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Sammanfattning/abstract 
 
Detta är en kvalitativ studie som ämnar undersöka användares attityder till influencer marketing, 

dvs. reklam i ett instagraminlägg tillhörande så kallade influencers. Det vi finner intressant att 

undersöka är om hur influencer marketing tas emot av mottagarna. Frågeställningarna studien 

vill få svar på är “Vilka attityder har ett urval unga vuxna mot hur influencer marketing 

presenteras i inlägg på Instagram av en influencer?” och “hur påverkas dessa unga vuxnas 

attityder gentemot hur varumärke/produkten presenteras av deras relation till influencern?”. 

Teorierna som används för grund till detta är produktplacering, branded entertainment, 

tvåstegshypotesen, parasociala relationer, the persuasion knowledge model och perceptionsteori. 

Metoderna som används i denna studie är fallstudie med semistrukturerade intervjuer och 

tematisk dataanalys. Positiva attityder gentemot inlägg grundar sig på att ett inläggs utformning 

används som en markör för att hjälpa mottagaren att identifiera en varumärkespresentation. 

Varumärkespresentationen bör inte särskilja sig alltför mycket ifrån vad som kan förekomma i 

mottagarens vardagssituation. Om influencern och dess mottagare har liknande upplevelser ökar 

det chansen till att skapa en gemensam mening av varumärkespresentation. Dessutom bör nya 

typer av varumärkespresentationsmodeller appliceras och helst inte bygga på tidigare modeller 

som mottagaren kan ha stött på då mottagaren kan identifiera dessa mönster och bli omottaglig 

mot övertalningsförsök. De negativa attityderna kan framkallas av att mottagaren stöter på 

liknande övertalningsknep och mönster som den tidigare identifierat med hjälp av sina tidigare 

livs-, kulturella- och historiska erfarenheter. En allt för framträdande varumärkespresentation tar 

för stor uppmärksamhet från inläggets budskap. Lika väl framkallas negativa attityder av att 

varumärkets presentation inte har någon funktion i inläggets handling. Det resultat som framkom 

gällande den andra frågeställningen var att vissa av respondenterna hade en parasocial relation 

med influencern vilket gjorde attityden mot varumärket oftast blev positiv. Där respondenten inte 

hade någon relation vart resultatet mestadels en negativ attityd mot varumärket.  

 
 
Nyckelord: Influencer marketing, influencer, Instagram, produktplacering, attityder, parasociala 
relationer 
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1. Inledning  
 
 

Denna studie ämnar utföra ett bidrag till vårt intresseområde som är publikforskning. Detta 

genom att undersöka Instagram och fördjupa oss i den relation och de förväntningar en följare 

har till en influencer (Horton & Wohl 1956). Genom att tillföra, väcka idéer och inspirera 

områden inom marknadsföring och publikforskning, är tanken att både forskare och 

marknadsförare kan ta del av det vi har tillföra om Instagram. Dessa influencers har ofta ett stort 

antal följare och är vanligtvis konton som får möjlighet att ingå ett betal- eller sponsrat 

samarbete. Företag kan idag betrakta Instagram likt den traditionella tvåstegshypotesen (Katz & 

Lazarsfeld 1955), dock är denna modell digitaliserad och ingen fysisk närvaro krävs längre 

(Uzunoglu & Misci Kip 2014). Influencers kan dock äventyra sin autenticitet med dessa 

samarbeten om detta inte tas emot på ett lyckat sätt av dess följare. 

 

Det ovanstående riskerar att utgöra ett problem om den kommunikativa processen mellan 

influencer och följare inte blir enkel. På grund av just denna anledning har vi valt att studera den 

kommunikativa process som sker mellan en influencer och dess mottagare.  För att kunna förstå 

vad för typ av varumärkes presentationer som kan vara lämpade åt Instagram.  

 

Instagram har bara under de senaste åren utvecklats till ett socialt medium där det finns stora 

möjligheter för företag att marknadsföra sina produkter genom influencers. Namnet influencer 

kommer från engelskan och betyder påverkare. Att vara en influencer innebär att denne har 

inflytande över de människor som följer dennes sociala kanaler och att företag kan använda 

denna plattform för att nå ut med sin marknadsföring. När det talas om Instagram i sociala 

sammanhang förknippas det i stora drag som ett enkelt sätt för användare av denna plattform att 

tjäna pengar på eller att kunna få ta del av diverse produkter gratis som en användare/influencer i 

andra fall behöver betala för. Hösten 2017 lanserade Instagram den nya funktionen 

annonsmärkning för sponsrade inlägg av influencers vilket har medfört att publiken lättare kan se 

vad som är betalt samarbete eller inte på ett tydligt sätt. Har detta medfört att publiken uppfattar 

influencer marketing på annorlunda sätt nu när den så tydligt går att upptäcka i ett flöde på 

Instagram? 
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Idag anses influencer marketing som ett effektivt sätt för företag att marknadsföra sin produkt. 

Som nämnt använder sig företag av influencers som redan har många följare och marknadsför sin 

produkt genom att använda sig av dessa plattformar. Influencer marketing kan ske på olika 

sociala medier, vi har valt att studera det sociala mediet Instagram.  
 

Instagram är en community med över 800 miljoner användare. En av dess medgrundare, Kevin 

Systrom, har sedan starten inriktat sig på enkelhet och inspirerande kreativitet med en 

genomtänkt produktdesign. Detta har lett till att; ”Instagram blivit ett hem för visuellt berättande 

för alla från kändisar till varumärken till tonåringar, alla med passion för kreativitet.” (Instagram 

2018) Statistik om användandet av Instagram i Sverige gjordes 2016 (Se bilaga 1) och visar att 

den åldersgrupp som använder Instagram mest är 12-30 år. (soi 2018)  

 

1.2 Syfte  
Denna studie ämnar undersöka attityder som framkallas hos mottagaren då de tar del av 

sponsrade inlägg på Instagram. Det som är i fokus är inte huruvida mottagaren kan identifiera det 

sponsrade objektet i inlägget eller inte, utan snarare mottagarens attityder till hur varumärket och 

produkten presenteras. Syftet blir då att söka svar på vad som betraktas som positiv respektive 

negativ produktpresentation för mottagaren. Detta görs genom att studera mottagarnas attityder 

till sponsrade inlägg samt deras relation till influencern. De teorier som kommer till användning i 

denna studie är följande Branded Entertainment, The Persuasion Knowledge, Tvåstegs 

hypotesen, Parasociala relationer och Perceptionsteorin. Dessa teorier förklaras i teoriavsnittet. 

 

Det vi menar med positiv respektive negativ produktpresentation är hur användare av Instagram 

förhåller sig till den produktpresentation som de presenteras för. Med positiv produktpresentation 

avser vi presentationer som mottagaren betraktar som genuina, tydliga och behaglig, medan en 

negativ produktpresentation visar motsatsen, dvs. konstgjord, otydlig och besvärande.  
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1.3 Frågeställningar 
1. Vilka attityder har ett urval unga vuxna mot hur influencer marketing presenteras i 

inlägg på Instagram av en influencer? 

 

2. Hur påverkas dessa unga vuxnas attityder gentemot hur varumärket presenteras av 

deras relation till influencern? 

 

1.4 Avgränsning 
För att kunna fullborda denna typ av studie inom en angiven tidsram krävs det en avgränsning på 

grund utav teoretiska-, praktiska- och tidsskäl. Det gjordes dels för att inte arbetet skulle bli 

mycket större än planerat, men även för att studien skulle vara mer precis under dess utförande. 

 

Den positionering som denna studie har är att den utgår ifrån ett sändarperspektiv. Där fokus är 

att belysa den relation och de förväntningar som mottagaren har av ett budskap på Instagram. 

Vilket i detta fall är de sätt som ett varumärke presenteras för mottagaren, med hänsynstagande 

till mottagarens bakgrund. Det ska även tilläggas att i denna studie gör vi inte anspråk på att 

generalisera. Utan att istället kunna bidra med kunskap till vårt kunskapsintresse som är 

publikforskning, reklam med inslag av företagsekonomi.   

 

Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som metod och 

använde sig av sex respondenter, hälften män och hälften kvinnor mellan åldrarna 24 till 28. Vi 

gör inte anspråk att försöka generalisera publiken i stort utan detta är en fallstudie som endast 

undersöker en del av denna publik. De källor som kom i bruk för studien bestod till stor del utav 

vetenskapliga forskningsartiklar publicerade mellan 2014 och 2018. Vad gäller teori samt 

metoder har vi främst använt oss av förstahandskällor samt vissa andrahandskällor.  

 

Av teoretiska skäl finns det ett väldigt stort utbud av teorier för att undersöka det fenomen som 

denna studie ämnar till att undersöka. Vi valde att inte använda oss av teorier som t.ex. native 

advertising istället för branded entertainment, då native advertising studerar hur ett varumärke 
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smälter in i medieplattformen som den befinner sig på, vilket därmed gör användning av native 

advertising allt för omfattande.  

 

Studien hade dessutom kunnat applicera större djup på influencers vid användning av parasociala 

relationer & tvåstegshypotesen dvs. opinionsledaren, och den relation mottagaren har med 

influencern. 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 av denna studie består av en introduktion av ämnet som ligger till grund för studien 

vilket är influencer marketing på Instagram. Därefter följer avsnitt om studiens syfte, 

frågeställningar, och slutligen om de avgränsningar vi gjort. 

 

Kapitel 2 består av bakgrund om influencer, influencer marketing och sociala medier.  

 

Kapitel 3 innehåller dessa teorier; produktplacering och branded entertainment, 

tvåstegshypotesen och parasociala relationer, the persuasion knowledge model och 

perceptionsteori. Det finns även tidigare forskning för respektive teori.  

 

Kapitel 4 avser de metoder och material som används i studien samt hur dessa har tillämpats. Det 

första avsnittet anger att det är en fallstudie. Därefter följer ett avsnitt om datainsamlingsmetod, 

som består av en semistrukturerad intervjumetod och sedan ett avsnitt om tematisk dataanalys 

och även urval. I nästkommande avsnitt ges en utförlig beskrivning av hur intervjuerna har 

genomförts, följt av de etiska aspekter som de som utformat studien har tagit hänsyn till. Till sist 

studiens försökt med att uppnå validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 5 består av resultat- och analysavnittet som har till avsikt att presentera den data som 

framkom och sedan analysera resultatet med hjälp av teorier.  

 

Kapitel 6 besvarar studiens frågeställningar som även kopplas till studiens syfte och teorier. 

Dessutom diskuteras hur denna studie kan kopplas till större sammanhang. 
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2. Bakgrund - Influencer, influencer marketing och 
sociala medier  

I den era vi lever i nu har vi sett en enorm ökning i både användandet av digitala medier men 

även att det finns en uppsjö nya plattformar som anses vara en självklar del i det vardagliga 

användandet av digitala medier. Bland dessa plattformar finner vi Instagram, Facebook och 

Twitter för att nämna några.  

Förloppet när massmedia når ut till publiken kan beskrivas med tvåstegshypotesen som Katz och 

Lazarsfeld myntade år 1955 och har sedan dess influerat kommunikationsforskningen (Windahl 

& Signitzer 2009). Innan massmedia når ut till publiken går den genom en opinionsledare som 

för informationen vidare ut till den stora massan. Dessa opinionsledare är personer som publiken 

kan relatera till och som besitter stor kunskap om det specifika ämnet och därmed går 

informationen i två steg innan den når den stora massan och därav namnet. (Baines, Fill & Paige 

2011) I den digitaliserade världen vi lever i nu har Uzunoglu och Misci Kip (2014) utvecklat 

denna modell till att bli digital och denna process fungerar utan fysisk närvaro. Dessa 

opinionsledare finns i den digitala världen och vi skulle vilja benämna dessa som influencers där 

de som har ett genuint intresse av personen följer dennes sociala medier (Uzunoglu & Misci 

2014). I och med detta blir influencern en viktig del i ett nytt sätt för företag att marknadsföra 

sig, genom influencer marketing. 
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Linda Hörnfeldt som driver bloggen lalinda.se (Hörnfeldt 2018) och även grundare av 

Influencers of Sweden, Sveriges intresseorganisation för Social Media Influencer, skriver i sin 

bok om influencer som ett yrke (Influencers of Sweden 2018) Hon förklarar där att människor 

alltid varit intresserade av andras liv långt innan internet. En Influencer är som redan nämnt en 

person som påverkar och väcker engagemang hos andra människor via sociala medier. Detta 

fenomen har vuxit sig stort på senaste åren och är en utveckling från dokusåpans entré i TV-

världen där ”vanliga” människor kunde bli kändisar och skapa en plattform även utan hjälp av 

dessa dokusåpor skriver Hörnfeldt (2018).  

 

Ur ett marknadsföringsperspektiv utgår Influencer marketing ifrån att influencers blir tillfrågade 

att prova en produkt och därmed distribuera produktens feedback via sociala medier, men även 

förmedla deras synpunkter till deras respektive nätverk (Brown & Hayes 2008) Rent praktiskt 

innebär det för marknadsförare att hitta de användare av sociala medier med ett stort antal följare 

och att använda dessa som en indirekt kanal för att marknadsföring (Culp, Mudge & Shaheen 

2016). 

Det som Hörnfeldt tar upp som det viktigaste för att lyckas med att nå ut till sina följare som 

influencer är att skapa ett förtroende med sina följare och få dem att engagera sig, 

relationsmarknadsföring. Det är något som tar lång tid och det kvittar om du har en massa följare 

om de inte bryr sig om influencern för då kommer inte marknadsföringen nå ut till dessa följare.  

 

Det många företag misstar sig om när de köper influencer marketing, är att de vill kunna se 

resultat över en dag men denna typ av marknadsföring kräver tid för att den ska ge så bra effekt 

som möjligt. (Hörnfeldt 2018)  

 

Relation och förtroende är nycklarna till att bli en framgångsrik influencer. Det finns flera 

definitioner av en influencer men de tre gemensamma dragen är:  

- Personen själv är avsändare av sina kanaler.  

- Personen själv skapar innehåll på sina kanaler 

- Personen har en stor och lojal följarskara i sociala medier.  

(Hörnfeldt 2018)  
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“En social media influencer är en seriös innehållskreatör med stor och/eller lojal följarskara i 

sociala medier och/eller blogg och som anses ha inverkan på denna följarskaras beslut.” - 

Influencer of Sweden’s definition av ordet influencer.  

 

Influencer marketing benämner Hörnfeldt (2018) som reklamsamarbeten och sponsrade inlägg 

vilket hon menar är där de största pengarna finns att både från annonsörerna och influencerna. 

Vad detta innebär är att företag använder sig av dessa influencer, som redan har etablerade 

plattformar och målgrupper, och annonserar sin reklam på deras plattformar för att ta hjälp av 

den relation och förtroende som influencerna byggt upp med dess följare. Denna 

marknadsföringsteknik har dock fått kritik för att inte verka genuint och vid tillfällen uppfattats 

som smygreklam. (Hörnfeldt 2018)  

 

Enligt Safko (2012) grundar sig sociala medier på en föreställning om att individer har ett 

instinktivt behov av att vara i kontakt med andra likasinnade individer, den kontakt som lägger 

grunden för att den få en komfortabel och familjär känsla. När denna förbindelse sker får vi det 

fenomen vi idag kallar för sociala medier. Därmed är ett socialt medium ämnat för att skapa 

relationer och bygga förtroende med människor (Safko 2012).  
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3. Teoretisk ram/Tidigare forskning  
 

3.1 Produktplacering och Branded entertainment 
Produktplacering kom till under tidiga 1900-talet som en lösning på det finansieringsproblem 

filmindustrin drabbats av. Det är en marknadsföringsteknik som innebär att ett varumärke 

inkorporeras i film eller tv i utbyte mot ekonomisk ersättning eller motsvarande medel av 

liknande värde. Motiveringen till att använda sig av denna metod grundar sig i att filmindustrin 

förmedlar en illusion av en värld som tenderar vara mer glamorös än vad den i själva verket är, 

likt reklambranschen. På så vis skapas marknadsförares förhoppningar att det som betraktas som 

glamoröst och extravagant kan associeras med varumärket som produktplacerats. Andra fördelar 

med metoden är att marknadsförare på ett enkelt sätt kan rikta sig åt en demografisk målgrupp 

samt att de flesta varumärken kan dölja sina kommersiella drag i en films narrativ (Nitins 2011).  
 

Den teknologiska utvecklingen av medier har medfört att publiken vill ha information direkt. 

Med andra ord söker publiken “immediate self-gratification” vilket innebär att publiken inte 

längre är villiga att vänta för att uppnå tillfredsställelse. Som svar på detta ökar utbudet av 

varumärken att välja mellan och att varumärkena är överallt närvarande (“omnipresence”). Detta 

genererar även en ökad sårbarhet för att bli utbytta om de inte lyckas uppfylla sina 

varumärkeslöften. Det har i sin tur resulterat till utvecklingen av Branded entertainment, som 

härstammar ifrån produktplacering (Valero 2014). Branded Entertainment är en strategisk 

kommunikationsform inom marknadsföring där ett varumärke eller produkt har inkorporerats i 

ett medium avsett för underhållning (Lehu 2007). Varumärket/produkten kan visas i en auditiv- 

eller visuell form men även som en kombination av de båda. I sin minst effektiva form syns 

endast varumärket/produkten och i sin allra mest effektiva form är den så pass integrerad i 

handlingen att den verkar logisk och nödvändig (Lehu 2007).  

 

Produktplacering skiljer sig ifrån branded entertainment i den mån att varumärket förblir statiskt. 

Varumärket och produkten exponeras endast för publiken men behöver inte ha någon relevant 

roll i kontexten. Inom branded entertainment kommer däremot varumärkets attribut till liv, i 

vissa fall till den grad att det är möjligt att slopa varumärkets namn. Sammanlänkningen av 

varumärket och dess kontext bör även ske på ett organiskt sätt (båda är beroende av varandra) 
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hellre än att tvingas in i ett samarbete. Det bidrar till en sammanvävning mellan varumärket och 

dess kontext, att de är så bra sammanvävda att det inte går att särskilja dem (Valero 2014). 

Sammanfattningsvis är produktplaceringens roll att enbart exponeras utan vidare sammanhang 

till den kontext produkten placeras i, medan branded entertainment utgår från att produkten ska 

vara en del av och uppfylla ett syfte i kontexten. Syftet med branded entertainment kan tänka 

misstolkas med att produkten ska förbli osedd (Lehu 2007). Så är dock inte fallet, den ska bli 

sedd av publiken/konsumenter men uppmärksammandet av varumärket hos publiken kan 

vara medveten eller omedveten (Valero 2014). Med andra ord så gör Branded Entertainment att 

en produkt/varumärkes placering blir mer lättsmält och ämnar inte till att dölja 

produkt/varumärkes placeringar från publiken.  

 

Enligt Kamliter och Joyters (2013) forskning är det mest effektiva sättet att göra en 

produktplacering genom att få placeringen att interagera med en karaktär. En statisk placering 

kan vara tillräcklig för att skapa medvetenhet om placeringen, men är inte tillräcklig för att 

övertala. Kamliter och Joyter menar att en interaktion med en karaktär kan förstärka placeringens 

uppmärksamhet, den kan ge placeringen mening samt uppvisa placeringens attribut. Vad gäller 

interaktion med varumärke finns det två förhållningssätt. Den första definieras som aktiv, där 

karaktären använder varumärket/produkten. Den andra benämns som passiv vilket innebär att 

varumärket ses som biroll eller ha en stöttande funktion. (Papp-Vary 2015). Lin (2014) kom i sin 

studie fram till att spelare av ett mobilt spel minns spelet bättre om varumärkesplaceringen sker i 

den fokala delen av spelet än i periferin. Resultatet förklaras med hjälp av “The limited capacity 

model” som utgår från att människan har begränsad uppmärksamhet att lägga på en uppgift. 

Eftersom majoriteten av uppmärksamheten går till det primära (här att spela) finns det begränsat 

med uppmärksamhet kvar till sekundära uppgifter (som att titta i periferin). Studien visade även 

att spelarna mindes de varumärken som var sammanlänkade med spelets handling bättre än 

varumärken i bakgrunden. Ytterligare forskning visar även att då en karaktär interagerar med ett 

varumärke inom en medieform bör det betraktas som överlägsen produktplacering i jämförelse 

med statisk. Förklaringen ligger här i att statisk placering enbart är tillräcklig för att kunna skapa 

medvetande men otillräcklig om placeringen syftar till att övertyga publiken/konsumenten. 

Karaktären ger placeringen ökad realism och bidrar till att kunna visa varumärkets attribut. 

Placeringar inom film tenderar även visa att igenkännandet blir allt starkare om en placering är 

starkt anknuten till filmens handling (Dens, De Pelsmacker, Wouters & Purnawirnawn 2012).  
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Även om ovan nämnda (produktplacering och branded entertainment) är strategiska 

kommunikationsmodeller och teorier främst är ämnad för att förklara hur en ska marknadsföra 

produkter i tv eller film, är dessa relevanta för att förklara mottagarnas reaktioner i föreliggande 

studie. Detta eftersom inlägg på Instagram inte enbart består av bilder utan även text är forskning 

som fördjupar sig i varumärkesplacering inbäddad i texter av relevans. Tidigare studier tyder på 

att varumärkesplaceringar inbäddade i fiktiva berättelser kan påverka konsumenter till att med 

större sannolikhet köpa produkten. Placerade varumärken i texter påverkar således konsumentens 

handling och effekten tenderar bli starkare ju fler gånger varumärket förekommer (Storm & 

Stoller, 2014). Här finns det dock en skillnad mellan repetitiva och framträdande 

produktplaceringar. Medan receptivitet kan verka främjande kan framträdande 

produktplaceringar ha en negativ effekt på publikens attityder. Den mer diskreta formen å andra 

sidan, tas emot mer positivt (Homer 2009). Det visar sig även att framträdande produktplacering 

kan generera negativ attityder, även om publiken tidigare gillat det som de tittar på (Cowley & 

Barron 2008). Homer (2009) menar att anledningen kan vara att en alltför framträdande 

produktplacering lämnar för lite utrymme åt berättelsen/narrativet som tittarna vill ta del av.  

3.2 Tvåstegshypotesen och parasociala relationer 

Tvåstegshypotesen är en modell för hur kommunikation sker mellan avsändare och mottagare. 

Denna modell var det Katz och Lazarsfeld som myntade redan år 1955 och har varit en stor 

inspirationskälla till kommunikationsforskningen under åren. (Windahl & Signitzer 2009) I sin 

enklaste form går modellen ut på att massmedia når ut till publiken genom så kallade 

opinionsledare. En opinionsledare är någon som har ett stort intresse kring det ämne som 

kommuniceras ut och på så sätt är trovärdiga kring vad de uttrycker. Publiken har ofta enklare att 

ta emot information från dessa än från den direkta källan, så som en tidningsartikel eller 

nyheterna på TV. Ofta är opinionsledaren en del av publiken vilket gör att man kan relatera till 

hen, men som ändå skiljer sig från dem på det sätt att de besitter en större kunskap om ämnet. 

Sedan finns det även opinionsbildare vilket är en annan typ av användare. Där handlar det istället 

om personer som arbetar med det berörda ämnet som ska kommuniceras ut. Det finns alltså en 

agenda bakom. (Baines, Fill & Paige 2011) 
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I takt med digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier har tvåstegshypotesen också den 

utvecklats. Uzunoglu och Misci Kip (2014) har utformat en modell där informationsflödet kan 

ske digitalt och inte längre kräver en fysisk närvaro. I modellen visar de hur varumärken 

använder sig av sociala medier-profiler så som t.ex. bloggare för att kommunicera ut sin 

information. Influencerna är här viktiga opinionsledare i sammanhanget då de har många som 

följer och lyssnar på vad de har att säga. Diskussionen kan därefter fortsätta i kommentarsfälten 

på bloggen eller Instagram och troligtvis sprids informationen även utanför dessa gränser. 

(Uzunoglu & Misci 2014) 

 

I en studie av De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) undersöks influencers på Instagram 

och dess följare i relation till popularitet, opinionsledarskap och förutsättningar till att bli/vara 

omtyckt (“likeability”). Utöver detta undersöktes hur antalet följare kan komma att påverka 

samarbetspartners varumärke i fråga om attityder från potentiella kunder. Studien är uppdelad i 

två delar varav den första (benämnd som studie 1) visar att en influencer med ett högt antal 

följare tenderar vara mer omtyckta (dvs. ha högre “likeability”) än influencers med färre antal 

följare. Detta menar forskarna bakom studien bero den upplevda popularitet som skapas kring en 

influencer med många följare. I begränsade fall påverkar även denna popularitet att influencern 

tillskrivs egenskaper av en opinionsledare. Med det sagt betyder det inte nödvändigtvis att 

personen i fråga visat sig besitta dessa tillskrivna egenskaper, utan grundar sig mer i den 

upplevda populariteten. Forskarna menar här att det kan ifrågasättas huruvida en influencer då 

faktiskt influerar följarna på riktigt. Vidare visar studie 1 att antalet konton influencern själv 

följer kan påverka attityderna kring denne. Om personen i fråga följer få konton kan detta ha en 

negativ inverkan på dennes “likeability”. Dock tenderar detta enbart gälla kvinnor och således 

inte män.  

 

I den andra delen (studie 2) avser forskarna undersöka hur de varumärken eller produkter 

influencers marknadsför påverkas av dennes antal följare. Det visar sig att samarbeten med 

influencers med ett högt antal följare inte är det bästa för en unik produkt eller varumärke. Detta 

då produkten/varumärket anses tappa sin exklusivitet då många kommer se och efterfråga varan.  

 

Dessa moderna opinionsbildare som vi även benämner som influencers leder oss in på 

parasociala relationer vilket är ett begrepp som har använts flitigt i medieforskning ända sedan 
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det myntades 1956 av Horton och Wohl. Begreppet beskriver den typ av relationer som ofta 

uppstår på internet, via tidningar och kanske framförallt i sociala medier. Det är en slags 

envägsrelation där endast ena parten har en relation till den andra. Exempel på detta är hur publik 

och mottagare skapar relationer till dessa influencers dock även medieprofiler som skådespelare 

eller andra kända profiler. Giles (2002) skriver att det gjorts många studier som jämför likheten 

mellan ”vanliga” sociala relationer och parasociala relationer. Hen menar då att det verkar som 

att när vi väl har bildat oss en uppfattning om mediepersonen, i detta fall influencern, i fråga så 

agerar vi på samma sätt som om vi skulle träffat personen i fysisk form, och därmed finns det 

inte stora skillnader mellan verkliga livet och det parasociala livet. (Giles 2002)  

 

Sociala Medier tillåter användare av ett socialt medium som till exempel Instagram att ta del 

offentliga personers liv på ett sätt som de traditionella medierna inte tidigare kunnat. Det som 

skiljer de sociala medierna ifrån de mer traditionella är att de offentliga personerna på sociala 

medier kan presentera det som händer “backstage” i sitt liv för sina användare (Blight, Ruppel, 

Shooenbauer 2017). Då det inte finns mycket studier kring Instagram och parasociala relationer 

har vi i denna studie valt att titta på de sociala medieplattformar som vi anser vara närmast likt 

Instagram vilket är Twitter & Facebook.  

 

Tidigare studier av Bond (2016) gjord på ungdomar, tyder på att intima glimtar i privatlivet av 

sociala medieanvändare tenderar att öka publikens samhörighet till de kändisar eller offentliga 

personer som de följer. Studien visade även att användare av Twitter som haft en 

tvåvägskommunikation med de personer som de följer på Twitter tenderar att ha en starkare 

parasocial relation jämfört med de som inte haft det.  Dock belyser studien av Bond (2016) att 

faktorer som sociala medieplattformar legitimitet kan vara avgörande för hur stark en parasocial 

relation är. Då fler politiker använder sig av Twitter samt att Twitter inte har någon editerings 

funktion som möjliggör att man kan ändra på en post efter att det har blivit offentlig. Lika väl så 

sker inlägg mer frekvent av ett konto på Twitter i jämförelse med övriga sociala medier. 

 

Ytterligare forskning av Chung och Cho (2017) har kunnat påvisa att interaktioner med kändisar 

via sociala medier leder till starkare parasociala relationer, men även till att varumärken som 

stöds av kändisar får en allt starkare trovärdighet som i sin tur kan leda till ett köp. 
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Studien av Chung och Cho (2017) grundade sig på att undersöka om interaktioner via sociala 

medier och parasociala relationer kan positivt associeras med varandra. Motiveringen för detta är 

att sociala medier kan skapa en intim känsla av samhörighet som kan uppfattas som vänskaplig 

och igenkännande med kändisar. Detta kan i sin tur fostra en parasocial relation genom att t.ex. 

kändisar frekvent förmedlar information om sig som inte finns tillgängliga via andra medium. 

Där länken från interaktion på sociala medier leder till parasociala relationer som utgörs av s.k. 

“self-disclosure”, som innebär offentliggörandet av det personliga.   

 

Kändisar som ingår i parasociala relationer på sociala medier får även förtroende hos dess 

publik, trots samarbeten t.ex. mellan kändisar och ett varumärke. Detta förklaras med att 

parasociala relationer ökar och skapar tillit, som därmed resulterar i att förespråkare (kändis, 

influencer) kan överföra sin kredibilitet till varumärket de stödjer. Detta kan leda till ett köp då 

varumärkets kredibilitet är positivt förknippad med en konsuments köp intentioner (Chung & 

Cho 2017) 

 

3.3 The persuasion knowledge model  
The persuasion knowledge model är en modell som utgår från att konsumenter kontinuerligt 

utvecklar kunskap om marknadsföringstekniker ämnade för att influera dem. Med hjälp av 

kunskapen kan konsumenter identifiera, analysera, tolka, utvärdera och minnas när samt hur 

marknadsförare influerat dem. Persuasion knowledge model bygger alltså på att människors 

kunskap gällande övertalning utvecklas kontinuerligt under sitt livsspann. Vidare gäller att denna 

kunskap gällande övertalning till viss mån är historisk och kulturellt överförbar. Dock bör det 

tilläggas att denna övertalningskunskap förändras successivt över tid. Det kan således skilja sig 

mellan diverse generationer och över kulturer och konsumenterna kommer anpassa sig till de 

olika strategier som används för att influera dem och ta egna beslut. Kunskapens aktivering och 

till vilken grad den aktiveras kan variera beroende på den situation konsumenten befinner sig i. 

(Friestad & Wright 1994) 

 

Människor lär sig om övertalning på olika sätt, i första hand lär de sig via egna livserfarenheter, 

men även via delade erfarenheter med nära anhöriga samt genom observationslärande. Forskare 

har kommit fram till att the persuasion knowledge model och den kompetens som 
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konsumenterna har idag bidrar till igenkännande av de marknadsstrategier som används i ett 

försök till att övertala konsumenten att handla deras vara. Det har även visat sig att i takt med att 

barn växer och uppfattar mer övergår deras uppfattning om reklam från en information intention 

till en mer övertygande, vilket visar att det sker en förändring över tid gällande tolkning av 

marknadsföring. Denna förändring gav i denna studie barnen minskat förtroende för 

reklamfilmerna och även mindre lust att köpa de annonserade produkterna (Rozendaal, Buijs & 

van Reijmersdal 2016).  

 

Persuasion knowledge model är teori som kan förklara hur människor utvecklar kunskap om 

övertalning, hur kunskap om övertalning används inom diverse av övertalningssituationer och 

hur förändring av denna kunskap gällande övertalning sker. När ett företag inte har tillräcklig 

kunskap om konsumenters persuasion knowledge hamnar företaget i en sårbar position eftersom 

den förväntade effektiviteten kan skilja sig från den verkliga effekten som genereras av 

användningen av stimulans. Det visar på hur viktigt det är att företagen studerar konsumenterna, 

inte bara deras uppfattningar om företagen och produkterna men också deras uppfattningar om 

de marknadsföringsstrategier som företagen använder (Levitt 1960).  

 

3.4 Perceptionsteori 
Perceptionsteorin är en teori som beskriver den meningsskapande processen som sker via våra 

sinnen. Den utgår från att människan konstant utsätts för sinnesintryck i vardagen och för att 

kunna hantera dessa måste vissa intryck uppmärksammas medan andra exkluderas. Intrycken 

kallas för stimuli och väldigt få av dem blir vi medvetet uppmärksamma om i vardagliga 

sammanhang. De stimuli vi blir medvetna om bearbetas för att skapa en subjektiv mening. 

Perception är stadiet då stimulus blir vald, organiseras och tolkas. Det som är av intresse för 

perceptionsteorin är vad för stimuli som (inkluderas eller/och exkluderas) blir till subjektiv 

meningen (Solomon, Barmossy, Askegaard & Hogg 2016). Vår perceptionsprocess kan influeras 

av både interna och externa faktorer. De interna faktorerna består av sådana ting som 

värderingar, intressen, attityder, tidigare erfarenheter samt förväntningar. Den externa faktorn 

innefattar rörelser, intensitet, storlek och nya upplevelser (Kenyon & Sen 2015).  
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Vårt erkännande av ett tings existens eller en händelse som därefter blir till handling är en 

produkt av perceptionsprocessen.  Men andra ord är erkännande av ett ting då vi medvetet kan 

placera detta i en kategori eller schema och vår handlingsförmåga är den respons som kroppen 

gör som resultat av perceptionsprocessen. Ytterligare resultat av perceptionsprocessen är vår 

förmåga att förvärva ny och bibehålla kunskap. Perceptionsprocessen anses vara till för att 

skydda människan från att bli överväldigad ifrån all sinnesintryck individen möter i sin 

omgivning eller vardag (Kenyon & Sen 2015) 

 

Den subjektiva meningen som skapas kan likt ovan nämnt placeras in i ett så kallat schema. Ett 

schema är en struktur av individers tro och känslor. Med hjälp av scheman kan den subjektiva 

meningen kategoriseras in i olika scheman. Dessa scheman skapar därefter en bild (perspektiv) 

av en situation och hjälper en individ att utvärdera situationen (Solomon et al. 2016). 

Perceptionsteori kan således användas för att ge en förklaring till varför människor upplever eller 

betraktar samma fenomen på olika sätt. Den grundar sig i att skillnader i personlighet, bakgrund, 

erfarenheter, och de sätt som individer processar stimuli är den avgörande faktorn till hur olika 

upplevelser av samma händelse blir till (Kenyon & Sen 2015) 
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4. Metod, material & metodtillämpning 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att kunna gå på djupet hos respondenter och 

undersöka hur denna grupp noga utvalda personer tycker och tänker om fenomenet influencer 

marketing. Anledningen till att vi valde bort en kvantitativ studie var självklar för oss eftersom vi 

inte är ute efter statistik på vad den stora massan tycker. Vi anser att åsikterna och känslorna 

kring detta fenomen är mer intressant att undersöka, tolka och reflektera över. Influencer 

marketing och vad unga vuxna har för attityder om detta är något av outforskad mark som gjorde 

oss nyfikna på att vilja få reda på mer.  

 

4.1 Fallstudie 
Fallstudie grundar sig på en djup undersökning av ett fenomen som sker i dess kontext. Syftet 

med denna typ av studie är att få en ökad förståelse för komplicerade företeelser. 

Forskningsdesignen kan användas både inom kvantitativa såväl som kvalitativa 

forskningsstudier. Det som särskiljer fallstudier från resterande forskningsdesigner är att den 

besvarar olika typer samt fokuserar på självaste företeelsen i fråga. I vårt fall grundar sig detta på 

hur användare av Instagram identifierar produktplaceringar och vilka attityder som framkallas av 

dem, snarare än appliceras fokus på Instagram (Bryman 2008). De fem olika typer av fallstudier 

som finns, vilka är det kritiska/avgörande, extrema, longitudinella, revolutionära och 

representativa/typiska använder vi oss av det sistnämnda som innebär att vi exemplifierar genom 

att undersöka omständigheterna i en vardaglig situation. 

 

4.2 Semistrukturerad intervju 
Insamlingen av datan har valt att genomföras med semistrukturerade intervjuer för att försöka 

komma så nära ett vanligt samtal som möjligt men ändå hålla intervjun inom ramen för vad 

studien ämnar undersöka. Detta med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 8) innehållande ett antal 

frågor som besvaras för att studiens frågeställningar ska kunna besvaras på bästa sätt. Vi vill att 

intervjupersonen ska associera fritt och när personen säger något intressant kan en 
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uppföljningsfråga på detta bli aktuell samt att ordningen på frågorna nödvändigtvis inte behöver 

komma i samma ordning under de olika intervjuerna. (Bryman 2008) 

 

4.3 Genomförande av intervju  
Alla intervjuer genomfördes med en moderator och en respondent och intervjuerna arrangerades 

i ett enskilt rum. Samtliga respondenter blev informerade om anledningen till varför intervjun 

genomfördes och fick därefter skriva på ett medgivandeformulär där de gav sitt samtycke att den 

data som insamlats endast var till för denna studie. Därefter påbörjades skärm och ljudinspelning 

på mobiltelefonen och respondenterna presenteras det flöde av i form av bilder på Instagram som 

blivit utvalda i förväg utav moderatorerna. Uppgiften som gavs till respondenterna var att titta på 

bilderna en efter en och prata högt om tankar och funderingar kring dessa, dels om avsändaren 

följer eller vet vem influencern är, vilken känsla de fick av bilden och om det var något i bilden 

som uppfattades hade ett kommersiellt syfte och om de såg vilket varumärke som bilden innehöll 

reklam från. Moderatorn ställde ytterligare följdfrågor för varje bild om något av intresse 

behövdes fördjupas för att sedan tala om när det var okej att byta till nästa bild i flödet. När 

respondenten kommenterat alla bilder fick denne skriva ned i ordning vilka varumärken hen 

mindes.   

 

Dessa bilder presenteras i bilaga 2.  

 

Bilderna som har valts ut har alla kommit från konton tillhörande influencers, både manliga och 

kvinnliga. Vi har även valt influencer där antalet följare har varierat mycket, från 40 tusen till 

över 800 tusen för att den data som samlas in blir intressant då inte alla intervjupersoner vet vilka 

alla influencers är. Vi har valt att ta med vem avsändaren är, i detta fall influencern, texten under 

instagramnamnet där det står om det är betalt samarbete och/eller plats där bilden är tagen samt 

bilden (Se bilaga 2). Dock har vi uteslutit den tillhörande bildtexten då det inte är där fokus 

ligger i studien. I tabellen (bilaga 3) hittas information om dessa influencers och vilka 

varumärken som förekommer i de olika bilderna.  

 

Efter intervjun sammanställdes information om respektive deltagare för att lättare kunna se 

samband i den tematiska analysen. Informationen som sammanställdes bestod av, ålder, namn, 
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kön, hur länge och hur mycket respondenterna använder sig av Instagram vad för typ utav konton 

de följer. 

4.4 Tematisk dataanalys 

Den tematiska analysen är en metod som kommer i bruk för att bryta ner insamlad data i mindre 

beståndsdelar. Detta gör att det blir möjligt att strukturera- och ordna upp data för att kunna få en 

djupare förståelse. Vid bearbetning av data är den tematiska analysen en metod som möjliggör 

för data som anses vara eller relevant för studie att bli belyst. Det görs genom att identifiera 

teman och därefter kategorisera datan utefter dessa teman. Vid användning av metoden 

förespråkar Marshall och Rossman att den tematiska analysen ska bestå av följande fem stadier: 

 

1. Dataorganisering  

2. Kategorisering och teman 

3. Kodning av data 

4. Alternativa förklaringar 

5. Rapport 

 

Det första av de fem stadierna är dataorganisering, vilket innebär att gå igenom datan repetitivt 

för att kunna få en ökad förståelse för datan. Därefter är strävan att hitta ett mönster för den 

uppdelade data så att den tematiseras samt kategoriseras. I detta skede betraktas teman som den 

övergripande strukturen medan kategorier underliggande till denna. Efter den tematisering och 

kategorisering som skapats fördelas respektive data till de kategorierna där de anses tillhöra. När 

denna kategoriseringsprocess avslutats skapas en bild av data och därefter appliceras den i en 

teoretisk kontext. Under kodning av data rekommenderas det att kritiskt granska resultatet som 

har producerats. När ett resultat har framkommit efter kritisk granskning bör det finnas en 

strävan efter att finna alternativa förklaringar, vilket ämnar till att förstärka objektivitet i studien. 

De olika resultaten som framkommit ur den tematiska analysen bör därefter antecknas och samt 

en rapport om hur analysen har blivit bedriven. Med användning av tematiska dataanalysen kan 

relevanta slutsatser uppnås på ett enkelt sätt (Marshall & Rossman 1999).   
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4.5 Genomförande av tematisk analys 
 
När de kvalitativa intervjuerna slutförts gjordes först en dataorganisering i form av en 

transkribering där allt som sades under intervjuerna skrevs ned. Därefter formades olika teman, 

skapade efter frågeställningarna i studien. De teman vi fick fram var attityder om 

varumärkespresentation, influencers och de olika bilderna i sin helhet. Vi valde även att dela upp 

vad som sades om respektive bild och vilken respondent som sagt vad så vi enkelt kunde koda 

den data utifrån detta. Kodningen gick ut på att få en överblick över de citat och meningar om 

respektive bild och kategori vilka respondenterna hade uttalat sig om. Med hjälp av dessa 

meningar gjordes en tolkning på om det var en positiv, neutral eller negativ attityd gentemot 

dessa tre teman.  

 

För att ytterligare förenkla och göra datan mer överskådlig gjordes även en uppdelning av 

bilderna i två olika grupper (se bilaga 2). Bildgrupp 1 innehåller de första tre bilderna vilket är 

bilder där influencern inte syns i bilden utan det är endast varumärket som representeras. 

Bildgrupp 2 innefattar bild 4-6 och dessa bilder utmärker sig på så sätt att influencern medverkar 

i bilderna tillsammans med varumärket.   

 

Det gjordes även en tabell som visar respondenternas kännedom om dessa influencer sen 

tidigare. (bilaga 4)  

4.6 Urval 
Vi har valt att använda oss av målinriktat urval med teoretisk urvalsteknik vilket innebär att 

respondenterna väljs ut genom redan satta kriterier. I vår studie är dessa kriterier ålder, kön och 

att de är användare av Instagram. Denna urvalsteknik är vanlig när det handlar om kvalitativ 

forskning som grundar sig på intervjuer och ett försök att få urvalet att överensstämma med 

forskningsfrågorna. (Bryman, 2008) I denna studie är Instagram det sociala mediet vi använder 

oss av och det är då viktigt att vi väljer respondenter som vi redan innan vet att de använder 

Instagram dagligen. Respondenterna är i åldern 24-28 år, vilket är inom det åldersspann som 

enligt statistik (Soi, 2018) visar använder Instagram mest frekvent.  
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Respondenterna som är med har valts ut med ett teoretiskt urval (Bryman 2008) vilket innebär att 

vi börjar intervjua två respondenter, kodar och analyserar den data för att sedan intervjua två till 

osv. Med denna metod kan vi samtidigt se om vi ser mönster i den data som insamlats genom att 

välja de nästföljande respondenterna så de skiljer från varandra i viktiga egenskaper. 

Sammanlagt har sex stycken intervjuer gjorts för att uppnå önskvärda mönster.  

 

Vi har valt personer i vår omgivning som upplever att de använder sig av Instagram minst 1h om 

dagen och därmed är dagliga användare. Vi har valt att urvalet ska bestå av hälften tjejer och 

hälften killar med anledning av öppna för möjligheten av att det kan uppstå skillnader i resultaten 

mellan de olika könen. 

 

För att kunna definiera respondenternas intressen fick de frågan om vad för typ av konton de 

följer mest på Instagram, sport eller livsstil. Med livsstil menar vi på ett genuint intresse för 

exempelvis boende, klädsel, matvanor. Medan sport innebär konton med atleter, 

träningsoptimering och sportklubbar med mera. Det vi kan se är att alla tre kvinnorna i studien är 

mest intresserade av livsstil, och alla tre män främst av sport.  

För att minimera risken för identifiering av respondenterna har denna studie använt sig av 

pseudonym. 

 

Namn   Ålder  Kön  Intressen 

Jenny  28  Kvinna Livsstil 

Linnea 25 Kvinna Livsstil 

Matilda 25 Kvinna Livsstil 

Edward 24 Man Sport 

Nil 26 Man Sport 

Nadeem 26 Man Sport 
 
 
 

Vi har valt att ha sex stycken bilder i vårt arbete. När gäller urvalet av bilderna har vi valt konton 

där alla är influencer dock med olika följarskaror, från 40 tusen till 840 tusen, för att få en 
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spridning i hur många av respondenterna som vet sedan innan vilka influenserna är och därmed 

uppnå olika engagemang hos respondenterna. Grupp 1 som består av bild 1-3 (se bilaga 2) och är 

inlägg där influencern ej syns i bild. Detta för att kunna se vilka attityder endast varumärket i ett 

inlägg ifrån en influencer framkallar. Grupp 2 består av bild 4-6 (se bilaga 2) där influencer 

medverkar i bilden. Med anledning av att se vad för typ av attityder ett varumärke tillsammans 

med ett infuncern i ett inlägg kan framkalla. Alla bilder är betalda samarbeten men i bild 2 och 

bild 4 som är från varsin grupp står detta inte på bilden (se bilaga 2). Bild 2 och bild 5 tillhör 

konton från killar och resterande är konton tillhörande tjejer (se bilaga 3 för mer information). 

4.7 Etiska aspekter 
När ett forskningsprojekt som detta görs finns det vissa etiska aspekter som är viktiga att förhålla 

sig till. Det är forskaren som själv ser till att hålla sitt etiska ansvar och det är viktigt att detta 

sker under hela forskningsprojektet för att behålla en moralisk acceptans. 

  

Forskaren ska också beakta yrkesetiken som ofta delas in i tre delar. 

1.      Arbetet som genomförs ska vara god vetenskap vilket betyder att forskaren ska göra ett 

gott arbete och inte vara till egennytta. 

2.     Följa regler anvisningar och normer som finns både lokalt och nationellt. 

3.     Tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt liv. 

(Codex 2016) 

  

Det gäller även att alla deltagare känner sig informerade om syftet till projektet och att det gett 

sitt samtycke om att deltagare i projektet. All information om intervjutillfället ska ges både 

muntligt och skriftligt innan deltagaren tar ett beslut om att vara delaktig eller ej.  Det är viktigt 

att deltagarna ger sitt samtycke skriftligt samt att detta är frivilligt och inget det känner sig 

tvingade till. Det är också viktigt att deltagaren vet om att det när som helst under intervjun kan 

hoppa av utan att detta skulle ge några konsekvenser. (Codex 2016) 
 

4.8 Hänsynstagande av etiska aspekter 

Respondenterna som deltog vid denna studie fick innan intervjuns start information om att deras 

deltagande är och förblir frivillig och att de under intervjuns gång får lov att avbryta den om de 
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skulle känna så, samt att all information som producerats under intervjuns gång är endast avsedd 

för forskningssyfte. Men även att information som kan användas för identifiering av 

respondenterna kommer att vara konfidentiell.  Detta gör att utomstående inte kan skilja mellan 

de olika respondenterna. Stor vikt applicerades på betoning av att respondenterna inte kommer 

bedömas utefter deras svar och det är självaste diskussionen i sig och informationen som är 

essentiell för studien. De deltagande informerades av teknik med ljusupptagningsförmåga skulle 

komma till användning under intervjuns gång och de fick lov att ta ställning till om vi skulle 

använda oss utav det eller inte.    
 

Det ovannämnda sammanställdes i ett medgivandeformulär dagar innan intervjuns start, men 

syfte om att den potentiella respondenten i lugn och ro kunde ta ställning till deras 

medverkande.  För att kunna säkerställa oss om att respondenterna var medvetna om vad de gav 

sig in på, så presenteras en genomgång av medgivande formuläret muntligt av moderatorerna. 

Där respondenterna fick möjlighet ställa frågor om de kände att något var otydligt.  

 

För denna studie användes yrkesetikens tredje kapitel, vilket betonar att forskare varken har 

någon egennytta eller påverkan kring resultat som frambringas av forskning. 
 

4.9 Validitet och reliabilitet 
  

4.9.1 Validitet 
Begreppet validitet utgår ifrån hur en studie förknippas till sin slutsats. Vilket med andra ord 

innebär att undersökningen skall undersöka det den är ämnad till att undersöka. 
  

Det finns olika slag av validitet vilket är mätningsvaliditet, internvaliditet, externvaliditet samt 

ekologiskvaliditet. Mätningvaliditeten eller begreppsvaliditeten är mest förekommande inom 

kvantitativa studier grundar sig på ifall ett begrepp speglar verkligheten. Medan interna 

validiteten är till för att säkerställa kausaliteten mellan variabler. Den externa validiteten strävar 

efter att besvara frågor kring hur generaliserbar en studie är. Sedan är den ekologiska validiteten 

ämnad till titta på hur pass applicerbar studien eller forskningen kan vara i vardagliga 

sammanhang. (Bryman 2008) 
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I det stora hela handlar de olika typerna om att spegla verkligheten och om huruvida resultaten är 

sann eller ej. Därmed är det av stor vikt att forskare av en viss studie har en neutral positionering 

för att inte studien ska förbli vinklad (Denscombe 2010). 

4.9.2  Försökt till att säkerställa validitet 
För att kunna undersöka att det som denna studie ämnar till att göra skapades tre stycken teman 

vilket var respondenternas attityd mot varumärkets presentation, attityd mot influnencer och 

attityd mot inlägget.   Den första av teman är attityd mot varumärkets presentation ämnar till att 

ta reda på vad respondent endast känner gentemot varumärket i ett inlägg. Det andra temat, 

attityd mot influncer, har till avsikt att frambringa de associationer/attityd som respondenten får 

av den influencer som är med i ett inlägg.   

De två ovanstående teman användes dels för att den datan som vi samlar inte blir biased, men 

även för att ta reda på vilka attityder som finns gentemot influencers och varumärket. 

Det sista temat, attityd mot inlägget, kan betraktas som en kombination av respondenternas 

attityder till varumärkespresenation, influncern i inlägget och övriga aspekter i bilden. Med andra 

ord ämnar temat till att utforska vad respondenterna tycker om självaste inlägget i sin helhet. 

Under detta förblir interaktionen mellan varumärkespresentation och influencer det väsentliga. 

Som därmed får studien att närma sig det som den tänkt undersöka dvs vilka attityder publiken 

har mot influencer marketing som fenomen. 
 

4.9.3 Reliabilitet 
Reliabilitet kommer till bruk vid studier för att kunna avgöra dess tillförlitlighet. Vilket innebär 

att studier skall kunna vara reproducerbar oavsett vem eller vilka det är som utför studien, samt 

om det görs på nytt. Vikten av ha en hög reliabilitet ger en viss studie dess relevans lika väl som 

den exkluderar eller minimerar sannolikheten av ett resultat har influerats av en slump eller yttre 

omständigheter (Denscombe 2010). Reliabilitet anses vara mest aktuell vid kvantitativa studier 

då den typen av forskning lägger stor fokus på hur stabilt ett mått är.  För att kunna göra en sådan 

mätning kräver reliabilitet att de procedurer som genererat resultatet skall kunna replikeras. 

(Bryman 2008) 
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4.9.4 Försök att säkerställa reliabilitet 

Eftersom denna studie avser studera publikens attityd så kommer vi även att definiera detta 

begrepp, dels för att minska på missförstånd och dels för att öka studiens reliabilitet.  

Vår definition av attityd inom denna studie är att publikens inställning till det som de betraktar 

visuellt, vilket i detta fall är inlägg på Instagram. Med detta begrepp försöker vi att konkretisera 

deras förhållningssätt till ett inlägg och karaktärisera deras ställningstagande.  

För att uppnå reliabilitet gjordes kategoriseringen av attityd mot influncern i bild, varumärkets 

presentation och inlägget i sin helhet utav två personer vid två olika tidpunkter. Utan att de har 

kontakt med varandra under kategoriseringsprocessens gång för att undvika vi blir bias.  

Kategoriseringsprocessen bestod av att varje attityds kategori (dvs. attityd mot varumärkets 

presentation, person i bild och inlägget i sin helhet) för varje bild omfattade tre fack som 

representerande positiv, negativ och neutral. citat från transkribering som ansågs ha positiva 

associationer till inlägget placerades därmed under det positiva facket, och likvärdigt gjordes det 

med den negativa och neutrala. Därmed applicerades kriterier för vad som anses vara positiv, 

negativ och neutrala i varsitt fack. 

Det positiva facket representerar de positiva associationer som respektive respondent fick av ett 

inlägg, vilket kunde vara kommentarer som t.ex. “fin bild” etc. Medan det negativa facket 

representerade associationer, känslor som ställde sig emot respondenten och fick dem att ta 

avstånd från ett inlägg. Det neutrala facket representerade i sin tur sådana ting vilket 

respondenten inte ansåg vara märkvärdigt eller väckte någon form av känsla eller reaktion, 

gällande varumärken eller influncern.  

 

 

 

 



 25 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras de resultat som producerades av de semistrukturerade intervjuerna som 

genomfördes. Resultaten delas in i två bildgrupper som skiljer sig ifrån varandra. Bildgrupp 1 

består av de instagraminlägg där influencern ej är medverkande i produktpresentation, medan 

Bildgrupp 2 avser de inlägg där influencern är närvarande. 

 

5.1 Frågeställning 1 - Vilka är attityderna gentemot varumärkets 
presentation?  
Nedan följer de resultat om attityder som uppkommit vid de kvalitativa intervjuer som gjorts. 

Dessa ska i sin tur vara underlag för att besvara frågeställning 1 vilken är:  

- “Vilka attityder har ett urval unga vuxna mot hur influencer marketing presenteras i 

inlägg på Instagram av en influencer?” 

 

5.1.1 Bildgrupp 1 (bild 1-3) 

 

Bild 1 - victoriatornegren/iDeal of Sweden  

Instagram inlägg nr 1 består av en bild tagen på ett bord, ovanpå bordet finns följande; 

modetidning, ett par svarta solglasögon, parfym, läppbalsam, ett par örhängen, ett halsband och 

en mobiltelefon med baksidan riktat upp med ett mobilskydd på. Denna bild har lagts upp av 

influencern victoriatornegren, och ovanför bilden i inlägget är det angivet att detta inlägg är ett 

betalt samarbete med varumärket iDeal of Sweden. De tidigare nämnda komponenterna i inlägget 

det vill säga solglasögonen med mera är centralt placerade i bilden. Dock ska det tilläggas att det 

är endast mobilskyddet som är en del av varumärkespresentationen, resterande komponenter kan 

betraktas ha en stöttande funktion i inlägget. 

 

Attityder gällande hur iDeal of Sweden presenteras i detta inlägg resulterade i ett svagt negativ 

resultat vilket tabellen i slutet av detta avsnitt visar. Den svagt negativa attityden gentemot iDeal 

of Sweden kan förklaras med hjälpt av branded entertainment. 
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Det som gör varumärkespresentationen bristfällig kan bero på frånvaro av en tydlig handling, 

berättelse eller ett narrativ som vägleder respondenterna till att titta på det som marknadsföraren 

vill uppmärksamma. Det räcker inte endast med att ha en produkt som ligger på ett bord med 

övriga produkter ovanpå då detta kan betraktas som intetsägande, vilket troligtvis resulterar i att 

respondenterna inte vet vad de ska titta på. Det kan förklaras med följande utdrag ur intervjun 

med Edward: 

 

“Det var så många saker och här ser man namnet på de andra grejerna, det är så mycket grejer 

på en bild så det är svårt att veta exakt vad det är hon vill marknadsföra” - Edward, 24 år 

 

Varumärkets attribut behöver komma till liv för att respondenterna ska ha någon förståelse för 

vad det är som presenteras för dem, samt bli medvetna om varumärket eller produktens funktion. 

Med andra ord behöver varumärket/produkten särskilja sig från kontexten men inte allt för 

mycket. Istället har varumärket smält samman med övriga komponenter och birollsprodukter i 

bild som exempelvis parfymen ByRedo, som har till syfte att stötta iDeal of Sweden som är 

mobilskyddet och inte överrösta denna produkt, enligt följande uttryck av respondenten.  

 

“Samtidigt som jag ser att det är ett betalt samarbete med iDeal of Sweden så känns det som att 

det är ett samarbete med det här ByRedo eller vad det står.“ - Jenny, 28 år 

 

Beroende på hur vi ser på det kan iDeal of Sweden antingen betraktas ha en aktiv- eller stöttande 

funktion. Den aktiva funktionen framgår då varumärket/produktens funktion kommer till 

användning, vilket den gör i inlägget, det är en mobilskydd som sitter på mobilen. Men det är 

samtidigt i detta skede som syftet med varumärkespresentationen teoretiskt brister i förhållande 

till utförandet. Då mobilskyddets funktion inte demonstreras kan man säga att det möjligtvis 

hade varit effektivare om respondenterna får se mobilen falla ner på marken i bild. Å andra sidan 

kan varumärket/produkten anses ha en biroll, vilket verkar mest troligt, med anledning av att 

varumärket/produkten används för att förstärka en viss typ av livsstil som influencern vill 

förmedla.  

 

“Det här är en typisk bild som folk tar för att visa, typ jag har en bra dag” - Nadeem, 26 år. 
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Med användning av ovanstående citat vill det hävdas att iDeal of Sweden i detta inlägg anses ha 

en passiv roll. Nackdelen förblir dock att med en alltför passiv biroll finns det en viss risk att 

varumärket inte uppfattas.  

 

De två positiva attityderna gentemot detta varumärkespresentationen som bidrog till att de 

slutgiltiga attityderna blev “svagt negativ” kan också förklaras med branded entertainment. I 

detta avseende så hade de båda respondenterna en större kännedom om iDeal of Sweden som 

varumärke och kunde därför få en djupare förståelse för iDeal of Swedens 

varumärkespresentation. 

 

“Jag hade inte tänkt på att det var just mobilskalet som var det som hon marknadsför men det 

står att det är ett betalt samarbete med iDeal of Sweden och då vet jag att det är skalet” - 

Edward, 24 år 

 

De tidigare erfarenheter av iDeal of Sweden, är troligen en bidragande faktor som möjliggör för 

varumärket/produkten att uppmärksammas på ett mer fördelaktigt sätt än vad den annars den inte 

hade gjort.   

 

Bild 2 - erik_kynard/Owyn  

Respondenterna för inlägg som postades av erik_kynard fick hade alla likvärdiga attityd vad 

gäller varumärkets presentation, vilket var negativ. Majoriteten av respondenterna beskrev 

inlägget som tråkig och icke-genuin, medan andra respondenter tyckte att varumärket behövdes 

sättas in i ett sammanhang eller kontext för att bli förstådd.  

 

I inlägg nummer 2 finner vi en bild på 12 stycken flaskor med varumärket Owyn på. Flaskorna är 

placerade på en matta på ett golv och de är uppställda i två rader om sex stycken flaskor i varje, 

där alla flaskorna är vridna så att varumärket riktas mot ett och samma håll. Framför flaskorna 

finns det ett informationsblad med produktbeskrivning. Bilden i inlägget är tagen uppifrån i en 

sned vinkel från vänster sida. 

 

För att kunna analysera resultatet från respondenternas attityder kring varumärkets presentation i 

inlägget använder vi oss av The persuasion knowledge. Teorin används för att skapa en 
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förståelse kring varför samtliga respondenternas svar blev negativa, och varför de negativa 

attityder framgick relativt snabbt i förhållande till resterande varumärkespresentationer som 

presenterades för respondenterna. Branded Entetainment är en teori som lika väl hade kunnat 

förklara de negativa attityderna gentemot placeringen. Men det som särskiljer Branded 

Entertainment från The persuasion knowledge i detta fall är att mottagren gör sig icke mottaglig 

till att kunna ta del av inläggets narrativ. Vilket är viktigt inom Branded Entertainment, eftersom 

narrativet har en stor roll i huruvida attityden gentemot en placeringen är positiv eller negativ. 

Därmed anses The persuasion knowledge vara rätt teori för analys av detta fenomen. 

 

 Redan i första och som senast andra meningen framgick det tydligt att respondenterna fick en 

starkt negativ attityd för hur erik_kynard presenterade Owyn i sitt inlägg.  

 

Respondenterna uttryckte sig negativt gentemot hur Owyn presenterades. Motiveringar för detta 

grundade sig mycket på tidigare erfarenheter, snarare än att hitta något specifikt i inlägget som 

de inte gillade. Under intervjun uttryckte sig en av respondenterna enligt följande utdrag ur 

transkriptionen: 

 

“Nej men sånt här inlägg gillar inte jag direkt” - Matilda, 25 år  

 

Där vi tolkar detta som att respondenten Matilda har bevittnat något liknande vilket gör att hen 

inte vill se eller gå igenom samma sak igen.  När det kom till denna varumärkespresentation så 

föreslog respondenterna att de dessutom ville ha något mer än det som presenterades för dem. 

Där gör vi tolkningen om att de helt enkelt vill få känslan om att stöter på en ny typ av 

varumärkespresentation som skiljer sig från tidigare upplevelser. Även om respondenten inte har 

någon kännedom om vare sig produkt eller influenser så har respondenten redan identifierat att 

det kan föreligga ett samarbete. Dock ska det tilläggas att det inte behöver finns någon tydlig 

indikation om att det är ett samarbete eftersom det handlar mer om hur respondenten uppfattar 

varumärkespresentationen. Med det sagt så kan respondenterna ändå uppfatta det som att ett 

betalt samarbete föreligger, även om det inte nödvändigtvis gör det. 

 

“Så det är väl någon typ av sponsring med Owyn, men jag vet inte riktigt för vad, men det här är 

garanterat ett samarbete.” - Edward, 24 år 
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Ovanstående tyder på att respondenten troligen har upplevt någon typ liknande situation och 

därmed använt sina tidigare upplevelser för att kunna finna ett mönster mellan de inlägg som 

presenterades av oss gällande Owyn, med tidigare erfarenheter. Medan en annan respondent 

medger att denna typ av inlägg är något som är vanligt förekommande inom Instagram: 

 

“Ser som en ärlig reklambild som man hittar på Instagram. Denna bild hade jag scrollat förbi 

på 2 sekunder utan tvekan” - Nadeem, 26 år 

 

Därmed anser vi persuasion knowledge model vara bäst för att analysera detta fenomen. 

 

Bild 3 - sannealexandra/Nivea  

Gällande sannealexandras inlägg med Nivea som varumärke blev sammanfattningen av 

respondenternas attityder svåra att tyda. Detta resulterade i att vår kategorisering blir 

motsägelsefull på grund av att de starkt positiva samt negativa svaren går emot varandra. De 

resultat som framgick av varumärkespresentationen var tre positiva attityder, respektive tre 

negativa. De som var positiva ansåg att inlägget på Instagram var tydlig i sin 

varumärkes/produktpresentation samt att bilden betraktades som genuin. Medan de som hade 

fick fram en negativ attityd ansåg att bilden var för “reklamig”.  

 

Instagraminlägg publicerat av sannealexandra bilden består utav två stycken tuber med 

hudvårdsprodukter från Nivea, där en av dem är i blå och den andra i vitt som en främmande 

hand håller i. Det finns en tredje produkt som är i burk, denna produkt är öppen och är placerade 

på en heltäckande matta till höger om de tidigare nämnda tuberna. Till höger i bilden finns det ett 

antal citroner som är placerade i en glasburk och till vänster om denna burk finns en 

ansiktsspegel placerade. Bakgrunden i bilden utgörs av en heltäckande matta, som tyder på att 

bilden övriga komponenterna i bilden är placerade på en matta på golvet. Bilden är tagen 

uppifrån. 

 

Den negativa responsen som detta inlägg fick kan förklaras med hjälp utav branded 

entertainment. Där vi kans se att detta inlägg saknar en handling/berättelse som tilltalar 

mottagaren. Vilket gör att mottagaren har svårt att förstå vad som är syftet med varumärkets 
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presentation. Lika väl som att produkterna som presenteras får inte möjligheten till att uppvisa 

deras attribut på ett sätt som möjliggör för mottagarna skapa förståelse produkterna och dess 

funktion. Istället för att mottagarna ska få en klar bild av vad som sker i inlägget, resulterar detta 

inlägg istället till att skapa en förvirring.     

  

”Den här bilden tycker inte jag är så fin, det är på en matta med citroner i en.. jag vet inte” - 

Jenny, 28 år 

  

Eftersom mottagaren inte kan förstå vad inlägget strävar efter att förmedla tvingas mottagaren 

istället använda sin fantasi för att skapa förståelse. Vilket kan antyda att 

varumärkespresentationen får en subjektiv mening eller förblir svårbegriplig och kan därmed 

representera allt mellan himmel och gjord. Som gör det svårt för varumärkespresentationen att 

kommunicera på ett effektivt sätt till mottagaren.  Med visst undantag till att en förförståelse av 

varumärket sedan tidigare kan med viss sannolikhet agera som en hint till vad som ska 

förmedlas. I det här scenariot ifrågasätter mottagaren bilden i inlägget. Ett exempel på det är då 

mottagaren inte förstår varför bilden är tagen på en matta med en glasburk med citroner i 

bredvid. Troligen skapar denna bild en negativ varumärkespresentation eftersom att det är ett 

scenario som inte förekommer i mottagarens vardag. 

  

”Det hade varit snyggare att lagt de här på ett handfat eller någonting. Jag tycker att det här ser 

lite ”tacky” ut, den tilltalar inte mig ”- Jenny, 28 år 

  

Ytterligare en förklaring till den negativa responsen kan ges med användning persuasion 

knowledge model. I det här avseendet så betraktas bilden i inlägget så långt ifrån det naturliga i 

mottagarens vardag att den anses vara starkt förknippad med att vara konstgjord. 

  

”Bilden ser inte naturlig ut, utan det hela ser framtvingat ut ”- Linnea, 25 år 

  

 Bilden i inlägget betraktas som fabriceras till den grad av mottagaren att de betraktar denna bild 

som ren reklam. Vilket gör att de direkt får en negativ inställning till hur varumärket presenteras.   

  

“Riktigt kraftig reklambild” - Nadeem, 26 år 
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Mottagarens negativa inställning till varumärkespresentationen kan förklaras med att de har 

betraktat liknande karaktärsdrag från reklam som varit ämnade till influera dem, och kan därmed 

identifiera dessa mönster och karaktärsdrag med hjälp av tidigare erfarenheter. Dessa tidigare 

karaktärsdrag och erfarenheter kan förklaras med följande utdrag: 

  

”När ett märke syns så här tydligt då vet man bara att det är ett samarbete eller någon 

sponsring som ligger bakom detta. Det går helt enkelt inte att anta något annat. Bilden sa 

tillräckligt och jag behövde knappt titta på “Betalt samarbete” - Nil, 26 år 

  

Med andra ord så grundar sig denna inlägget i bild på allt för liknande drag från tidigare 

marknadsföringsknep, som mottagaren lyckats identifiera och koda av. Som därmed kan 

resultera till negativa attityder gentemot varumärkes presentation som mottagaren av Instagram 

inlägget. 

 

För att kunna förklara den positiva attityden som hälften av respondenterna fick gällande Niveas 

varumärkespresentation i inlägg 3, så kan vi förklara det med perceptionsteorin. I detta avseende 

så gillar respondenterna varumärkespresentationen eftersom att Niveas varumärkespresentation 

lyckas särskilja sig från resterande element i bild på ett tydligt sätt. Som därmed gör att 

respondenterna kan medveten uppmärksamma Nivea hur presenteras för dem i bild. 

  

”Men den här är ändå bra, den syns ju direkt och den är tydlig”- Edward, 24 år 

  

När respondenterna lyckats uppmärksamma varumärkespresentationen sker det en organisering 

av denna där den organiseras för att sedan tolkas. Som med andra ord innebär att de stimuli som 

respondenterna blir medvetna om bearbetas och får en subjektiv mening. Det som blir avgörande 

för vare sig varumärkespresentationen förblir positiv eller negativ beror troligen mer på hur 

respondenternas organiseringsprocesser och scheman fungerar, snarare än hur väl 

varumärkespresentationen är strategiskt planerad i inlägget. Vilket kan förklara följande utdrag: 

  

”Hon känns ju som, hon håller på med mode och sådär tror jag, så det känns väl som det är 

ganska relevant. ”- Matilda, 25 år 
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Ovanstående utdrag ur transkriptionen kan anses vara ett exempel på hur respondenten troligen 

organiserat Nivea och de sätt som den presenteras i ett schema för mode eller dylikt, vilket gör 

att respondenten troligen kan skapa förståelse för varumärkespresentation och därmed förblir 

varumärkespresentationen positivt betingat. Liknande process är det som troligen skett hos de 

respondenter där varumärkespresentationen av Nivea framgick som positiv. Dock ska det 

tilläggas att organisering- och schemaläggningsprocessen nödvändigtvis inte behöver vara lika 

för alla. Ett exempel på detta från studiens respondenter som är van vid bilder lik denna typ av 

inlägg från bekanta i sitt flöde på Instagram, vilket gör att denne mottagare betraktar bilden som 

inget utöver det ordinära. 

  

Det känns som att någon i ens eget flöde skulle kunna lägga upp en sådan här bild på någonting 

och för att dem tycker att den här krämen är så himla bra.- Linnea, 25 år 

  

Därmed förblir förståelse för hur mottagaren betraktar troligen nödvändig för att kunna 

presentera en bra varumärkespresentation. 

5.1.2 Bildgrupp 2 (Bild 4-6) 

I denna grupp är influencern medverkande i inlägget och även varumärket/produkten. Generellt 

var attityden hos respondenterna till bildgrupp 2 mer positiv än i bildgrupp 1. 

 

Bild 4 - margauxdietz/Castello   

Sammanslutningen av respondenternas svar resulterade i att inlägget betraktas av oss som 

intetsägande då respondenternas separata attityder gentemot varumärkes/produktpresentation 

blev enligt följande, tre positiva och tre negativa attityder gentemot hur varumärket 

presenterades. De som var positiva till hur varumärket presenterades i inlägget ansåg att den var 

genuin och innefattar en tydlig avsändare, medan de som hade en negativ attityd tyckte det 

motsatta, som är att avsändare var otydlig samt att bilden inte är genuin och anses vara 

“reklamig”. 

 

Bild 4 består av en kvinna leendes med blå ögonfärg, vilket är tenderar att vara margauxdietz. I 

bild håller margauxdietz i sin vänstra hand en bricka med diverse ostsorter från Castello riktat åt 
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mottagaren, och i sin högra arm bär hon på en cylinderformad låda i guld med oberäkneligt 

många rosor. Margauxdietz står poserades mot mottagaren i vad som är en halvkroppsbild med 

en vit t-shirt med en röd logotyp och ett par ljusblå jeans på sig. Bakom margauxdietz finns det 

en vit vägg med ett fönster.  

 

De negativa attityderna gällande bild 4 kan förklaras med perceptionsteori. Respondenterna 

lyckades inte med att kunna urskilja de olika stimuli i inlägget och kunde därmed inte avgöra 

vilken typ av produkt som presenterades för dem. Respondenternas förvirring stod mellan 

brickan med de diverse ostsorter i margauxdietz vänstra hand och mellan lådan med rosorna i 

hennes högra arm.  

 

“Men sen om det är osten eller rosorna eller både och eller om det är hennes tröja eller om allt 

är ett kit det vet jag inte” - Edward, 24 år 

 

Vare sig om respondenterna kan identifiera varumärkespresentationen eller inte så var de alla 

eniga om att inlägget var en del av ett betalt eller sponsrad arbete. Vilket kan tyda på 

respondenterna har erfarenheter från liknande marknadsföringsknep likt persuasion knowledge-

modellen. I och med att varumärkespresentationen inte är särskild tydlig så vill det hävdas att 

respondenterna inte kan vara helt oemottagliga för varumärkespresentationen som i persuasion 

knowledge modellen, utan blir snarare förvirrade då inte riktigt har full förståelse för vad för typ 

av varumärkespresentation som är i bruk. 

 

Här är en väldigt riggad bild, det känns som att även fast det inte står betalt samarbete med så 

känns det som en sponsrad bild” - Jenny, 28 år 

 

Som kan därmed skapa en viss förståelse till varför respondenterna med negativ attityd mot 

varumärkespresentationen betraktade detta inlägg som otydlig, icke-genuin och ”reklamig”. Med 

andra ord menar vi på att respondenterna kunde snappa upp att det inlägget var del av ett betalt 

samarbete eller sponsring grundat på deras tidigare erfarenheter, men att de inte kunde identifiera 

varumärkets presentation. Troligen kunde de inte se varumärkespresentationen eftersom de inte 

kunde särskilja mellan diverse stimuli som inlägget avger. 
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De respondenter i sin tur som kunde avgöra vilket produkt och varumärke som 

presenterades(vilket var ost från Castello) agerande i enlighet med persuasion knowledge 

modellen och framkallade negativa attityder gentemot varumärkespresentationen. Utöver det så 

strävade vissa av respondenterna men att skapa en förståelse för situationen som porträtterades i 

inlägget där ett av respondenterna uttryckte sig enligt nedanstående text: 

 

“Asså den här känns också jäkligt reklamig, eller alltså när man ser att det bara är ostar från ett 

märke eller vad man säger och det känns som att det inte är så ofta man bara köper det” - 

Matilda, 25 år 

 

Detta bidrar till att förstärka idén om att de respondenterna använder sig av tidigare erfarenheter 

och därmed använder begrepp som “reklamig” som troligen grundar sig på dem hämtar 

erfarenheter samt upplevelser från tidigare reklam som de har bemött. Detta kan och ena sidan 

det förklaras med användning av perceptionsteorin att det som respondenten betraktar ordnas och 

placeras i ett schema likt reklam eller dylik. Och andra sidan kan det förklaras med branded 

entertainment, med att respondenten kan ha svårt att acceptera eller göra sig mottaglig för den 

typ handling eller berättelse som inlägget vill förmedla, eftersom att den möjligtvis avviker 

alltför mycket från respondentens vardag och därmed anses den vara fabricerat.  

 

De positiva attityder är något som också kan förklaras med branded entertainment. Det här 

teoretiska perspektivet är mer kontextbaserad i förhållande till de tidigare nämnda. Med det 

menar vi på de positiva attityderna gentemot varumärkets presentation grundar sig på att bilden i 

inlägget förmedlar en berättelse eller ett narrativ som respondenterna delvis kan associeras sig 

med.  Där margauxdietz är en karaktär som har en viss roll eller funktion att uppfylla, och lika så 

med de övriga element i bild. Ett exempel på detta är följande: 

 

”… det känns ju som att hon har fått någonting hemskickat och då gör något slags inlägg om 

det. Men ja det är en rätt fin bild, jag antar att det är någon alla hjärtansdag-grej ser det ut 

som.”  - Matilda, 25 år 

 

När respondenterna skapar en förståelse för berättelsen som inlägget förmedlar, kommer 

varumärkets presentation till liv, där varumärken och produkt presenteras på ett sätt som gör att 
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den betraktas som organisk och sömlöst i kontexten som bilden i inlägget befinner sig i. Det 

möjliggör att inläggets narrativ agerar som en markör ämnat till att vägleda 

mottagaren/respondenten till att förstå vad för typ av produkt eller varumärke som presenteras 

för respondenten. Genom att margauxdietz som i detta fall är en karaktär Instagram kan 

interagerar med produkten som varumärket representerar förstärker detta 

varumärkespresentationen ytterligare.  

 

“Känns som en smygreklam för att jag ser inte märket tydligt men även på sättet hon poserar. 

Sedan har hon vinklat så att man typ ska se märket.” - Nadeem, 26 år 

 

Även om respondenten bedömer att situationen som smygreklam, vilket kan ha en negativ klang 

så innebär det inte just det. Eftersom att inom branded entertainment grundar sig på att 

respondenterna eller mottagarna ska kunna identifiera att det är marknadsförings inslag som är i 

bruk. Utöver det så skiljer det sig även på om varumärket som presenteras i inlägget är diskret 

eller det motsatta. Eftersom att en diskret form av produktplacering tenderar att framkalla en mer 

positiv attityd mot varumärkespresentation än en som är mer framträdande.  

 

Bild 5 - erik.forsgren/Intimissimiuomo 

Respondenternas svar om instagraminlägget av erik.forsgren med Intimissimiuomo som 

varumärke fick ett enhälligt negativt svar gentemot hur varumärket presenterades. Motiveringar 

var att de ansåg att presentationen var förvirrande. Respondenterna kunde klargöra att det 

existerade ett samarbete i bilden med hjälp av texten under inlägget men respondenterna hade 

svårt att se vad i bilden som marknadsfördes. Med andra ord hade det inte stått att det var betalt 

samarbete hade inte respondenterna förstått att det var någon reklam.  

 

I detta inlägg består av erik.forsgren klädd i en enkel vit t-shirt med ett par blå jeans. Han står 

poserande framför en vit cykel tittades åt vänster, bakom den vita cykeln finns en mörk väg med 

en stängd dörr. Ovanför bilden i inlägget är det angivet att inlägget ingår i ett betalt samarbete 

med Intimissimiuomo.  

 

Instagraminläggets negativa respons till varumärkespresentation kan förklaras med användning 

av Branded entertainment. Dels kommer vi att belysa interaktionen mellan karaktären och 
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varumärket som i detta inlägg är erik.forsgren och Intimissimiuomo, och dels kommer vi även att 

belysa inläggets “berättande” funktion.  

 

Interaktionen mellan Intimissimiuomo och erik.forsgren definierar vi som inte effektiv i enlighet 

med Branded entertainment, vilket kan vara en faktor till respondenternas negativa attityder till 

hur Intimissimiuomo presenteras. Vilket innebär att produktens attribut inte kommer till liv, och 

därmed gör det svårt för Intimissimiuomo att särskilja sig från resterande produkter eller 

varumärken. Den interaktionen som sker mellan erik.forsgren och Intimissimiuomo anses vara så 

bristfällig att respondenten inte får upplevd produktpresentation av Intimissimiuomo, och därmed 

inte kan identifiera produkten/varumärket. Tanken med interaktion mellan varumärket och 

karaktär enligt branded entertainment är att den ska se till att varumärket/produkten får ett syfte. 

Vilket kan vara avgörande när det kommer till hur respondenterna upplever 

varumärket/produkten presentationen i inlägget.  

 

Väljer vi att betrakta Intimissimiuomo som passiv, dvs. den anses ha biroll, vill det hävdas att 

varumärkets presentation saknar de karaktäristiska drag som särskiljer Intimissimiuomo ifrån 

övriga elementen i inläggets narrativ, med det menar vi på att det är inget karaktärsdrag/funktion 

som särskiljer t-shirten (Intimissimiuomo) från exempelvis byxorna i inlägget rent 

handlingsmässigt.  Självfallet har dessa två produkter (byxor & jeans) två helt olika primära 

funktioner, t-shirt för överkroppen och byxor för underkroppen. Men utöver det betraktas dem 

relativ lika varandra.  

 

”Här står det att det är ett samarbete med Intimissimiuomo men har jag ingen aning om vad det 

är. Jag antar att det är hans t-shirt eller hans byxor eller något” - Edward, 24 år 

 

En stor del av respondenterna strävade efter att identifiera vad för typ av produkt som både 

Intimissimiuomo och erik.forsgren presenterade för dem i inlägg, utan någon framgång. 

Respondenternas tillvägagångssätt var att börja med att studera om erik.forsgren hade någon 

interaktion med andra element i bild. Efter att de inte lyckats göra hitta typ av interaktion som 

särskilde sig från resterande bytte dem tillvägagångssätt. Dock gissade respondenterna alltid på 

T-shirt, byxorna, eller cykeln. 
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Vad gäller försök till att identifiera varumärkets presentation efter att första tillvägagångsättet 

misslyckats (interaktion mellan erik.forsgren och Intimissimiuomo), kan det förklaras med Lin 

(2014). Där Lin menar att respondenterna har en begränsad uppmärksamhet som de kan lägga på 

en uppgift då stor del av uppmärksamheten går till användandet av Instagram (Exempelvis att 

like:a, kommentera med mera). Därmed går en begränsad del av uppmärksamheten till att 

observera bilden i inlägget utförligt. Med det menar vi delar av bilden som är i periferin. Som 

kan därmed ge en förklaring till varför respondenterna gissar antingen på t-shirten eller byxorna.   

 

”… men eftersom han kändes lite så här jag tror kanske inte att det är cykeln haha. eeh, 

underkläderna kanske, han tisha är ju lite pyjamasaktig, jag vet inte”. - Linnea, 25 år 

 

Bild 6 - biancaingrosso/iDeal Of Sweden  

 

Bild 6 är ett samarbete med iDeal Of Sweden och där hade fem av sex respondenter angett att de 

fick positiv attityd av inlägget och varumärket presenterades. De ansåg att den var tydlig och 

genuin. Dock var det en av sex respondenter som fick en negativ attityd av hur varumärket 

presenterades med anledning av att det var för mycket marknadsföring.  

 

Instagram inlägg som postat av biancaingrosso är det enda inlägget som vi i denna studie anser 

har en bra/positiv varumärkes eller produktpresentation. Bilden i biancaingrossos 

instagraminlägg består av att hon är ståendes med en väska runt om sin vänstra arm, samtidigt 

som hon håller i sin mobiltelefon i sin högra hand med ett mobilskydd framställd av iDeal of 

Sweden hållandes framför sig. Bilden på Instagram inlägget är en “selfie”, vilket är ett foto 

någon tagit av sig själv, som verkar vara tagen med hjälp av en spegel, som gör att man kan både 

se mobiltelefonen, mobilskyddet av iDeal of Sweden och hon själv i bild. Ovanför bilden är det 

angivet att Instagram inlägget ingår i ett betalt samarbete med iDeal of Sweden. 

 

Genom att använda oss ytterligare igen av branded entertainment kommer vi att få en ökad 

förståelse till varför just detta inlägg betraktas positivt av majoriteten respondenter som deltog i 

denna studie.  
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I enlighet med branded entertainment så kan vi att ett av varumärkets attribut kommit till liv, då 

det vill hävdas att iDeal of Swedens primära attribut är att skydda mobiltelefonen, medan det 

sekundära som är mobilskyddet utstyrsel och komfort framhävs. I detta inlägg får respondenterna 

på ett enkelt och tydligt se varumärkets attribut. Dessutom så sker interaktionen mellan 

varumärket/produkten på ett naturligt och organiskt sätt. Även om vissa av respondenterna inte 

är eniga om hur biancaingrosso håller i telefonen så kan de trots detta bygga upp en kontext eller 

egen uppfattning om vad som försiggår i inlägget. Vilket kan tyda på att inläggets berättande 

funktion är tydlig eller åtminstone öppnar för respondenterna att skapa sin egen tolkning utav 

situationen i inlägget. Den naturaliseringen som sker mellan varumärket och karaktären anses 

vara så bra en respondent uttryckligen menar på att de hade haft svårt att veta om det försiggår en 

produktplacering om det inte hade angivits:     

 

“Om det inte hade stått betalt samarbete hade jag inte förstått att hon gör reklam för en produkt. 

Därför att det inte framgår så tydligt på bilden.” - Nadeem, 26 år 

 

Ytterligare så verkar respondenterna ha en god förståelse för att det är en produktplacering som 

sker och har inga negativa attityder gentemot den. Det kan förklaras med att mobilskyddet av 

iDeal of Sweden inte betraktas som påträngande eller avvikande ifrån inlägget och dess handling 

för att de ska framkalla en negativ varumärke eller produktpresentation. Med andra ord kan det 

beskrivas med att iDeal of Sweden ingår i en sömlös och organisk relation/interaktion med de 

narrativ som inlägget förmedlar och interaktionen med biancaingrosso. 

 

 “Det är ju en selfie så det tar ju alla på en själva så den är rätt naturlig, man har ju sin mobil 

när man tar en selfie så det är ju kopplat till det.” - Linnea, 25 år  

 

I det här inlägget har iDeal of Sweden en passiv interaktion med Biancaingrosso som i detta 

avseende ska betraktas som en karaktär i inlägget. Vi motiverar detta med att det huvudsakliga 

fokus med inlägget ligger i att biancaingrosso tar en selfie som är det centrala i inlägget. 

Mobilskyddet av iDeal of Sweden däremot betraktas mer som ett fint tillbehör. Med andra ord så 

utgår vi ifrån att biancaingrossos handlingar i inlägget avgör vad som är aktiv- respektive passiv 

interaktion, eftersom mobilskyddet har en stöttande funktion när biancaingrosso ska ta en selfie. 
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 “Det är ju en selfie så det tar ju alla på en själva så den är rätt naturlig, man har ju sin mobil 

när man tar en selfie så det är ju kopplat till det.” - Linnea, 25 år 

 

Vi kan även förklara den positiva responsen med att Lin (2014) , som menar att eftersom det 

primära är att interagera med Instagram som social plattform, dvs. like:a, kommentera, repost 

m.m. Finns det endast begränsad uppmärksamhet till att titta i periferin, och eftersom att 

produkten/varumärket är placerad i det centrala ökar det då sannolikheten till att uppmärksam 

tillskillnad ifrån det som hamnar i periferin. 

 

Utgår vi ifrån perceptionsteorin i denna analys, kan de positiva attityderna gentemot 

varumärkes/produktpresentation förklaras med att uppmärksammandet av stimuli från iDeal of 

Sweden kan betraktas som väldigt tydlig, då det inte finns några övriga varumärket, eller andra 

komponenter i bilden som tar över uppmärksamheten. Varumärket har en annorlunda 

sammansättning av färger som består utav röd, grön, svart och vitt, medan resterande saker och 

ting i bild har en neutral vit/beige färg. Som möjliggör för varumärket/produkten iDeal of 

Sweden kan kunna särskilja sig från resterande i inlägget. 

 

“… det är inte det enda som är i bilden men det poppar upp väldigt tydligt att det är den här 

produkten. Det är inte tröjan, det är inte ryggsäcken, det är inte hennes smile, det är inte… Jag 

tänker direkt att det är mobilskalet här!” - Linnea, 25 år 

 

Lika väl så tyder tidigare forskning utfärdat av Homer (2009) att en alltför framträdande 

varumärke/produkt placeringen framkallar negativa attityder, medan en mer diskret förespråkas. 

Vilket i sin tur går i linje och förklarar delvis den positiva reaktion till sättet som 

varumärket/produkten presenterats.   

 

“Bilden kändes väldigt naturlig. Det var inget stort Smack av ett varumärke.” - Nil, 26 år 

 

Den respondent som särskilde sig från resterande och därmed fick negativa attityder gentemot 

hur iDeal of Sweden presenterades i biancaingrossos inlägg, kan vi förklara med persuasion 

knowledge teorin. Där respondenten uttryckte sig enligt följande: 
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Så fort jag ser “Betalt samarbete” känner jag att det inte är värt titta på bilden. - Nadeem, 26 år 

 

Vilket tyder på att inlägget aldrig riktigt hade någon chans till att få presentera sig för 

respondenten på ett positivt eller bra sätt. Det kan förklaras med att respondenten möjligtvis stött 

på allt för många betalda samarbeten och känner att det inte är värt att titta på något som är 

ämnat till att influera en. Som påminner om den traditionella tv-reklam då en del väljer att hitta 

på något annat medan reklam är på istället för att bara sitta och titta in i tv-rutan.    
 

Tabell 1. (se bilaga 2 för bilderna och bilaga 3 för ytterligare information om bilderna och influencerna)  

 

5.2 Frågeställning 2 - vad påverkar attityden? 

I detta avsnitt kommer vi lägga fram och analysera resultat som kan hjälpa oss besvara vår andra 

frågeställning som lyder:  

”Hur påverkas dessa unga vuxnas attityder gentemot hur varumärket presenteras av deras 

relation till influencern?”  

5.2.1 Bildgrupp 1 (bild 1-3) utan bild på influencern  
 

Bild 1 – victoriatornegren/iDeal of Sweden 

Den här influencern är det en utav respondenterna som följer, en som vet vem det är och 4 

stycken som inte vet vem det är.  
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Jenny som följer kontot tycker det är en snygg bild och sådana riggade snygga bilder dras hon till 

på Instagram. Jenny märker man har koll på vad för typ av bilder som victoriatornegren lägger 

upp i sitt flöde och tycker därmed att bilden är snygg och hon har även kännedom om 

varumärket sen tidigare vilket kan förklaras med att hon inte stör sig så mycket på bilden. Hon 

kan ändå uppfatta bilden som aningen förvirrande då det är flera varumärken på bilden men 

eftersom hon vet vilket varumärket är och ser att det står betalt samarbete ser hon själva helheten 

av bilden som snygg och attraktiv.  

 

Edward som vet vem det är nämner ingenting som skulle kunna uppfattas som att han har en 

parasocial relation med influencern utan konstaterar bara “det är väl hon, en bloggares syster 

men kommer inte på vem”. Detta tyder på att han endast vet vem det är men har ingen avsikt att 

följa personen eller att det finns något intresse att vilja veta mer om denne. 

 

Bild 2 - erik_kynard/Owyn 

Denna influencer är det ingen utav respondenterna som följer och därmed finns ingen parasocial 

relation. Helhetsintrycket av denna bild är unisont dålig från respondenternas sida, exempelvis 

säger Nadeem “Denna bild hade jag scrollat förbi på 2 sekunder utan tveka” och Matilda säger 

“Nej men sånt här inlägg gillar inte jag direkt”. Jenny som följer alla influencer utan denna 

uttrycker sig på detta sätt, “Här vet jag inte vem det är så den här bilden hade jag bara scrollat 

förbi, hade jag däremot kanske varit ett jätte träningsfreak hade jag kanske fattat att det här är 

någon bra proteindryck men i dont care” vilket i hennes fall tyder på att om hon inte vet vem 

influencern är eller har något intresse utav varumärket på bilden blir hon inte alls intresserad.  

 

Bild 3 – sannealexandra/Nivea 

Det finns en parasocial relation här när Jenny säger att hon följer sannealexandra: “Sanne.. 

Följer jag också. Den här är ju vad den är. Den här bilden tycker inte jag är så fin, det är på en 

matta med citroner i en.. jag vet inte”. Det verkar här som att missnöjet med bilden kan bero på 

att Jenny inte finner bilden i linje med resterande bilder i influencerns flöde. Matilda visste vem 

sannealexandra var genom ett tv-program hon medverkat i men följde inte hennes sociala medier 

och upplevdes inte ha något band till henne. Resterande respondenter visste inte vem detta var.  
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5.2.2 Bildgrupp 2 (bild 4-6) med bild på influencern  

 

Bild 4 – margauxdietz/Castello 

Även denna influencer är det Jenny som följer och Margaux har hon en positiv anknytning till. 

“Åååh, Margaux, jag följer henne och henne blir man bara glad av att se.” Matilda är den andra 

respondenten som följer denna influencer och hon börjar säga: “Margaux Dietz.. haha vilken 

random bild, ost liksom.” Vilket kan analyseras genom att tänka att hon har en parasocial 

relation med henne men att denna bild inte överensstämmer med hennes flöde av bilder på 

Instagram och där av denna reaktion. Sedan var det Linnea som visste vem denna influencer var 

som sa detta; “Jag vet vem det är men jag följer inte henne så mycket heller. Jag vet att hon är 

en influencer och blev årets influencer.” Vilket också kan tyda på att även Linnea haft en 

parasocial relation genom att ha följt henne innan men inte längre som då kan uppfattas som att 

den parasociala relationen blivit svagare. Matilda vet vem influencern är men följer inte henne 

gissar på att hon håller på med mode och tycker då att denna bild passar i hennes flöde men att 

minus från hennes håll är att “det är inte hennes situation som syns så mycket utan det är mer 

bara produkten i fokus”. De andra respondenterna som inte har någon parasocial relation ansåg 

vissa att bilden var för säljinriktad och för riggad medan andre tyckte den var tydlig och fick ett 

bra helhetsintryck.  

 

Bild 5 - erik.forsgren/Intimissimiuomo 

Erik.forsgren är det bara en av alla respondenter som följer, resten vet inte vem han är. Jenny 

som är den som följer honom, för att han lägger ut snygga bilder och att han gör sig bra på bild, 

hon säger “jag tycker att bilderna är bra men ja han ser bra ut men det blir väldigt 

tillfredsställande för ögat att se snygga bilder.” Analysen om denna bild är att många tycker att 

själva bilden är fin och att det är kvalité på bilden. Matilda tror att han är någon mode-ikon och 

att bilden i så fall är bra. Linnea tycker det är tydligt att man ser att det är betalt och “det är en 

snygg bild liksom, inspirerande bild ”. Det fortsätter i samma spår när Nadeem som inte heller 

följer erik.forsgren säger “det ser mer ut som en modellbild där han gör reklam för sig själv.” 

Det är något med att det är en bra tagen bild med en hög kvalité som gör att respondenterna 

tycker om bilden trots att varumärkespresentationen är extremt otydlig i deras ögon.  
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Bild 6 – biancaingrosso/iDeal of Sweden 

Denna influencer har högst medvetenhet hos respondenterna med två som följer henne och 

resterande som vet vem hon är. De två som följer henne, Jenny och Matilda har en väldigt positiv 

attityd till bilden som de tycker passar in i hennes flöde av bilder på Instagram som de är vana 

vid. Matilda uttrycker sig på följande vis “Eftersom jag följer henne vet jag vad hon brukar 

lägga upp för bilder. Det här känns som en bild som hon skulle kunna lägga upp även fast den 

inte var reklam så det gör att det känns lite mer trovärdigt.”. När respondenterna har en 

parasocial relation med influencern tycks det inte ha stor betydelse om bilden är ett betalt 

samarbete eller inte, det accepteras mycket enklare och tas emot på ett bättre sätt av de som följer 

influencern. Nadeem som är en av de som inte följer men vet vem Bianca är blir provocerad när 

det står att inlägget är betalt samarbete och bemödar sig inte att titta “Så fort jag ser betalt 

samarbete känner jag att det inte är värt titta på bilden. Därför att det inte känns genuint”. 

Medan Nil och Edward som även de bara med vem det är tycker bilden är tydlig och känns 

genuin trots sitt samarbete med varumärket. Nil “Bilden kändes väldigt naturlig, det var inget 

stort smack av ett varumärke.”. Edward “Nej men hon var som lite tydligare, att det är 

mobilskalet. Hon håller verkligen upp det.” 

 

5.3 Jämförelse mellan respondenter och influencers  

I tabell 2 (s. 40) visas de olika respondenternas kännedom om influencerna. Det som utmärker 

sig tydligast är att Jenny följer de flesta av influencerna sedan är det Matilda som ligger tvåa på 

hur många de känner till. Killarna Nil och Nadeem är de som har minst kännedom och 

biancaingrosso är den enda influencer som alla antingen vet om eller följer. Nästa influencer som 

respondenterna i stort har mest kännedom om är margauxdietz. Den enda influencern som ingen 

har kännedom om är erik_kynard.  

 

Om vi gör en indelning på kön finner vi att även intresse har samma uppdelning. De kvinnor som 

var med i studien (Jenny, Matilda och Linnea) följde mest livsstilskonton på Instagram och 

männen (Edward, Nil och Nadeem) följde mest sportrelaterade konton.  

 

När framtagningen av influencers gjordes tänkte vi på att ta med blandat med män och kvinnor 

som ägare av dessa konton. Dock var det endast erik_kynard som var ett konto om sport där 
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ingen av männen i studien kände till. Detta kan ha och göra med att erik_kynard var en av dessa 

influencers som hade minst antal följare och detta bidrar till att det är mindre chans att någon av 

respondenterna i studien känner till influencern.  

 

Eftersom de konton som var utvalda till studien till största del handlar om livsstil och detta är det 

de kvinnliga deltagarna följde mest av på Instagram blev resultatet utifrån det att de hade störst 

kännedom om dessa influencers.  

 

Jenny är dock den respondent som sticker ut då hon följer fem av de sex utvalda influencerna i 

studien. Det som skulle kunna ligga till grund för detta är att hon rent hypotetiskt är en person 

som har ett stort intresse av att följa många influencers.  

 

En teori vi har är att om det finns en parasocial relation till influencern blir attityden till 

influencer marketing och varumärket positiv. 

 

Denna teori stämmer i tre av de sex inlägg. Första inlägget som det stämmer på är i bild 2 

tillhörande erik_kynard där var det ingen utan respondenterna som visste vem det var och 

attityden mot varumärket vart negativt från alla. Sedan var det även bild 5 tillhörande 

erik.forsgren där fem av respondenterna inte följer kontot och attityden mot varumärket var 

negativt. Det som dock inte håller för denna teori är den sista respondenten här som följer kontot 

men som även denne hade en negativ attityd mot varumärket. Sista inlägget gäller bild 6 där det 

var två respondenter som följde kontot och resten som visste vem kontot tillhörde och där var det 

fem av sex som hade en positiv attityd gentemot varumärket i inlägget. 

 

Det betyder att resterande tre bilder, bild 1, bild 3 och bild 4, inte fick resultat som 

överensstämmer lika tydligt med teorin. 

  

I bild 1 tillhörande victoriatornegren stämde resultatet överens med teorin i fyra fall av sex, tre 

visste inte vem det var och hade således en negativ attityd gentemot varumärket och en följer 

kontot och hade då en positiv attityd mot varumärket. Sedan var det en som följer influencern 

men hade en dålig attityd mot varumärket och en som inte vet vem influencern är men hade ändå 

en positiv attityd mot varumärket. 
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Bild 3, sannealexandra, och bild 4, margauxdietz, hade liknande resultat som även är de två 

svagaste resultaten mot teorin. Tre av respondenterna på båda bilderna stämde med teorin där två 

inte visste vilka influencerna var och attityden vart således negativ mot varumärket och en visste 

vilka dessa influensers var och fick därmed en positiv attityd mot varumärket. De resultat som 

skiljer sig från varandra är att i bild 3 var det två stycken som inte visste vem influencern var 

med ändå hade en positiv attityd mot varumärket och en som följer influencern men hade en 

negativ attityd mot varumärket. I bild 4 är dessa resultat omvända då två respondenter som följer 

kontot hade en negativ attityd mot varumärket och en där respondenten inte vet vem influencern 

är med ändå hade en positiv attityd mot varumärket.  

 
Tabell 2. (Tabellen visar respondenternas tidigare erfarenhet utav de utvalda influencerna.) 
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6. Slutsatser och diskussion 
Nedan diskuteras det som framkommit i analysen och hur resultatet kan besvara studiens 

frågeställningar. Studiens begränsningar diskuteras samt vilka konsekvenser som kan komma av 

studien.  

 

“Vilka attityder har ett urval unga vuxna mot hur influencer marketing presenteras i inlägg på 

Instagram av en influencer?” 

 

Syftet med vår första frågeställning var att få fram och presentera diverse varianter av 

varumärkes presentationer för att möjligtvis kunna identifiera vad som skulle anses som positiv 

eller negativ varumärkes presentation ämnad för ett Social medium som Instagram.  

 

Resultatet av vår första frågeställning tenderar att visa på att det inte räcker med att endast 

placera text angivelse om betald eller sponsrat samarbete ovanför ett inlägget om vad för typ av 

varumärkes presentation som finns i bild. I vissa fall kan en text angivelse vara tillräcklig men då 

krävs det att en viss förförståelse av den specifika produkt eller varumärket från mottagarens 

sidan. Användning av inläggets narrativ betraktas i denna studie som en metod som gör 

produkt/varumärkes placeringar mer lättsmält för en mottagare att ta emot tillskillnad från en 

produkt/varumärkes placering som inte har en organisk relation med inläggets narrativ. Lika så 

kan narrativet ha en funktion likt en markör för att belysa för mottagaren vad i inlägget som 

produkt/varumärkes placerats. Dock ska det betonas att narrativets funktion som markör är inte 

helt tillförlitlig eftersom att mottagares inre scheman har en avgörande roll gällande vilket sätt ett 

inlägg ska tolkas. 

 

Därmed öppnar vi för diskussioner om att det bör appliceras en större tyngd på mottagaren inom 

kommunikationsvetenskap. Med anledningen av mottagarens värderingar och förhållningsätt har 

troligtvis en avgörande roll i huruvida ett budskap från en sändare tolkas på ett korrekt sätt, och 

framkallar de attityder hos mottagaren som sändaren tänkt. Lika väl bör sändare inom diverse 

kommunikations branscher applicera större tyngd på den livsvärld som mottagaren befinner sig i. 

Snarare än att utgå ifrån en modell som tvåstegs hypotesen där utgångspunkten är att 

opinionsledare har en nästintill definitiv påverkan hos dess mottagare. Men det sagt vill det 
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hävdas att mottagare av en kommunikations budskap är betydligt mer komplicerad än det som 

beskrivs tvåstegs hypotesen.        

 

Det som vi kunde ha gjort bättre för att kunna öka vår studies kredibilitet är en bättre 

urvalsprocess för att kunna säkerställa att vi använder oss diverse typer av respondenter. 

Eftersom den typ av urvalsmetod som vi använde oss av troligen endas berör respondenter som 

resonerar likt oss själv. Lika väl hade antal respondenter kunnat utökas för att öka sannolikheten 

om generaliserbarhet. Men även användning av en extern person som hjälper till med att tyda 

tematiserings processens av intervjumaterialet för att få resultatet av studien så lite färgad som 

möjligt. 

 

“Hur påverkas dessa unga vuxnas attityder gentemot hur varumärke/produkten presenteras av 

deras relation till influencern?” 

  

Det skapas en mer positiv attityd gentemot varumärket om det finns en parasocial relation mellan 

mottagarna och influencern. Resultatet tenderar att gå i linje med vår hypotes som går ut på att 

om du har en parasocial relation med influencern blir attityden positiv mot varumärket och 

influencer marketing. Detta går även i linje med att om det inte finns en parasocial relation blir 

således attityden negativ mot varumärket och influencer marketing. Detta kunde vi se stämde i 

tre av sex fall i resultatet. 

  

De fall där de inte stämde och gick i linje med hypotesen var då alltså de resterande tre fallen. I 

vissa bilder fanns det en parasocial relation mellan respondent och influencer men attityden mot 

varumärket vart negativ. Det skulle kunna ha och göra med att respondenten känner till vad för 

typ av bilder denne vanligtvis lägger upp och att denna bild inte passade in eller att det finns en 

negativ attityd från respondenten redan innan gentemot varumärket. Omvänt fanns det även fall 

då det inte fanns någon parasocial relation men att resultatet visar på en positiv attityd mot 

varumärket. I resultaten tyder detta mycket på att respondenterna uppskattar tydlighet och 

genuinitet i inlägget och prestationen av varumärket för att attityden skulle bli positiv. 

 



 48 

De resultat vi fått är intressanta att diskutera och är inom denna studies tidsram. Det skulle krävts 

med noggrannhet i de val vi gjorde i början utav studien med vilka influencers vi valde att ta med 

då vi lade mest fokus på bilderna. Bakgrundsfakta som skulle varit till hjälp under analysen 

skulle varit att tagit reda på hur många influencers respondenterna uppskattningsvis följer på 

Instagram. Med dessa fakta kunde vi analyserat resultatet grundat på detta och då troligtvis fått 

ett tydligare resultat. Dock borde valet av influencers i studien varit annorlunda för att öka 

chansen att ta ut respondenter där fler hade kännedom om dessa. Exempelvis kunde vi valt att 

välja tre konton med livsstil och tre med sport där även deras följare skulle variera inom samma 

ramar. 
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Bilagor 
  

Bilaga 1 

 
 (http://www.soi2016.se/sociala-medier/instagram/) 
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Bilaga 2 
 

  
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
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Instagramnamn Antal följare 

(tusen) 

Profilering - text taget 

från deras konto.  

Betalt 

samarbete 

Kategori/ 

Verksamh

et 

Varumärke 

erik_kynard  40,1 Idrottare  Nej Sport Owyn 

sannealexandra 155 Modedesigner,  

Designer/Influencer/M

om  

Ja  Mode Nivea  

Margauxdietz 170 Influencer, aktuell med 

Partitempen, deltagare i 

Let’s Dance, mamma 

Nej Livsstil Castello 

erik.forsgren 306 Offentlig person, 

menswear & travel - 

Content Creator 

Ja Livsstil Breitling 

biancaingrosso 723 Tv-serie, lifestyle 

influencer, Tv-

personality, designer, 

entrepreneur, one of 

Swedens biggest 

podcast 

Ja  Tv 

personligh

et 

iDeal Of 

Sweden 

victoriatornegren 837 Offentlig person, 

swedish mommy, 

fashion and travel-

influencer.  

Ja Livsstil iDeal Of 

Sweden  
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Bilaga 4 
	

	
	

Bilaga 5 
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Bilaga 6 
 

Medgivande till intervju 
Vi heter Lovisa Rickmer och Marvin Tay och går på Stockholms universitet och Medie- kommunikation. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete vilket har till syfte att undersöka människors attityder kring bilder med kommersiell anda där avsändaren är 

en Influencer via plattformen Instagram.  

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av Iphones skärminspelningsfunktion där även ljudet kommer tas upp. Målet med 

intervjun är att samla in dina tankar om dessa bilder från Instagram du kommer bli presenterad inför. Du kommer vara hel 

anonym och den information du lämnar kommer behandlas konfidentiellt. Du har rätt att avbryta 

intervjun när som helst under dess gång. 

 

 

Om du efter intervjun har frågor eller funderingar du vill dela med oss är du välkommen att höra av 

dig till: 

 

Lovisarickmer@gmail.com och marvin@marvintay.net  

 

Jag har tagit del av informationen och tillåter att svaren på frågorna kommer att användas i 

uppsatsen. 

 

 

____________________________________________ 

Deltagarens signatur 

	

 

Bilaga 7 

 

Namn   Ålder  Kön  Intressen 

Jenny  28  Kvinna Livsstil 

Linnea 25 Kvinna Livsstil 

Matilda 25 Kvinna Livsstil 

Edward 24 Man Sport 

Nil 26 Man Sport 

Nadeem 26 Man Sport 
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Bilaga 8 

 
Intervjuguide:  

 

Vad är dina tankar och känslor om dessa bilder? Prata öppet och säg allt du tänker på, säg till när du vill 

byta till nästa bild.  

 

Vet du vem den här influencern är?  

 

Är det något med bilden som får dig att reagera på något sätt?  
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