tid. Detta stödjer resultatet med 

den höga andelen av respondenterna som upplever att de påverkas av youtubers. Det hade 

också varit intressant att i framtida studier gå närmare in på hur relationen stärks över tid 

vilket inte ovan enkätfråga ger oss svaret på. Enligt Katz och Lazarsfeld teori om 

tvåstegshypotesen fungerar inte alltid massmedial påverkan av en publik (Katz & Lazarsfeld 

1955). Det som däremot visade sig effektivt för att påverka en publik var lokala 

opinionsledare vilket också talar för de väldigt höga siffrorna för upplevd påverkan ovan. 



 19 

Människor påverkar människor och anledningen till det är just att människor använder medier 

för att exempelvis tillfredsställa behov såsom social tillhörighet, självbekräftelse, 

underhållning med mera (Katz & Lazarsfeld 1955, Gripsrud 2011). Sammanfattningsvis anser 

vi att detta är ett viktigt fynd när det kommer till att kartlägga att YouTube och youtubers 

upplevda påverkan på människor. 

     

Tabell 2. I denna korstabell framgår i vilken grad respondenterna påverkas av 
informationen de tar del av utifrån variabeln kön. 
 

 
N = 156  

Cramer’s V = 0,148 

P = 0,148 

 

I ovan korstabell framkommer det att män är mindre benägna än kvinnor att uppge en upplevd 

påverkan av innehållet de tar del av via youtubers. 68% av alla män påstår att de upplever en 

påverkan samtidigt som hela 82,3% av alla kvinnor påstår detsamma. Då studien primärt inte 

syftar till att särskilja män och kvinnor kommer vi inte att dra några slutsater av detta men det 

är högst intressant att kunna utläsa dessa resultat och framför allt värdefullt för fortsatta 

studier i att ytterligare forska kring könsskillnader vid marknadsföring av varor och tjänster 

via youtubers. En anledning till skillnaderna mellan könen kan vara att kvinnor och män 

använder YouTube i olika syften och att resultaten därför skiljer sig åt. 
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Tabell 3. I korstabellen nedan presenteras, i stigande skala, upplevd påverkan i relation 
till ålder utifrån de olika åldersgrupperna 12-17 år, 18-23 år, 24-29 år och 30+ år. 
 

 
N = 156  

Cramer’s V = 0,130 

P = 0,184 

 

Dessa svar visar på ett tydligt samband mellan de olika ålderskategorierna. Oavsett ålder så 

upplever man i hög grad att man påverkas av innehållet som tas del av. Kategorin 24-29 år är 

den minsta med 76,5% och 12-17 år är den största med hela 90,5%. Detta visar tydligt att 

ungdomar är de som upplever att de påverkas mest av innehållet de väljer att titta på vilket i 

sin tur betyder att marknadsföring via youtubers är som mest effektivt mot just denna 

åldersgrupp. Utöver det faktum att största delen av YouTubes användare i Sverige är 

ungdomar mellan 12-25 år (IIS 2016) kan detta resultat med ungdomar som de upplevt mest 

lättpåverkade ses som en bekräftelse att influencer marketing via YouTube är det mest 

effektiva sättet att påverka målgruppen. Frågan besvarar dock inte huruvida kategorin 12-17 

år faktiskt påverkas till att köpa en vara eller tjänst och det kan antas att köpkraften i den 

nämnda kategorin är den minsta i undersökningen. Samtidigt är sambandet mellan de olika 

kategorierna med en stor majoritet som svarar “Ja” på frågan om de upplever att de påverkas 

så pass markant att det inte bör bortses från i kontexten youtubers och marknadsföring av 

varor och tjänster med hjälp av dessa. 
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5.3 Förtroende gentemot youtubers 

I detta avsnitt kommer följande frågeställning behandlas och besvaras genom resultaten i 

enkäten: “Påverkas mottagarnas förtroende gentemot youtubers om rekommendationerna 

upplevs som köpta, och i så fall på vilket sätt?” 
 
Tabell 4. Respondenterna svarar på huruvida man litar på information om varor och 
tjänster som rekommenderas av youtubers i en 5-gradig likertskala. Svarsfrekvens samt 
procent redovisas. 
 

Brukar du lita på information om varor och tjänster som rekommenderas av 
youtubers? 

 
N = 156 

 

Ovanstående frekvenstabell visar resultatet på variabeln om urvalsgruppen brukar lita på 

information om varor och tjänster som rekommenderas av youtubers. Frågan besvarades 

genom en 5-gradig likertskala för att studera attityderna hos respondenterna, där de fick 

markera i vilken grad de överensstämmer med frågan. Vi kan se att när frågan ställs huruvida 

de lita på information från influencers så är det något fler som misstror influencers än de som 

litar på dem. Totalt är det 28,3% som inte litar på informationen samtidigt som 19,2% utgår 

från att det som sägs är sant. En förklaring till detta kan vara att tilliten är relativt låg då 

respondenterna utgår från att det som sägs av youtubers ofta är av företag förutbestämda 

budskap och av den anledningen bedöms som mindre trovärdigt då youtubers får betalt för att 

uttrycka vissa åsikter om utvalda varor och tjänster. En viktig aspekt i den parasociala 

interaktionen och således förtroendet mellan youtuber och publik är den upplevda 

uppriktigheten i det som visas (Giles 2002). Att youtubers i stor utsträckning rekommenderar 

varor eller tjänster mot betalning skulle alltså kunna ligga till grund för den relativt låga 

tilliten.  
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Tabell 5. I denna korstabell svarar respondenterna på huruvida man litar på 
information om varor och tjänster som rekommenderas av youtubers i en 5-gradig 
likertskala utifrån variabeln kön. Svarsfrekvens samt procent redovisas. 
 

Brukar du lita på information om varor eller tjänster som rekommenderas av youtubers 
* Kön 

 
N = 156  

Cramer’s V = 0,172 

P = 0,172 

 

Ovanstående korstabell visar sambandet mellan de två variablerna kön och om 

respondenterna brukar lita på information om varor och tjänster som rekommenderas av 

youtubers. Arbetet har inte för avsikt att gå in i djupare analys kring skillnader mellan kvinnor 

och män, men trots detta kan det vara intressant för arbetet att se om det finns några stora 

skillnader när det kommer till förtroende för rekommendationer. Viktigt att ta i beaktning att 

endast 16 % av alla respondenter är män. Variablerna visar ett Cramer´s V på 0,172 och detta 

tyder på att sambandet är måttligt starkt. Resultaten visar tydligt på att män i större 

utsträckning inte litar på youtubers med 44%, samtidigt som kvinnor påstår att de inte litar på 
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youtubers till 25,2%.  Av resultaten kan alltså utläsas kan utläsas att kvinnor i högre grad inte 

väljer att misstro den information om varor och tjänster som rekommenderas av youtubers. 

Detta bör dock ses som användbart i marknadsföring mot specifikt kvinnor på YouTube via 

youtubers.   

 

Tabell 6. Respondenterna svarar huruvida deras upplevda förtroende för en influencer 
påverkats positivt som ett resultat av vilken typ av varor och tjänster som 
rekommenderats. 

 
N = 156  
 
Ovanstående frekvenstabell ger oss resultat gällande om publikens upplevda förtroende 

påverkats positivt på grund av vilken typ av vara eller tjänst youtubern tipsat om. Hela 51,8% 

av respondenterna menar på att de upplever att deras förtroende för en youtuber påverkats 

positivt på grund av att avsändaren rekommenderat en viss vara eller tjänst. I relation till att 

endast 23,7% har svarat att de inte upplever att de påverkas positivt blir den siffran intressant. 

Resultatet tyder på att publiken, vid tips av enligt dem relevanta varor eller tjänster känner 

tillit till youtubern och att den relation och de förväntningar de har på avsändaren spelar in i 

deras värdering av hur de tar emot budskapet. Vi kan anta att detta beror på att publiken som 

följer en viss youtuber av den anledningen att man tycker att innehållet är intressant också 

förväntar sig att avsändaren håller sig inom vissa områden och att exempelvis någon som är 

aktiv inom området träning och hälsa också ska ge rekommendationer inom det specifika 

området. Att det upplevda förtroendet påverkas positivt kan beroende på vilka varor och 

tjänster som rekommenderas kan till viss del härledas till att man följer de youtubers som man 

delar intressen och livsstil med enligt Ko och Wu (2017). Youtubers som man själv valt att 

följa har också förmågan att skapa starkast parasociala band med följaren. 
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Tabell 7. Respondenterna svarar huruvida deras upplevda förtroende för en influencer 
påverkats negativt som ett resultat av vilken typ av varor och tjänster som 
rekommenderats. 

 
N = 156  

 

Ovanstående tabell ger oss resultat gällande om publiken upplever att deras förtroende 

påverkats negativt på grund av vilken typ av vara eller tjänst youtubern tipsat om. 55,1% av 

respondenterna menar att de upplever att deras förtroende påverkats negativt på grund av 

rekommendationer youtubers ger. 26,9% av alla som svarat påstår att de upplever att deras 

förtroende inte påverkats negativt. Det är intressant att 55,1% anser att de upplever att de 

påverkats negativt av en rekommendation av en vara eller tjänst vid minst något tillfälle. I 

denna tabell är andelen som inte upplever att de påverkats negativt marginellt större vilket 

inte kan anses vara någon markant skillnad. En anledning till minskat förtroende för en 

youtuber kan vara som i tabellen ovan att man har tagit del av rekommendationer som inte 

stämmer överens med det man förväntar sig att se. Som tidigare nämnt är det viktigt för 

publiken att förstå varför och kunna förutse rekommendationer och när dessa inte stämmer 

överens med förväntningarna skadas förtroendet och den upplevda uppriktigheten (Giles 

2002). Om en youtuber som är aktiv inom området Träning och Hälsa helt plötsligt 

rekommenderar en alkoholhaltig dryck kan detta ses som icke trovärdigt är därmed skada 

youtuberns förtroende hos respondenten.  

5.4 Faktiskt påverkan av youtubers 

I detta avsnitt kommer följande frågeställning behandlas och besvaras genom resultaten i 

enkäten: “Hur stor faktiskt påverkan på publikens köpbeslut har en youtuber vid 

marknadsföring av en produkt eller tjänst?” 
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Tabell 8. I nedan frekvenstabell svarar respondenten på om man någon gång köpt eller 
bett målsman köpa en vara eller tjänst rekommenderad av en youtuber. Resultatet 
presenteras utifrån variablerna “Ja, ofta”, “Ja, någon gång”, “Nej, aldrig” eller “Vet 

ej”. 

 
N = 156 

 

I ovanstående frekvenstabell påstår 35,2% av respondenterna att de någon gång har köpt en 

vara eller tjänst rekommenderad av en youtuber medan 58,4% svarar att de aldrig köpt eller 

bett målsman köpa något på en rekommendation. Majoriteten av respondenterna har därmed 

aldrig köpt eller bett en målsman köpa en vara eller tjänst som rekommenderats av en 

youtuber. Detta ger en inblick i hur stor faktisk påverkan youtubers rekommendationer har på 

sin publik. Om ett innehåll uppfattas som tillräckligt originellt kan det mycket väl, med hjälp 

av en faktisk påverkan, leda konsumenten till att köpa en viss vara eller tjänst enligt Ko & Wu 

(2017), vilket nästintill en tredjedel påstår att de gjort just så. Resultatet säger oss att 

majoriteten, enligt de själva, inte agerar på en rekommendation om en viss vara eller tjänst. 

Detta ger oss enbart respondentens egen bild av hur man medvetet agerar på en 

rekommendation och den verkliga och faktiska procenten för hur många som faktiskt köpt 

något kan antas vara betydligt högre. Vi får heller inte svar på vad respondenterna definierar 

som ett köp, om det sker inom en viss tid eller om rekommendation hjälpt till att faktiskt 

påverka dem utan deras vetskap och lett till köp längre fram i tiden.  
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Tabell 9. I denna korstabell presenteras huruvida respondenten köpt eller bett målsman 
köpa en vara eller tjänst i relation till variabeln ålder. Resultatet presenteras utifrån de 
olika ålderskategorierna.  

 
N = 156  

Cramer’s V = 0,178 

P = 0,308 

 

Samtliga av enkätens respondenter har svarat på båda frågorna och variablerna ger oss 

Cramer’s V på 0,178 vilket kan ses som ett måttligt samband. Ur korstabellen kan vi utläsa 

sambandet mellan dessa två variabler. Av svaren ser vi att 57,1% i kategorin 12-17 år någon 

köpt eller bett målsman köpa en vara eller tjänst på rekommendation av en youtuber. I 

åldrarna 18-23 år har 39,5% svarat att de någon köpt en vara eller tjänst. I kategorin 24-29 år 

har enbart 17,6% svarat att de någon gång köpt en vara eller tjänst. Den sista kategorin 30+ år, 

tillika den minsta har 20% svarat att de någon gång köpt eller bett målsman köpa en vara 

rekommenderad av en youtuber. 

 

Vi kan tydligt se att ålderskategorin 12-17 år är den grupp respondenter som är klart mest 

villiga att agera på rekommendationerna man tar del av och faktiska köpa eller be målsman 

köpa en vara eller tjänst. Ju äldre publiken är desto mer motvillig är man att faktiskt påverkas 

till att köpa något vilket framgår tydligt i tabellen. Återigen är det en yngre publiken som 

säger sig vara benägna att köpa eller be målsman köpa en vara eller tjänst som är 

rekommenderad av en youtuber. Att just denna målgrupp är den som är mest benägen att 
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agera tyder på att individer i yngre åldrar tenderar att vara mer påverkningsbara än personer i 

högre åldrar. 

 

Tabell 10. Här presenteras om respondenten valt att avstå från köp av en vara eller 
tjänst på grund av att den upplevts som sponsrad.  

 
N = 156  

 

Ovanstående frekvenstabell visar resultat på variabeln om de någon gång avstått att köpa en 

vara eller tjänst för att rekommendationen upplevts som sponsrad. 55,8% svarar att de har 

avstått att köpa en vara eller tjänst för att rekommendation upplevts som sponsrad samtidigt 

som 26,9% påstår att de inte har avstått från köp för att at rekommendationen känts sponsrad. 

Resultat visar på en stor likhet mellan samtliga svarsalternativ, men majoriteten av 

respondenterna menar på att de avstått på grund av upplevt sponsrade inlägg. Dessa svar 

tenderar att bekräfta tidigare frågor gällande huruvida budskapet upplevs som köpt och 

därigenom trovärdigt. Att innehållet upplevs som sponsrat har en inverkan på trovärdigheten 

men det till trots så säger 26,9% att de inte avstått vilket kan tyda på att relationen till 

youtubern är viktigare i beslutet än det faktum att budskapet är sponsrat. Detta skulle kunna 

förklaras med hjälp av De Veirman, Caubeghe och Hudders studie från 2017 gällande Para-

social Interaction Theory. Enligt den så bjuds publiken in att följa influencerns vardag och då 

skulle alltså en uppenbart sponsrad video verka avvikande i detta sammanhang och därmed 

uppfattas som icke trovärdig och således faktiskt påverka publiken till att avstå från köp av en 

sådan vara eller tjänst. Illusionen av relationen mellan youtuber och publik har därmed tagit 

skada. Detta är också något som talar för att youtubers bör utvärdera varje vara eller tjänst 

som de ombeds rekommendera för att just undvika denna problematik. 
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6. Slutsatser och diskussion 

I kommande avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra av de tidigare 

redovisade resultatet. Detta åtföljs av en diskussion av nämnda resultat. 

6.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visade resultatet att 80,8 % av alla respondenter upplever att de påverkas 

av det innehåll de tar del av via youtubers. Det visar på en tydlig majoritet som upplever 

påverkan och detta i sin tur kan tyda på att den finns en koppling mellan youtubers och 

respondenterna. Youtubers har förmågan att påverka publikens upplevda tyckande kring en 

vara eller tjänst och 70,5 % av denna studies respondenter uppgav att de har en eller flera 

specifika youtubers de följer. Dock framgår inte vilken typ av innehåll de 80,8 % av 

respondenterna upplever att de påverkas av. Vi vet inte om det är sponsrade kommersiella 

budskap eller budskap utan ekonomisk vinning. Endast ett fåtal av respondenterna upplever 

att de inte påverkas alls av innehållet de tar del av på YouTube.  

Vidare visar resultatet på att män är mindre benägna än kvinnor att känna en upplevd 

påverkan. 68 % av de manliga respondenterna upplever att de påverkas och av de kvinnliga 

respondenterna var det 82,3 %.   

Resultatet visade även på intressanta skillnader i ålderskategorierna där den yngre publiken 

visade sig vara de som upplever att de påverkas i störst utsträckning. Det visar även på att 

marknadsföring mot den yngre publiken kan vara det som är mest attraktivt.  

Det vanligaste anledningarna till att respondenterna använder sig av YouTube är i kronologisk 

ordning, i underhållningssyfte, därefter var anledningen musikrelaterad och tätt därefter kom 

livsstilsrelaterat innehåll, skönhet och mode samt dokumentärt innehåll.  

 

Av resultaten från Tabell 4 och Tabell 5 att tyda, så ser vi att respondenterna i något högre 

grad misstror youtubers när det kommer till information om rekommenderade varor och 

tjänster. En möjlig förklaring till detta kan vara att tilliten är relativt låg då respondenterna 

möjligtvis upplever rekommendationerna som sponsrade. Vidare visar resultaten på att det 

även här är en tydlig skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenterna. Männen visar 

i större utsträckning att de inte litar på youtubers rekommendationer medan kvinnor i högre 

grad inte väljer att misstro den information om varor och tjänster som rekommenderas av 

youtubers. 
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För att kunna få mer information kring den upplevda påverkan av innehållet respondenterna 

tar del av via youtubers, så undersöktes hur den positiva kontra negativa påverkan upplevdes. 

Av resultaten framgick att en majoritet upplevde att deras förtroende en youtuber påverkats 

positivt på grund av att avsändaren rekommenderat en viss vara eller tjänst. Det i sin tur tyder 

på att en stor del av respondenterna känner en viss tillit till youtubern och att deras relation till 

denne är av vikt då de tar emot budskapet. Intressant med detta är att nästintill exakt lika 

många av respondenterna menade att deras upplevda förtroende påverkats negativt på grund 

av rekommendationer från youtubers. Av resultatet att döma och för att svara på den första 

frågeställningen, så har youtubers upplevda påverkan på oss i både positiv och negativ 

mening enligt denna studie.  

     

Ovanstående resultat speglas delvis när man undersöker respondenternas köpbenägenhet när 

det kommer till varor som rekommenderas av youtubers. Var tredje respondent menar att de 

någon gång köpt en vara eller tjänst på rekommendation. Däremot har majoriteten aldrig köpt 

eller bett en målsman en vara eller tjänst. Faktiskt påverkan har därmed inte lika stor inverkan 

på köpbesluten hos publiken. Vi får däremot inte svar på vad respondenterna definierar som 

köp eller om rekommendationer omedvetet haft en faktisk påverkat publikens köpbeslut.  

Likt tidigare resultat så ser vi även här att de yngre respondenterna i högre grad köpt eller bett 

en målsman köpa en vara eller tjänst som rekommenderats av en youtuber. Det kan utläsas en 

tydligt nedåtgående kurva där ju äldre respondenten är, desto lägre köpbenägenhet.  

Slutligen så menar mer än varannan respondent att de avstått att köpa en vara för 

rekommendationen upplevts som sponsrad, medan var fjärde menar att de inte avstått. Detta 

kan i sin tur möjligtvis förklaras med att relationen till youtubern i många fall är viktigare i 

köpbeslutet än det faktum att budskapet är sponsrat. Utifrån resultaten påvisas att youtubers 

inverkan på publikens köpbeslut ser väldigt olika ut. Majoriteten hävdar att de aldrig köpt en 

vara som rekommenderats av en youtuber men det är fortfarande en relativt stor andel som 

faktiskt blivit påverkade av youtubers rekommendationer och därför köpt en vara eller tjänst. 

Av analys kring om mottagarnas förtroende gentemot youtubers påverkas om 

rekommendationerna upplevs som köpta, ser vi att en majoritet avstått från att köpa en vara 

för att rekommendationen upplevts som sponsrad. Där kan koppling dras till det faktum att 

det generellt sett är fler som misstror youtubers rekommendationer. De grupper som är mer 

benägna att misstro är i utifrån denna studie män och de som tillhör de äldre åldersgrupperna.  
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6.2 Diskussion 

Resultat av denna studie vittnar om att det finns ett samband mellan youtubers och publiken 

gällande upplevd påverkan och faktiskt påverkan som är direkt kopplat konsumtionsbeteende. 

Den vanligaste orsaken till användning av YouTube bland respondenterna var i högsta grad, i 

underhållningssyfte. Vidare var det en stor andel som använde sig av YouTube för att ta del 

av musik, livsstilsrelaterat innehåll, skönhet och mode samt dokumentärt innehåll. Detta kan 

knytas an till att publiken självständigt tillfredsställer olika behov såsom exempelvis 

information, underhållning och social tillhörighet (Gripsrud 2011).  

 

Vår tolkning av den kvantitativa datan är att vi kan se en stor upplevd påverkas av youtubers 

och deras innehåll. Upplevd påverkan som är både positiv och negativ, däremot får vi inte 

reda på vad det är som gör att den positiva kontra negativa upplevda påverkan är relativt lika. 

Sett till konsumtionsbeteende och förtroende ställer sig många i denna studie neutrala. 70,5 % 

av respondenterna uppgav att de hade en eller flera specifika youtubers de följer och sett till 

Para-Social Interaction Theory så gör den upplevda intimiteten med avsändaren att 

pålitligheten förstärks med tid. Vidare kan den upplevda positiva påverkan härledas till att 

publiken följer youtubers de delar intressen och livsstil med (Ko & Wu 2017). Känner 

publiken en upplevd intimitet till youtubers som de exempelvis delar intressen med så kan den 

möjligtvis skapa en större benägenhet till att även uppleva påverkan. Denna typ av intimitet 

kan därmed möjligtvis även kopplas till den negativa upplevda påverkan hos publiken. 

Kanske har publiken upplevt ett minskat förtroende för en eller flera youtubers de följer, då 

deras rekommendationer har kanske inte gått hand i hand med det som publiken förväntat sig. 

Det är av vikt för publiken att förstå varför och kunna förutse rekommendationer, och då de 

inte lever upp till förväntningarna så kan förtroendet och den upplevda uppriktigheten skadas 

(Giles 2002).  

 

Studien visar på att kvinnor i högre grad än män litar på information om varor och tjänster 

som rekommenderas av youtubers. Det framkommer även att männen är mindre utsträckning 

upplever att de påverkas. Viktigt att belysa är att resultaten inte visar på varför det upplevda 

förtroendet skiljer sig mellan män och kvinnor, men detta kan ses som användbart i 

marknadsföring mot specifikt kvinnor på YouTube via youtubers. Vidare kan utläsas av 

resultatet att döma, att i relation till den upplevda påverkan så är de intressant att så få som 

19,2 % litar på rekommendationer från youtubers, enligt tabell 4. Med en upplevd påverkan 

på 80,8 % av de 156 respondenterna så är det ett relativt lågt antal som litar på information 
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om varor och tjänster som rekommenderas av youtubers. En förklaring till detta kan vara att 

många avstår att köpa en vara för att rekommendationen upplevs som sponsrad.  

 

Ett intressant men kanske inte helt oväntat resultat var att det tydligt syns att den yngre 

publiken i högre grad faktiskt påverkas av youtubers innehåll och att de är mer benägna att 

köpa varor eller tjänster som rekommenderats av en youtuber.  

En annan upptäckt av intresse är att kvinnor i högre grad än män faktiskt påverkas av innehåll 

de tar del av via youtubers. Sett till youtubers inverkan på publikens köpbeslut så påvisades 

inga tydliga kopplingar mellan Para-social Interaction Theory, då köpbenägenheten hos 

respondenterna var relativt låg. Det framkommer att den yngre publiken och i synnerhet 

ålderskategorin 12-17 år, är mer benägna att köpa varor som rekommenderats av en youtuber. 

Det har en tydlig koppling till resultatet som visar på att respondenter i samma ålderskategori 

är de som i högst grad faktiskt påverkas av det innehåll de tar del av via youtubers.  

 

Generellt sett var resultaten väntade utifrån den kvantitativa metod som användes. Med 

djupgående kvalitativa intervjuer, hade svaren och resultaten möjligtvis varit mer utvecklade 

och på så sätt bidragit till en djupare förståelse kring upplevd påverkan och faktiskt påverkan. 

Våra resultat har i absolut största utsträckning kunnat knytas till just Para-social Interaction 

Theory och till relativt stor del även Tvåstegshypotesen. Uses and Gratification är den teorin 

vi kunnat knyta an minst i våra analyser och slutsatser. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
För att vidare forska kring detta ämne och hur vi upplever att youtubers påverkar oss och våra 

faktiska köpbeslut, finns flera aspekter som skulle kunna vara intressanta. För att få en större 

förståelse för hur, och i vilken utsträckning människor upplever att de påverkas av youtubers 

och varför människor upplever att de påverkas olika mycket, så skulle det därför kunna vara 

intressant att gå in mer djupgående kring hur olika variabler spelar in. Dessa variabler skulle 

exempelvis kunna vara kön, ålder, sysselsättning, geografiskt område och ekonomisk 

situation.  

Spelar utbildningsnivå in på hur människor upplever att de påverkas av youtubers? Skulle en 

person med endast grundskoleutbildning vara mer lättpåverkad att faktiskt köpa varor eller 

tjänster som en youtuber rekommenderar, än vad en person med en universitetsexamen är? 

Eller finns det tydliga klyftor mellan kön oavsett ålder?         
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För att göra studien än mer djupgående skulle den kvantitativa metoden kunna kombineras 

med en kvalitativ metod. Där webbenkäter, som använts i det här fallet, kombineras med ett 

antal kvalitativa intervjuer med personer i olika åldrar och kön. Utöver detta skulle 

webbenkäten kunna utvecklas med mer djupgående frågor för att ytterligare ge grund till 

förståelse kring ämnet.  

 

Vid framtida forskning skulle det även kunna vidare undersöka vad det är som gör att 

konsumtionsbeteendet skiljer sig mellan exempelvis kvinnor och män. Finns det några 

underliggande orsaker som gör att fler kvinnor än män tycker på ett visst sätt kring vissa 

saker. Intressant vore även att undersöka vilken variabel det är som har störst inverkan på 

publikens upplevda påverkan och konsumtionsbeteende. Sammanfattningsvis anser vi att 

detta arbete har visat på att det finns flera intressanta frågor kring detta ämne som skulle vara 

av intresse att undersöka och forska vidare kring. Samt resultat som kan vara användningsbara 

vid marknadsföring. 
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Bilagor  

Bilaga 1  
Enkät 

 

Uppfattad påverkan av youtubers 
En enkätstudie av medie- och kommunikationsstudenter vid Stockholms Universitet 
*Obligatorisk 

 

Använder du dig av videodelningssajten Yotube? * 

Ja 

Nej 

 

Om ja, vilken typ av material tar du del av? (flervalsfråga) 
Träning & hälsa 

Skönhet & mode 

Sport 

Underhållning 

Musik 

Dokumentärt innehåll 

Livsstil (Vardagsvloggar) 

Spel 

Övrigt: 

 

Hur ofta tar du del av Youtube? * 

1 - 3 gånger i månaden 

1 - 2 dagar i veckan 

3 - 5 dagar i veckan 

Varje dag 

 

Har du någon/ några specifika youtubers du följer? * 
Ja 

Nej 
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Om ja, ge exempel på youtubers du följer 
Ditt svar 

 
Upplever du att du påverkas av innehållet du tar del av via youtubers? * 
Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om ja, hur upplever du att du påverkas? (flervalsfråga) 
Jag får ökad kunskap av innehållet 

Jag blir road/ glad av innehållet 

Jag får ökad köplust av innehållet 

Jag blir upprörd / irriterad av innehållet 

Jag pratar med andra om innehållet 

Övrigt: 

Har du någon gång köpt/ bett en målsman köpa en vara eller tjänst som 
rekommenderats av en youtuber? * 
Ja, ofta 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

Vet ej 

 

Brukar du lita på information om varor & tjänster som rekommenderas av 
youtubers? * 

Jag litar inte alls på information om varor & tjänster som rekommenderas av youtubers 

1 

2 

3 

4 

5 

Jag litar helt på information om varor & tjänster som rekommenderas av youtubers 
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Har du någon gång avstått att köpa en vara eller tjänst för att rekommendationen 
upplevts som sponsrad? * 
Ja, ofta 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

Vet ej 

 

Har du upplevt att ditt förtroende för en youtuber påverkats positivt på grund av vilka 
typer av varor och tjänster personen rekommenderat? * 
Ja, ofta 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

Vet ej 

 

Om ja, vilken produktgrupp tillhör varan eller tjänsten? (flervalsfråga) 
Mat 

Smink 

Kläder 

Sport 

Spel 

Musik 

Film (ex. biobesök) 

Övrigt: 

 

Har du upplevt att ditt förtroende för en youtuber påverkats negativt på grund av vilka 
typer av varor och tjänster personen rekommenderat? * 
Ja, ofta 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

Vet ej 

 

Om ja, vilken produktgrupp tillhör varan eller tjänsten? (flervalsfråga) 
Mat 

Smink 
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Kläder 

Sport 

Spel 

Musik 

Film (ex. biobesök) 

Övrigt: 

 

Jag är... * 
Man 

Kvinna 

Övrigt: 

 

Jag tillhör åldersgruppen * 
12 - 17 år 

18 - 23 år 

24 - 29 år 

30 + år 

 

Huvudsaklig sysselsättning * 
Arbetslös 

Studerande 

Arbetar 

Övrigt: 
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Bilaga 2  
Korstabell 
 

Följande korstabell besvarar sambandet mellan respondenternas användningsfrekvens 
av YouTube och om de upplever att de påverkas av innehållet de tar del av via 
youtubers. I tabellen presenteras svarsfrekvens och procent. 
 

 
N = 156 

Cramer’s V = 0,241 

P = 0,340 


