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Sammanfattning 

Dagens samhälle har blivit allt mer digitaliserat, likaså företagens marknadsföring. Influencers 

marknadsföring på sociala medier har fått stort genomslag under de senaste åren. Företag 

använder sig av influencers för att marknadsföra sina produkter på deras sociala plattformar. 

Influencers definieras vanligtvis som mindre kända personer som har många följare på 

exempelvis Instagram. De har möjlighet att påverka konsumenter till köp genom att visa upp 

produkter samt ge rekommendationer. Denna studie har som syfte att öka förståelsen för hur 

svenska konsumenter blir påverkade av influencers marknadsföring av modeplagg via sociala 

medier. Syftet är även att undersöka ifall skillnader finns utifrån ett genus- och åldersperspektiv. 

För att uppnå detta utgår studien från en konkret frågeställning; Hur påverkas svenska 

konsumenter av så kallade influencers marknadsföring av modeplagg på sociala medier och 

finns det några skillnader utifrån ett genus- och åldersperspektiv? Data från en kvantitativ 

enkätundersökning har analyserats med hjälp av diagram. I enkätundersökningen deltog 77 

respondenter varav 53,2 procent var kvinnor. De teorier som berörs i studien är baserade på 

resultatet av det insamlade materialet. Teoriavsnittet tar upp ämnen som marknadsföringens 

innebörd, digital marknadsföring, influencers marknadsföring och faktorer som påverkar 

konsumtion. Studiens resultat visar att det är kvinnor som påverkas mer av influencers 

marknadsföring på sociala medier. Kvinnor påverkas, inspireras och använder sig av 

rabattkoder utgivna av influencers vilket visar sig tydligt i enkätundersökningens svar. 

Enkätundersökningen visade att män i alla åldrar generellt har en mer skeptisk syn på 

influencers marknadsföring. Resultatet visade dessutom att företag bör använda sig av både 

influencers och traditionell marknadsföring då det konstaterades att de yngre respondenterna 

hade högre tillförlitlighet till influencers marknadsföring. De äldre respondenterna ansåg 

däremot att traditionell marknadsföring är mer övertygande.  

 

  



 

Abstract  

Influencers marketing on social media have had a huge breakthrough the last years. Influencers 

have the possibility to impact consumers by marketing products on social media and give 

product recommendations. This study aims to increase the understanding how influencers 

impact swedish consumers through the marketing of fashion clothing through social media. 

Purpose is also to discuss differences in behavior between gender and age groups. Data from a 

quantitative survey has been analyzed with diagrams. The theory shows subjects like the 

content of the marketing, digital marketing, marketing by influencers and factors that impact 

consumption behavior. The result of the study shows that women are more impacted by 

influencers marketing on social media than men. That women are influenced, inspired and use 

discount codes given out by influencers, is clearly showed in the answers in the survey. The 

result also showed that companies should use influencers in social media but also traditionally 

marketing for best result. 
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1. Inledning  

I den inledande delen får läsaren en redogörelse av ämnets bakgrund, orsaker till varför ämnet 

anses relevant, en problematisering av ämnet samt studiens syfte och frågeställning. Vidare 

presenteras tidigare forskning inom det valda området, följt av studiens metodval. Därefter får 

läsaren även ta del av empirin som baseras på en kvantitativ metod i enkätform. Avslutningsvis 

i analysen kommer den valda teorin att ställas mot empirin, följt av en slutsats.  

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring är ett område som ständigt är under utveckling, förutsättningarna ändras då 

teknologin skapar nya möjligheter (Ström & Vendel 2015). Samhället blir allt mer digitaliserat 

och det blir även marknadsföringen. Digital marknadsföring har tagit stora betydande steg både 

i Sverige och internationellt (Häger-Jönson 2011). En digital kanal i dagens samhälle som är 

snabbt växande är Instagram, där användarna kan dela med sig av sitt liv genom bilder 

(Djafarova & Rushworth 2017). Influencers marknadsföring handlar om att influencers skall 

göra reklam för ett företag eller en viss produkt (Dalquist & Wadbring 2017). Dagens 

marknadsföring har tydligt tagit en annan form där fokus ofta landar på den digitala världen 

med sociala medier i fokus. Holmström och Wikberg (2010) uppger att det finns uppgifter som 

visar att det endast är 14 procent som litar på traditionell reklam, resterande 78 procenten litar 

på reklam från personer som de känner igen. Förskjutningen som har skett från traditionell 

reklam till reklam som uttrycks av influencers har således ökat kraftigt i dagens samhälle. 

Orsakerna bakom denna förändring, vad det är som påverkar dagens konsumenter men även 

hur de påverkas är således intressant att undersöka. 

1.2 Problemdiskussion  

Redan 2001 förespådde Manuel Castell att internet skulle komma att förändra många sociala 

konventioner och gränser som tidigare varit givna (Uggla 2011). Det har senare visat sig 

stämma, då internet har utvecklats och förändrat samhället markant under de senaste åren. 

Samhället är under ständig digitalisering vilket bidrar till att det blir enklare att komma i kontakt 

och socialisera sig med andra individer (Christakis & Fowler 2009). I takt med att 

digitaliseringen av samhället har fått en allt mer växande roll, blir media och reklam en större 

del av vår vardag (Dalquist & Wadbring 2017). Idag är sociala medier en del av företagens 

internetutveckling och marknadsföringsstrategi (Uggla 2011). Företags inställning till sociala 

medier har förändrats extremt under de senaste åren. Företag hade förr en skeptisk inställning 

till sociala medier men idag använder de sociala medier för att kommunicera direkt med sina 

konsumenter eller användare.  

 

Konsumtion blir ett uttryck för identitet eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle (Dalquist 

& Wadbring 2017). Ett sätt att identifiera sig är genom att följa influencers, vilket är en stor 

trend som inom marknadsföring ökade med 40 procent mellan åren 2015–2016. En influencer 

är en sorts informatör som har fallenhet för att påverka andras beteenden (Liu, Jiang, Lin, Ding, 

Duan & Xu 2015). Effektiva influencers i sociala nätverk påverkar konsumenter till 
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inköpsbeslut via förtroende, därför är det viktigt att företag identifierar dessa influencers. 

Forskning visar att om företag använder sig av rätt utvalda influencers, som är aktiva på sociala 

medier, har de stora möjligheter att kunna påverka konsumenternas köpbeslut. Det måste finnas 

en etablerad tillit för att influencers skall kunna påverka sina följare. Om tillitsgraden är hög 

blir marknadsföringen effektivare för de företag som influencern samarbetar med. Beträffande 

valet av influencer måste företag se till det område där hen är verksam inom. Graden av tillit 

som konsumenterna har till influencern samt vart personen befinner sig i livscykeln är också 

viktiga aspekter. Det är framförallt för att kunna maximera effekten av marknadsföringen. Den 

marknadsförda produkten skall dessutom kunna nå ut till många potentiella konsumenter.  

 

Influencers marknadsföring förekommer på sociala medier och har öppnat upp möjligheter för 

företag att sända budskap och nå specifika målgrupper (Hsu, Chuan-Chuan Lin & Chiang 

2013). Om en expert eller en källa som enligt konsumenterna anses vara trovärdig marknadsför 

en produkt ökar chansen att produkten säljs (Daneshvary & Schwer 2000). En person som kan 

identifiera sig med en grupp eller en annan individ är ofta mer benägen att ta efter dennes 

beteende eller attityd, en så kallad identifieringsprocess. Genom identifieringsprocessen hävdas 

det att kändisar är effektiva att använda sig av i reklamsammanhang. När en influencer ställer 

sig positiv till en produkt, påverkas andra konsumenter av detta (Hsu, Chuan-Chuan Lin & 

Chiang 2013). Det är därför mer sannolikt att konsumenternas köpintentioner ökar om en kändis 

rekommenderar produkten (Daneshvary & Schwer 2000).  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att få ökad förståelse för hur svenska konsumenter blir påverkade av 

influencers marknadsföring av modeplagg via sociala medier. Det skall vidare undersökas ifall 

skillnader finns utifrån ett genus- och åldersperspektiv. 

1.4 Frågeställning 

➢ Hur påverkas svenska konsumenter av så kallade influencers marknadsföring av 

modeplagg på sociala medier och finns det några skillnader utifrån ett genus- och 

åldersperspektiv?  
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2. Teoretisk referensram  

I följande kapitel presenteras olika teorier som grundar sig i tidigare forskning. Först 

presenteras innebörden av ämnet marknadsföring, för att sedan koppla det till den digitala 

utvecklingen samhället ständigt genomgår och influencers påverkan via sociala medier. 

Arbetet kommer att konsekvent utgå från begreppet konsument som kan ses som synonym till 

begreppet följare.  

2.1 Vad handlar marknadsföring om?  

Om en individ får frågan vad marknadsföring är blir svaret vanligtvis reklam, det vill säga hur 

reklam påverkar konsumenten till att köpa en viss produkt (Pahlberg & Bengtson 2013). Svaret 

beskriver däremot bara en del av vad marknadsföring handlar om, marknadsföring omfattar 

mycket mer än bara reklam. Tolkningen hade dock varit annorlunda ifall en marknadschef för 

ett väletablerat företag hade fått frågan (Mossberg & Sundström 2011). Dessa chefer anser att 

marknadsföring handlar om hela kedjan från produkt, både fysisk och icke-fysik, till 

kommunikation och konsumtion. Marknadsföringen sker inte enbart via reklam utan påbörjas 

redan innan köpet och avslutas långt efter köpet (Pahlberg & Bengtson 2013). Idag betraktas 

marknadsföring mer som en aktivitet än endast en funktion i företaget (Mossberg & Sundström 

2011).  

 

Syftet med marknadsföring är att påverka konsumenter (Söderlund 2014). Det är däremot inte 

självklart om det jämförs med olika definitioner som finns inom begreppet marknadsföring. Det 

finns många olika definitioner angående marknadsföringsbegreppet, forskning menar att det 

handlar om utbyte och värde. Lusch (2007) har betonat att marknadsföring handlar om att skapa 

samarbete med konsumenter. En stor del av en marknadsförares uppgift är att skaffa 

konsumenter och behålla dem (Mossberg & Sundström 2011). Det är alltid dyrare att värva nya 

konsumenter än att behålla befintliga, därför är relationer och samarbeten mellan företag och 

konsumenter viktiga. För att företag skall behålla befintliga konsumenter behöver de erbjuda 

ett kundvärde och tillfredsställelse till konsumenten. De flesta definitioner av 

marknadsföringsbegreppet betonar alltså inte vikten av marknadsföring ur ett 

påverkansperspektiv (Söderlund 2014). Anledningen till varför begreppet påverka används med 

försiktighet är att det anses vara negativt laddat. Om en konsument blir påverkad av 

marknadsföring, talar det för att personen inte har full kontroll. I det samhälle vi lever i idag 

värderas kontroll högt och att ha brist på kontroll anses därför som negativt. Magnus Söderlund 

(2014) beskriver att det finns psykologiska studier som visar en oro bland samhällets individer 

då de inte vill bli påverkade. Studien menar att oron är medfödd och visar sig tydligt när en 

individ inte vill bli påverkad. En viktig källa till påverkan är konsumenters relation till varandra. 

 

Söderlund (2014) nämner att det finns studier som visar att konsumenten tar beslut omedvetet 

och ofta automatiskt. Anledningen till varför konsumenten köper en produkt och vad som 

påverkar köpet är svårt att veta ur ett marknadsföringsperspektiv. Det är svårt att veta om 

konsumenter själva vet vilka marknadsföringsfaktorer som påverkar dem, ett sätt att undersöka 

det är att göra en kvantitativ undersökning. Att samla in data från ett antal respondenter och 

sedan använda statistiska metoder för att analysera om det finns ett samband mellan möjliga 
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orsaker och effekter. Metoden har funnit relativt länge och är fortfarande en vanlig och 

användbar metod inom konsumentforskning. 

 

Företag kan använda sig av diverse marknadsföringsverktyg och ett av dem är 

marknadsföringsmixen, dess syfte är att positionera sig på marknaden (Kotler, Armstrong & 

Parment 2017). Modellen består av fyra P: produkt, pris, plats och påverkan (Parment 2015a). 

Utan en tilltalande produkt är det svårt, om inte omöjligt att marknadsföra sig. Priset rör alla 

kostnader för och kring produkten. Det är den mest flexibla faktorn i marknadsföringsmixen, 

en liten justering av priset kan påverka försäljningsvolymen (Parment 2015b). Prissättning är 

ett centralt strategiskt verktyg för företag (Parment 2015a). Förutom prissättning sker dessutom 

en positionering beroende på om priset är högre, lägre eller samma som konkurrenterna. 

Distributionen kan ses ur två synsätt, det traditionella eller det moderna. Det traditionella 

synsättet handlar om att få ut varorna till konsumenten på ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt. Det moderna synsättet menar att när, var och hur produkterna säljs har en stor inverkan 

på hur konsumenten upplever varumärket. Det sista P:et i marknadsföringsmixen handlar om 

hur konsumenten påverkas av alla aktiviteter och den kommunikation som företaget använder 

när de visar upp sin produkt. Det kan exempelvis handla om hur konsumenterna påverkas när 

företaget använder sig av annonsering och distributionskanaler. De aktiviteter som syftar till 

påverkan för ett företag är att kommunicera fördelarna med produkten (Mossberg & Sundström 

2011). Det handlar om att övertyga marknaden om varför konsumenterna skall köpa produkten. 

Marknadsföringen kan till exempel ske genom reklam eller andra säljfrämjande åtgärder.  

Creating a differential advantage (Jobber & Ellis-Chadwick 2016, s. 651)  

2.2 Betalda samarbeten med influencer 

Mutum, Ghazali, Mohd-Any och Nguyen (2018) presenterar en studie om konsumenters 

uppfattning angående reklam och sponsrade tjänster på sociala medier. Ett sponsrat inlägg 

definieras som ett inlägg vilket innehåller länkar som är kopplade till en hemsida eller en 

specifik produkt. I 9 § av marknadsföringslagen (SFS 2008:486) står att “all marknadsföring 

skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring”. 

Oavsett vilken mediekanal som används skall marknadsföringslagen alltid gälla 

Figur 1 
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(Konsumentverket 2018). Vid marknadsföring av en produkt är det mycket noga att det framgår 

tydligt att det är reklam, oavsett i vilken kanal som reklamen görs i. Det räknas som reklam 

både om en person får betalt, produkter eller tjänster gratis i utbyte mot marknadsföring. Om 

en person är nöjd med en produkt eller ett företag är det inte förbjudet att rekommendera dessa. 

Om en influencer däremot får ersättning för att skriva om ett företags verksamhet eller 

produkter är det marknadsföring och då gäller marknadsföringslagens regler.  

Det går inte att säga exakt hur en annonsmärkning skall se ut (Konsumentverket 2015). Det är 

däremot viktigt att det framgår tydligt att det är ett marknadsfört inlägg så att följaren 

omedelbart förstår att det är ett betalt inlägg. Om det inte framgår tydligt ses det som dold 

marknadsföring, vilket är olagligt enligt marknadsföringslagen (Konsumentverket 2018). 

Anledningen till detta är för att en följare skall bli medveten om att det finns avsikt att sälja 

produkten. Inlägg skall också innehålla en tydlig uppgift om att det är företaget och inte 

bloggaren som står bakom marknadsföringen. Konsumentombudsmannen och 

Marknadsdomstolen kan förbjuda marknadsföring som inte följer lagens krav och då finns 

risken att bli dömd av domstol samt att betala vite (Konsumentverket 2015). 

2.3 Faktorer som påverkar konsumtionen  

Influencers har fått ett stort genomslag på Instagram (Johansson 2017). Om en influencer 

snarare ses som en kompis än en kändis som följaren beundrar, blir graden av påverkan större. 

Om attityden till en blogg är positiv kan det resultera i en positiv inverkan på inställningen som 

följaren har till webbsidan eller bloggen (Mutum, et al 2018). Det kan i sin tur leda till positiva 

attityder gentemot varumärket som kan öka köpintentionerna. Något som är av stor betydelse 

för tilliten är källans trovärdighet till informationen som finns online (Djafarova & Rushworth 

2017). Trovärdigheten till informationen kommer främst från kändisar som använder sig av 

bloggar och Instagram. Trovärdigheten bygger framförallt på attraktivitet, kompetens och 

pålitlighet hos den som sprider budskapet. Argumentets kvalitet och övertygelse har också 

betydelse för hur konsumenter påverkas av marknadsföringen. De källor som är trovärdiga har 

större möjlighet att påverka konsumenters attityder (Mutum, et al 2018). 

Det finns främst två olika faktorer som påverkar konsumtionen (Ekström, Ottosson & Parment 

2017). Den första är populärkultur som under de senaste åren utvecklats och gjorts mer 

tillgänglig i olika medier. Genom sociala medier kan konsumenter följa kändisar och deras 

konsumtion vilket har påverkan på konsumenternas konsumtionsbeslut. Den andra faktorn är 

reklamens roll. Säljfrämjande åtgärder avser kortsiktiga aktiviteter som innebär att få 

konsumenten att genomföra ett köp (Mossberg & Sundström 2011). Åtgärderna kan även 

betraktas som en typ av belöning för att på så sätt stimulera ett köp. En sådan stimulans kan 

exempelvis vara rabatter eller gåvor. Dagspressannonsering har minskat de senaste åren och 

den nätbaserade reklamen har ökat drastiskt och dess påverkan bör inte underskattas (Ekström, 

Ottosson & Parment 2017). Många konsumenter menar att de inte påverkas av annonsering, 

men det har visat sig finnas ett tydligt samband mellan reklam och försäljning. Påverkan på 

konsumenter kan vara direkt, det vill säga att någon säger exakt vad konsumenten skall göra 

eller ger råd. Påverkan kan även vara indirekt vilket betyder att konsumenten beaktar behov 

utan att påverkaren tydligt uttrycker dem.  
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2.4 Digital marknadsföring  

Digital marknadsföring är marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kanaler och 

plattformar, såsom datorer, mobiler och surfplattor (Häger-Jönson 2011). Digital 

marknadsföring har tagit stora betydande steg både i Sverige och internationellt. I framtiden 

kommer troligtvis den digitaliserade marknadsföringen att ta över den traditionella. Företag 

använder digitala kanaler såsom webbplatser och appar (Ström & Vendel 2015). Sociala medier 

utgör en stor del av de digitala kanalerna som finns i dagens digitala samhälle. Sociala medier 

är webb- eller mobilbaserade applikationer, dessa applikationer har ett flertal olika sociala 

funktioner. Användarna kan nyttja funktionerna för att exempelvis kommunicera, utveckla 

relationer eller dela innehåll. Det finns flera olika fördelar med att företag använder sig av 

sociala medier för att få information om marknaden och omvärlden (Leigert 2013). Effekten av 

användningen av sociala medier medför att spridningen av produkter ökar. Det kan ses som 

gratisreklam då konsumenter kan välja att exempelvis dela eller gilla inlägg på Instagram. 

Företagens användning av digitala kanaler har således lett till att konsumenterna får lättare 

tillgänglighet till produkter (Ström & Vendel 2015). Genom att tillgängligheten har ökat, har 

konsumentbeteendet ändrats. Digitaliseringen har också förändrat konsumenternas sociala 

beteende där konsumenter chattar, skriver recensioner och läser bloggar (Tiago & Verissimo 

2014). Det har lett till förändringar i de mänskliga aktiviteterna och livsmiljöerna. Via de 

digitala kanalerna får konsumenter information om varumärken och erbjudanden, som i sin tur 

har lett till en ökning av konsumenternas köpintentioner (Ström & Vendel 2015). Den nya 

kommunikationstekniken har således gett konsumenten en mängd olika förmåner, bland annat 

prisreduceringar, bekvämlighet och ett bredare urval av produkter (Tiago & Verissimo 2014). 

Konsumenter har även möjlighet att ta del av andra konsumenters recensioner angående 

produkter som kan vara av intresse vid ett köp (Ström & Vendel 2015). Ur ett företagsperspektiv 

har utvecklingen av digitala kanaler bidragit till nya möjligheter att marknadsföra sig på samt 

att utveckla sina kundrelationer. 

2.5 Influencers marknadsföring 

En social mediakanal som är snabbt växande är Instagram, där användarna kan dela med sig av 

sitt liv genom bilder (Djafarova & Rushworth 2017). Eftersom den är snabbt växande är det en 

viktig kanal att fokusera på när det kommer till annonsering. Inflytelserika användare av olika 

digitala plattformar som bloggare kan använda sig av detta som ett slags 

kommunikationsverktyg (Uzunoglu & Misci Kip 2014). Det kan därför vara strategiskt av ett 

företag att använda sig av influencers i sin marknadsföring. På grund av att influencers har en 

stor bredd i den digitala världen kan de påverka och förmedla budskap till andra individer, det 

är något som kan få en stor effekt eftersom budskapet kan spridas fort.  

 

En kändis, en så kallad ikon och en influencer är två begrepp som bör skiljas på (Johansson 

2017). En influencer har byggt sitt egna varumärke på sociala medier som exempelvis på 

Instagram. En ikon är snarare känd genom sina prestationer såsom en framgångsrik 

skådespelare. Det är framförallt de mindre kända personerna som anses vara mest trovärdiga 

snarare än traditionella kändisar såsom filmstjärnor (Djafarova & Rushworth 2017). En mindre 

känd person kan vara någon som endast har många följare på Instagram. Kända personer har 
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möjlighet till att förändra synen på en produkt, genom att marknadsföra produkten för att skapa 

positiva uppfattningar. Desto fler konsumenter som engagerar sig i sociala medier desto mer 

bör även företag engagera sig (Tiago & Verissimo 2014). Tidigare har marknadsförare använt 

sig av bland annat tv, radio eller direktmarknadsföring för att sprida information om företaget 

och deras produkter. Företag kan använda sig av sociala medier för att bygga sitt varumärke 

men även för försäljning och publicering av produkter.  
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3. Metod 

Arbetet grundar sig i egen forskning kring det valda ämnet. Nedan presenteras bland annat val 

av ämne, metodval, urval av respondenter, för- och nackdelar med metodvalet samt 

tillvägagångssättet under metodens utformning.  

3.1 Litteratursökning  

Insamling av litteratur till arbetet har skett via internet, diverse databaser men framförallt 

kommer litteraturen från campusbiblioteket i Varberg. Det använda biblioteket har ett brett 

sortiment av relevanta böcker som har varit väl användbara i uppsatsen. Via internet har även 

olika texter angående tidigare undersökningar som berör ämnet använts. Sökningen av 

vetenskapliga artiklar har gjorts via Högskolan i Skövdes databas, där arbetet främst baseras på 

WorldCat Discovery. 

3.2 Metodval 

Metod baseras på syftet för hur influencers påverkar svenska konsumenter via marknadsföring 

på sociala medier. Det är något som Trost och Hultåker (2016) betonar, att valet av 

tillvägagångssätt skall baseras på studiens syfte. I undersökningar används såväl de kvalitativa 

som de kvantitativa undersökningsmetoderna. I en kvalitativ forskningsmetod ligger fokus på 

ord och inte på siffror eller kvantifiering som det gör vid kvantitativ forskningsmetod (Bryman 

& Bell 2017). Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning och genomfördes med hjälp 

av enkäter. Undersökningen utgick från ett genus- och åldersperspektiv, vilket gjorde att det 

fanns ett behov av att samla mättad data för att få fram såväl likheter som skillnader utifrån de 

valda perspektiven. Argumentet för val av metod kunde stödjas av Trost och Hultåker (2016), 

de menar att en undersökning som skall mäta hur stor mängd av en grupp som tycker eller 

tänker på ett specifikt sätt, är den kvantitativa metoden lämpligast att använda. 

Operationalisering innebär att göra ett ogreppbart begreppet till något mätbart (Jacobsen 2002). 

Enkäter användes då de når ut till många individer samt sparar tid, vilket Bryman (2011) anser 

är de främsta fördelarna med enkätutformning. Undersökningens enkät hade givna 

svarsalternativ för att lättare kunna jämföra och konkludera slutsatser mellan respondenterna 

(Jacobsen 2002). En enkät består av ett antal frågor eller påståenden som respondenterna skall 

fylla i eller besvara enskilt (Bryman & Bell 2017). Enkäter med givna svarsalternativ valdes 

därför för denna studie för att lättare kunna jämföra och konkludera slutsatser mellan 

respondenterna. Undersökningen skickades ut via Facebook, för att snabbt och enkelt nå ut till 

de respondenter som använder sig av sociala medier. Webbenkäter har fördelen att 

respondenten snabbt och enkelt kan gå in på länken och besvara enkäten (Wenemark 2017). 

Nackdelen med enkäter är att respondenten inte kan ställa frågor i samband med besvarandet, 

om eventuella oklarheter skulle uppstå (Bryman 2011).   

3.3 Urval 

Urvalet till enkäten tog hänsyn till både ålder och kön. Arbetet utgick från fyra åldersspann 15–

24, 25–34, 35–44 och 45–54. Internetstiftelsen gjorde 2017 en undersökning som visade att 

individer mellan 15 år till 54 år är mest aktiva på sociala medier, vilket gjorde denna indelning 
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fördelaktig i denna studie. Utifrån Internetstiftelsen undersökning begränsades därför 

åldersspannet för att rikta fokus på aktiva användare av sociala medier. De äldre personer som 

är mindre aktiva på sociala medier hade med stor sannolikhet inte tillfört studien någon 

användbar information. Anledningen till varför begränsningar gjordes var för att hålla 

undersökningen inom rimlig ram och storlek, därför begränsades även antalet respondenter till 

80 personer. Motiveringen är också för att få en jämn fördelning utifrån ett genus- och 

åldersperspektiv. På grund av detta bestod respondenterna av tio män respektive tio kvinnor per 

åldersspann. Trost och Hultåker (2016) betonar att det är svårt att samla in data från alla 

medlemmar i den population som studien inriktar sig på, det blir både dyrt och komplicerat. 

Vid val av respondenter togs inte hänsyn till bekantskaper utan valet av respondenter baserades 

endast utifrån genus- och åldersperspektivet.  

3.4 Utformning av enkät 

Vid tanken av en layout kommer ofta färg och form upp (Wenemark 2017). När det gäller 

layout på en enkät är det viktigare att den ser seriös och tydlig ut än att den är färgglad. När det 

gäller webbenkäter är det viktigt att layouten är enkel, för att respondenter lättare skall kunna 

svara på enkäten via mobil, dator eller surfplatta. I utformningen av enkäten användes färgen 

grön, då det är en neutral färg. Risken med att använda färgglada kulörer, är att färgerna kan 

styra fokuset från frågorna.  

 

När individers åsikter skall mätas utformas ofta påståenden som respondenterna skall förhålla 

sig till (Jacobsen 2002). Den vanligaste formen är; instämmer helt, instämmer delvis, instämmer 

i någon mån, instämmer inte alls och vet inte. Det var även den metod som användes i enkäten 

samt; ofta, ibland, sällan, aldrig. Det finns olika former av svarsalternativ, bland annat 

kategoriska och rangordning (Jacobsen 2002). Kategoriska frågor kan mätas med tydliga svar 

som till exempel ja/nej-svar. På så sätt kan de som undersöker ta reda på hur respondenterna 

tycker i olika frågor. Rangordning av svar kan användas för att gruppera enheter. Studiens 

författare ville inte endast se om respondenterna tycker lika eller olika utan även undersöka om 

hur olika de tycker. Rangordning av frågor gav respondenterna större möjlighet att ge mer 

rättvisa svar i relation med deras åsikter. I enkäten fanns åtta rangordningsfrågor och tre 

kategoriska frågor. Kategoriska frågor användes för att få snabba svar, utan att respondenterna 

hann reflektera alltför länge. Utformningen av enkäten gjordes i dataprogrammet Google 

Formulär och länkades sedan till respondenterna via Facebook. Det valdes på grund av att 

Facebook har större räckvidd än Instagram, för att öka chansen att få svar länkades enkäten 

direkt till potentiella respondenter inom de valda åldersspannen. Respondenternas svar 

sammanställdes sedan i ett diagram i Excel, där svaren jämfördes mellan kön och åldersspann. 

Diagrammen jämfördes även med tidigare forskning och litteratur inom området.  

3.5 Metod och källkritik  

Efter avslutad undersökning var författarna kritiska mot valet av forskningsmetod. Teorin 

betonar att en nackdel med enkäter är att respondenterna inte har möjlighet att ställa eventuella 

frågor i samband med oklarheter (Bryman 2011), det är något som studiens författare skulle ha 

tagit större hänsyn till. Det var återkommande frågor angående vad begreppet influencer 
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betyder. Det hade varit fördelaktigt att ha en kortare förklaring i enkäten av vad en influencer 

är, för att minska risken för uppkomsten av oklarheter. Behovet av stora mängder svar var det 

som främst bidrog till det aktuella metodvalet i undersökningen, då detta upplevdes mest 

fördelaktigt för arbetet. 

 

Majoriteten av bekanta som enkätundersökningens författare har på Facebook är i åldrarna 25–

34, det bidrog till beslutet att inte offentliggöra enkäten på Facebook. Om enkäten skulle 

offentliggjorts hade det funnits en risk till att åldersspannet hade begränsats. Det resulterade i 

att enkäten istället skickades personligen till respondenter i de valda åldersspannen. Det fick 

dock motsatt effekt och genererade en del bortfall. Bortfall kan uppstå beroende på hur 

engagerad respondenten är i undersökningen (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). 

En tanke var om bortfallen hade minskat ifall enkäten offentliggjorts. En vidare fundering var 

om arbetet i sådana fall hade fått tillräckligt många svar från varje åldersspann. Reliabilitet 

handlar om tillförlitligheten i en undersökning (Bryman & Bell 2017). Om en undersökning 

utförs igen, blir då resultatet detsamma eller kan det påverkas av tillfälliga eller slumpartade 

förutsättningar. Det är svårt att avgöra om det finns någon reliabilitet eftersom 

enkätundersökningens respondenters svar kan ha påverkats av faktorer såsom stress eller tid. 

Validitet innebär att föra en diskussion ifall en undersökning har visat en rättvis bild och om 

resultatet täcker det som var för avsikt att undersökas (Johansson 2006). Resultatet i empirin 

gav ett tillräckligt stort omfång för att kunna besvara studiens syfte. I enkätundersökningen 

medverkade endast 77 av 80 tänkta respondenter, vilket medförde att resultatet eventuellt inte 

blev fullständigt. För att med säkerhet kunna konkludera exakta slutsatser krävs det svar från 

hela populationen. Eftersom det är omöjligt att få en hel population att svara på en enkät, sker 

därför en generalisering. Arbetet utgick därför från fyra olika åldersspann med ett bestämt antal 

respondenter i varje grupp, det för att få ett genomsnittligt antal svar för de olika åldrarna samt 

kön. Eftersom arbetets resultat generaliserades gav det inte ett helt rättvist resultat men det 

kunde ändå uttrycka en tendens till hur det skulle kunna vara. Behovet av en större mängd 

respondenter hade varit nödvändigt för att undersökningen skulle kunnat ge en mer rättvis bild 

av verkligheten samt för att generaliseringen inte skulle bli så tydlig. Hade undersökningen 

genomförts på nytt hade enkätundersökningen skickats till ett större antal respondenter och inte 

begränsat till endast 77. Det för att få en bredare och en mer rättvis förståelse kring hur 

konsumenter faktiskt påverkas av influencers marknadsföring på sociala medier.  

 

Författarna ställer sig även kritiska till utformningen av ett av påståendena. Påståendet om 

respondenten skulle avstå ett köp på grund av influencers marknadsföring. Med största 

sannolikhet har påståendet och svarsalternativen misstolkas av både män och kvinnor i olika 

åldrar. Anledningen till denna misstolkning kan bero på att påståendet utformades otydligt samt 

att svarsalternativen kunde tolkas på olika sätt. Problematiken ligger i att frågorna var öppna 

för tolkning, hade frågorna ställts på ett tydligare sätt hade nog de flesta respondenterna svarat 

ofta istället för aldrig. Ett antal respondenter svarade aldrig på påståendet, men menade i själva 

verket att de aldrig skulle genomföra ett köp på grund av influencers intensiva marknadsföring. 

Det gör att påståendet inte kommer att kunna analyseras på ett rättvist sätt. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det material som framkommit från svaren i enkäten. Det skall 

sedan analyseras med hjälp av valda teorier för att besvara syftet och frågeställningarna.  

4.1 Kön och åldersspann 

I studiens enkätundersökning deltog 77 respondenter, varav 41 kvinnor och 36 män. Det var ett 

antal män som valde att inte medverka i studien. I enkätundersökningen delades respondenterna 

in i fyra olika åldersspann, 15-24, 25-34, 35-44 samt 45-54. I gruppen med respondenter i 

åldrarna 15-24 mottogs tjugo stycken svar från både män och kvinnor, tio svar från vardera. 

Den åldersgrupp som genererade flest svar var från respondenterna i åldrarna 25-34, där det var 

tretton kvinnor och elva män som deltog. I den grupp med respondenter i åldrarna 35-44 

dominerar svaren från männen gentemot kvinnorna, där mottogs svar från nio män och åtta 

kvinnor. I åldrarna 45-54 var det märkbart färre manliga respondenter som deltog, där mottogs 

endast sex svar från män medans kvinnorna stod för tio svar av sexton i gruppen.  

 

4.2 Influencers påverkan på respondenterna 

 

Figur 2 

Figur 3 
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Svaren är jämnt fördelade mellan åldersspannen när det kommer till om de köper modeplagg 

som influencers använder. Generellt sett är det aldrig eller sällan som respondenterna köper 

modeplagg som de ser att influencers använder. Kvinnor i åldersspannet 15–24 är de som är 

mest positivt inställda till köp av modeplagg som de ser att influencers använder. Det är 

framförallt män i alla åldersspann som sällan eller aldrig köper modeplagg som de ser att 

influencers använder.  

Diagrammet visar att kvinnor följer fler influencers i syfte att inspireras och få tips än vad män 

gör. Det är flest kvinnor mellan åldrarna 25–34 som uttrycker sig att de ibland använder sig av 

sociala medier för att få inspiration. Det är lika många kvinnor som använder sig av sociala 

medier ofta och ibland, som sällan och aldrig för att inspireras. Undersökningen visar också att 

de yngre männen i åldrarna 15–24 gärna använder sig av sociala medier för att få tips och 

inspiration av influencers. De män som är i det äldre åldersspannet använder sig sällan av 

sociala medier för att få inspiration av influencers.  

Diagrammet visar att respondenterna i åldrarna 15–34 utnyttjar rabattkoder som influencers ger 

sina följare, det är majoriteten kvinnor som tar del av dessa rabattkoder. Diagrammet visar att 

män i åldrarna 35–44 inte använder sig av rabattkoder utgivna av influencers.  
 

Figur 4 

Figur 5 
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Resultatet i detta påstående varierar markant beroende på kön och åldersspann. Bortsett från de 

olika åldersspannen är det väldigt liknande svar mellan könen. Det som utmärker sig är i 

åldersspannet 35–44, där det är fem män respektive sex kvinnor som har svarat aldrig på 

påståendet. Den grupp där flest avstår från influencers intensiva marknadsföring är kvinnor i 

åldrarna 45–54 där fem svarade ofta och två svarade ibland. 

Majoriteten av respondenterna har angett svarsalternativen aldrig och sällan. Det är framförallt 

kvinnornas köpbeteende som påverkas av influencers marknadsföring. Påverkan är som störst 

bland kvinnor i åldrarna 15–34 samt i åldrarna 45–54. Diagrammet visar att männens 

köpbeteende sällan eller aldrig påverkas av influencers marknadsföring. Männen i yngre åldrar 

skiljer sig dock från de resterande då de ibland anser att influencers marknadsföring påverkar 

deras köpbeteende. 

Figur 7 

Figur 6 
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4.3 Pålitligheten för reklambudskap 

Av diagrammet kan det avläsas att de flesta respondenterna i någon grad påverkas mer av 

influencers reklambudskap snarare än massmedias. Generellt sett är resultaten mellan 

åldersspannen och könen förhållandevis lika. Det som utmärker sig i diagrammet är att 

kvinnorna i åldrarna 25–34 instämmer delvis i högre grad än resterande åldersspann. Ett annat 

utfall som är värt att nämna är männen i åldersspannen 25–34 och 35–44. Dessa två åldersspann 

har svarat väldigt lika, då ingen av respondenterna har valt alternativet instämmer inte alls. Det 

som skiljer sig mellan de två åldersspannen är att två män i åldrarna 25–34 har valt alternativet 

instämmer helt.  

Påståendet handlar om budskapet i reklamen uppfattas som trovärdigt av respondenterna. 

Diagrammet visar att trovärdigheten i influencers reklam inte är hög, då det endast är 3 av 77 

respondenter som svarat att de instämmer helt, dessa tre respondenter som svarat är alla kvinnor 

i åldrarna 15–34. Majoriteten av svaren från respondenterna lutar mer åt de gröna och lila 

svarsalternativen vilket kan utläsas i diagrammet ovan. Det är dessutom främst i de lägre 

åldrarna som respondenterna litar delvis mer på influencer online.  

Figur 9 

Figur 8 



15 
 

4.4 Influencers påverkan genom reklambilder  

Diagrammet visar att respondenterna i åldrarna upp till 44 blir mest positivt påverkade av den 

högra bilden. I åldersspannet 45–54 är de mottagna svaren jämnt fördelade mellan män och 

kvinnor. Diagrammet visar även att män och kvinnors åsikter skiljer sig åt i åldersspannen 15–

24 och 25–34. Det är flera män i åldrarna 15–24 som anser att den vänstra bilden ger ett mer 

positivt intryck än vad kvinnorna tycker i samma åldersspann. I åldersspannet 25–34 är det 

däremot tvärtom, där är det fler kvinnor som anser att bilden till vänster ger en mest positiv 

påverkan. Det är endast en man som har svarat att den vänstra bilden ger ett mer positiv intryck. 

Det svarsalternativ som står för minoriteten av svaren är, alternativet ingen skillnad.  

Till frågan och bilden ovan fanns en följdfråga som löd; Beroende på svar i frågan ovan -  

motivera kort varför. De stora orden i bilden ovan är de mest förekommande kommentarerna 

från respondenterna och citaten är från olika respondenter. Majoriteten av respondenterna 

tyckte att bilden till höger påverkade dem mest positivt. En av den vanligaste anledningen till 

varför de svarade höger bild var för att respondenterna kände igen influencern Bianca Ingrosso 

och de hade en positiv bild av henne. Majoriteten av respondenterna tyckte även att bilden till 

höger såg mer levande ut. De respondenter som blev mest positivt påverkade av den vänstra 

bilden ansåg att den var mer seriös, hade bättre ljus samt att bilden gav en tydligare bild av hur 

kappan såg ut. En del respondenter valde dock vänster bild på grund av att de hade en negativ 

Figur 10 

Figur 11 
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bild av Bianca. Flera respondenter valde att inte lämna någon motivering när de i frågan över 

valt svarsalternativen ingen skillnad. Av de få motiveringarna som lämnats var motiveringen 

att respondenterna inte såg någon skillnad mellan bilderna.  

Diagrammet visar att det högra svarsalternativet dominerar bland respondenternas svar. Det var 

endast nio respondenter som ansåg att bilderna inte gjorde någon skillnad i intryck, dessa nio 

respondenter var fem män respektive fyra kvinnor. Den vänstra bilden gav inte heller någon 

positiv påverkan på respondenterna då det endast var fyra kvinnor och två män som valde det 

vänstra alternativet. Diagrammet visar väldigt tydligt att det högra svarsalternativet dominerar 

bland respondenternas svar. 

 
Figur 13 

Det var många återkommande och liknande motiveringar till varför respondenterna valde 

respektive svarsalternativ. Majoriteten av respondenterna tyckte att bilden till höger var den 

bild som påverkade dem mest positivt. De stora orden i bilden ovan är de ord som återkom flest 

gånger i respondenternas kommentarer. Det var framförallt ordet miljön, som återkom flertal 

gånger och en av respondenterna kommenterade;  

 

“Mer positivt när det ses ute i rätt miljö.” 

 

Figur 12 
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Det var en minoritet av respondenterna som svarade vänster bild, de hade motiveringen att de 

valde den bilden på grund av att de ansåg att bilden visade produkten på ett bättre sätt. De 

respondenter som svarade att de inte upplevde någon skillnad gav ingen motivering till det. 
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5. Analys  

Nedan följer en analys av det empiriska materialet. Materialet jämförs med teoriavsnittet och 

diskussioner förs kring samband och skillnader.   

 

Marknadsföring omfattar mycket mer än bara reklam (Pahlberg & Bengtson 2013). En del av 

marknadsföringen inkluderar marknadsföring via digitala kanaler. Den digitala 

marknadsföringen har expanderat, både i Sverige men även internationellt (Häger-Jönson 

2011). Troligtvis kommer den digitaliserade marknadsföringen ta över den traditionella 

marknadsföringen allt mer (Ström & Vendel 2015). Enkätundersökningen visar att kvinnor och 

män i åldrarna 25–54 litar mer på den traditionella reklamen än den som förmedlas via sociala 

medier. Svaren från respondenterna i åldersspannet 15–24 varierade, en del tycker att reklamen 

på sociala medier är mer pålitlig medans en del anser att den inte är det. Majoriteten av 

respondenterna anser att tillförlitligheten är större vid traditionell reklam, vilket motsäger teorin 

om samhällets digitala utveckling. Det kan ses som utmanande att marknadsföringen 

digitaliseras samtidigt som majoriteten av respondenterna litar mer på den traditionella 

marknadsföringen. Det kan därför behöva göras en anpassning av marknadsföringen utifrån 

produktens kundsegment. Företag som använder sig av sociala medier får tillgång till 

information om marknaden och omvärlden (Leigert 2013). Företaget använder således sociala 

medier med syftet att förmedla budskap, marknadsföra sig samt skapa goda kundrelationer 

(Uzunoglu & Misci Kip 2014). Det kan relateras till influencers marknadsföring och deras 

relationer till sina följare. Generellt sett visar enkätundersökningen att de äldre respondenterna 

ställer sig mer skeptiska till influencers marknadsföring via sociala medier jämfört med de 

yngre. Skillnaden mellan män och kvinnor i det äldre åldersspannet är dock relativt lågt. Det 

visar sig tydligt i responsen på påståendet om respondenten påverkas mest av profiler på sociala 

medier eller via massmedia. Det var endast fem kvinnor och tre män som ansåg att influencers 

marknadsföring påverkar dem mer än vad massmedia gör. Anledningen till de äldre 

respondenternas skeptiska syn på influencers marknadsföring kan bero på det rådande 

generationsskiftet. De yngre respondenterna har vuxit upp under den digitala utvecklingen och 

användningen av sociala medier såsom Instagram. Det kan därför komma att se annorlunda ut 

i framtiden angående åsikterna kring influencers marknadsföring. Marknadsföringens 

digitalisering borde således bromsas och med hänsyn till dagens äldre generationer.   

 

I samband med den digitaliserade utvecklingen har dagspressannonsering minskat markant de 

senaste åren, samtidigt som den nätbaserade reklamen har ökat (Ekström, Ottosson & Parment 

2017). Enkätundersökningen visar att respondenterna i någon mån eller delvis litar mer på 

influencers nätbaserade reklam än traditionell reklam. De källor som anses trovärdiga har större 

möjlighet att påverka konsumenternas attityder (Mutum, et al 2018). Det var endast tre 

respondenter som svarade att de instämmer helt, alla tre var kvinnor i åldrarna 15–34. Det har 

visat sig att majoriteten av respondenterna påverkades i någon mån eller inte alls när det fick 

frågan om det påverkas mer av marknadsföring via profiler på sociala medier än massmedier. 

Det visade sig dessutom att desto högre upp i åldrarna, desto mindre ansåg de sig påverkas. 

Söderlund (2014) nämner att det finns studier som visar att konsumenten tar beslut omedvetet 

och ofta automatiskt. Enligt Söderlunds teori kan respondenterna trots deras svar påverkas av 
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marknadsföringen via sociala medier utan att de är medvetna om det. Respondenternas svar kan 

ifrågasättas då de troligtvis påverkas mer än vad de vill tillkännage. Deras medvetenhet av att 

inte vilja påverkas kan ses som en bidragande faktor till deras svar i enkäten.  

 

Djafarova och Rushworth (2017) beskriver att en mindre känd person exempelvis kan vara en 

influencer som enbart har många följare på Instagram. En ikon kan däremot vara en kändis som 

genom sina prestationer blivit känd (Johansson 2017). Bianca Ingrosso och Erik Forsgren är 

enligt teorin två mindre kända personer, då de inte är kända för någon särskild prestation. 

Djafarova och Rushworth (2017) menar att de personer som är mest trovärdiga är de som är 

mindre kända i jämförelse med stora traditionella kändisar som exempelvis en filmstjärna. 

Resultatet i enkätundersökningen visar däremot att trovärdigheten kan minska när influencers 

marknadsför produkter via sociala medier. Några respondenter ansåg att influencerna endast 

gjorde samarbetet med företaget för att tjäna pengar och inte för att de gillade produkten. 

Trovärdigheten ökar således inte av att marknadsföringen genomförs av mindre kända personer. 

En konsument anses bli mer påverkad om en influencer ses som en kompis snarare än någon 

som de beundrar (Johansson 2017), vilket har gjort att influencers har fått ett stort genomslag. 

Majoriteten av respondenterna påverkades mer av bilderna där influencerna visade upp 

klädesplaggen än klädföretagens egna modeller. I åldersspannen 15–24 samt 25–34 återkom 

det i motiveringen att respondenterna valt respektive svarsalternativ på grund av deras 

inställning till Bianca. För respondenter som valt den vänstra bilden återkom kommentarer om 

att de tog avstånd från henne på grund av en negativ inställning. Respondenterna som valde den 

högra bilden följer henne på Instagram och redan hade en positiv inställning till henne. Det 

bekräftar teorin, om en attityd till en influencer är positiv, kan det resultera i en positiv effekt 

på inställning som konsumenten får (Mutum, et al 2018). I bilden med Erik Forsgren visar det 

sig att inställningen till influencern inte hade lika stor påverkan. Majoriteten av respondenterna 

ansåg att den högra bilden hade mest positiv inverkan. Motiveringen till varför de valde den 

bilden handlade inte om Erik utan om att bilden var tagen i en naturvänlig miljö och visar 

kläderna i ett verkligt sammanhang. Detta kan bero på att bilden framkallar fler känslor såsom 

längtan eller samhörighet som kan ha påverkat deras svar i enkäten. Respondenternas attityder 

gentemot Bianca och Erik skiljer sig förvånansvärt mycket trots att de är mindre kända 

personer. Bianca har troligtvis uppfattats som en traditionell kändis och Erik som en mindre 

känd person, då Bianca är aktiv på flera sociala kanaler och i TV. Det kan vara en av 

anledningarna till varför respondenterna anser att bilden på Bianca är mindre trovärdig. 

 

I marknadsföringsmixen kan distributionen ses ur två synsätt, det traditionella eller det moderna 

(Parment 2015a). Det traditionella synsättet handlar om att kommunicera ut varorna till 

konsumenten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det moderna synsättet menar att när, 

var och hur produkterna säljs har en stor inverkan på hur konsumenten upplever varumärket. I 

enkätundersökningen visar bilden med Erik att det moderna synsättet är det som påverkar 

respondenterna mest positivt. Att produkterna visas i en omgivning där produkten är tänkt att 

nyttjas visar sig vara betydelsefullt för att påverka konsumenterna, det medför dessutom att 

produkten blir mer lockande för följarna. I enkätundersökningen visade det sig att det var de 

yngre respondenterna som använde sig av rabattkoder utgivna av influencers. Priset är en del 

av marknadsföringsmixen och en liten prisjustering kan påverka försäljningsvolymen (Parment 
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2015b). Att företag använder sig av influencers för att ge rabattkoder till företagets konsumenter 

kan därför ses som ineffektivt, då majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen inte 

använde sig av rabattkoderna. Forskning visar att det är mindre kända personer som anses vara 

de mest trovärdiga (Djafarova & Rushworth 2017). Respondenternas svar i 

enkätundersökningen bekräftar denna forskning. Det har visat sig vara effektivt att använda sig 

av influencers för att marknadsföra modeplagg på sociala medier. Respondenterna kände igen 

influencerna och ansåg att bilderna såg mer levande ut. Effektiviteten kan då ställas mot 

rabattkodernas ineffektivitet. Produkten är en del av marknadsföringsmixen och utan en 

tilltalande produkt är det svårt, om inte omöjligt att marknadsföra sig (Parment 2015a). 

Marknadsföringsmixen är således ett marknadsföringsverktyg som företag kan använda sig av 

med syftet att positionera sig på marknaden (Kotler, Armstrong & Parment 2017). I 

enkätundersökningen ansåg majoriteten av respondenterna att de högra bilderna tilltalar dem 

mest. De vänstra bilderna uppfattades således som mindre tilltalande för respondenterna, vilket 

enligt teorin gör det svårt att marknadsföra den.  

 

Enligt Konsumentverket (2018) är det inte olagligt att rekommendera produkter, det kräver 

dock att ingen ersättning ges ut. När influencers ingår ett betalt samarbete med företag är det 

enligt marknadsföringslagen (SFS 2008:486) viktigt att det framgår att det är ett betalt 

samarbete. Troligtvis ökar trovärdigheten om influencers rekommenderar produkter istället för 

att göra ett betalt samarbete. Det skulle dock bli problematiskt för influencers då de skulle gå 

miste om intäkter på grund av att de inte får ersättning för rekommendationer. Influencers borde 

därför finna en balans mellan rekommendationer och betalda inlägg, då influencer både skulle 

få en intäkt samt att trovärdigheten förhoppningsvis skulle öka. Vid betalda samarbeten måste 

influencers följa marknadsföringslagens 9 § om marknadsföringens tydlighet i ett inlägg. 

Konsekvenserna kan bli en anmälan till konsumentverket och vite (Konsumentverket 2015). 

Lagen gäller oavsett vilken mediekanal som marknadsföringen framgår i (Konsumentverket 

2018). Det blir således viktigt för influencers likt Bianca och Johan att ansvara för att 

marknadsföringen blir korrekt. 

 

Konsumenter kan via de sociala kanalerna få information om erbjudanden, som kan öka deras 

köpintentioner (Ström & Vendel 2015). Det finns en tydlig koppling mellan reklam och 

försäljning (Ekström, Ottosson & Parment 2017). I enkätundersökningen visade det sig att de 

manliga respondenterna är de som använder sig minst av influencers olika rabattkoder samt råd 

och tips. Det var 29 kvinnor respektive 13 män som svarade aldrig på påståendet om rabattkoder 

och om tips och råd. Tiago och Verissimo (2014) menar att den nya kommunikationstekniken 

har gett konsumenten större förmåner som exempelvis prisreduceringar och bekvämlighet. 

Trots att respondenterna har tillgång till bra och smarta erbjudanden väljer dem att avstå den 

informationen. För att företag skall kunna behålla sina befintliga konsumenter måste de 

erbjudas ett kundvärde och tillfredsställelse (Mossberg & Sundström 2011). Det kan jämföras 

med påståendet om respondenterna använder sig av influencers tips och råd samt de rabattkoder 

som de erbjuder sina följare. Företag kan använda sig av åtgärder som exempelvis rabattkoder 

eller gåvor för att få en konsument att genomföra ett köp (Mossberg & Sundström 2011). 

Åtgärderna kan betraktas som en typ av belöning för att på så sätt stimulera ett köp. 

Enkätundersökningen visar att respondenter i åldrarna 15–24 utnyttjar de rabattkoder som 
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influencers ger sina följare. Män i åldrarna 35–44 använder sig aldrig eller mycket sällan av 

rabattkoder som erbjuds av influencers. De använder sig sällan av sociala medier för att 

inspireras vilket motsäger Mossberg och Sundströms (2011) teori. Respondenter blir därför 

svåra för influencers att behålla som trogna följare. Mossberg och Sundström (2011) menar att 

det är svårare att värva nya följare än att behålla befintliga och därför är relationen väldigt 

viktig. Ett sätt för att behålla sina följare är att erbjuda dem ett kundvärde för att få dem att 

förbli trogna. Det kan kopplas ihop med ovanstående argumentet angående influencers tips, råd 

och rabattkoder. Enkätundersökningen visar däremot att det är ett flertal respondenter som 

varken följer influencers eller utnyttjar de utgivna rabattkoderna. Det tyder på att influencers 

måste erbjuda något mer som skapar de relationer som krävs för att få respondenterna att bli 

trogna. Det kan ses problematiskt att företag använder sig av rabattkoder trots respondenternas 

bristande användning av dessa. Företag kan därför behöva skapa andra konkurrensfördelar för 

att behålla de konsumenter som inte utnyttjar rabattkoder på modeplagg utgivna av influencers 

på sociala medier. Begreppet påverkan är negativt laddat, att om en person blir påverkad kan 

det kopplas samman med bristande kontroll (Söderlund 2014). Magnus Söderlund (2014) 

presenterar också psykologiska studier som visar att individer inte vill bli påverkade. Män i 

åldrarna 35–44 visar tydligt på att de inte vill bli påverkade då de varken använder sig av 

rabattkoder som influencer erbjuder eller tar del av deras tips och råd. 
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6. Slutsatser 

I det avslutande avsnittet i uppsatsen återkopplas studiens syfte och hur frågeställningarna har 

besvarats. Därefter följer förslag och rekommendationer till vidare forskning inom det valda 

ämnet.  

 

Studiens syfte var att få ökad förståelse för hur svenska konsumenter blir påverkade av 

influencers marknadsföring av modeplagg via sociala medier samt att diskutera de skillnader 

som kan uttryckas i ett genus- och åldersperspektiv. Studiens arbete har bidragit till ett flertal 

konklusioner. Det kan konkluderas att kvinnor påverkas mer av influencers marknadsföring via 

sociala medier än vad män gör, det visar sig tydligt genom respondenternas svar i 

enkätundersökningen. Svaren visar att kvinnorna påverkas, inspireras och använder sig av 

rabattkoder utgivna av influencers. De manliga respondenterna var mer skeptiska och negativt 

inställda till influencers marknadsföring. Det kan därför bli problematiskt för företagen i det 

digitaliserade samhället, på grund av att de inte når ut till männen i lika stor omfattning som 

kvinnorna. Företag bör därför specificera och anpassa sin marknadsföring efter produktens 

kundsegment. Det var endast de yngre respondenterna som ansåg att influencers 

marknadsföring var tillförlitlig. Företag bör därför inte ta bort den traditionella reklamen, de 

bör istället sakta ner den digitala utvecklingen för att anpassa sig till alla generationer. I studien 

kan det dessutom konkluderas att om företag skulle anpassa och skräddarsy sin marknadsföring 

utifrån ett genus- och åldersperspektiv skulle marknadsföringen troligtvis bli mer lönsam. 

Konsumenter skulle förmodligen ha en mer positiv syn på marknadsföringen om den skulle 

anpassas. Enkätundersökningen visade tydligt att de äldre respondenterna är i behov av 

traditionell marknadsföring medan influencers marknadsföring är mer riktad till de yngre 

respondenterna. Studiens författare förutspår att influencers marknadsföring i framtiden 

kommer nå ut till allt fler individer. Idag sker ett generationsskifte där de äldre påverkas mer 

av traditionell marknadsföring samtidigt som den nya generationen föds in i sociala medier 

världen. Troligtvis kommer företag att nå ut till fler konsumenter i framtiden.  

 

Enkätundersökningen visade att respondenterna generellt sett var negativt inställda till 

rabattkoder utgivna av influencers. Respondenterna hade däremot fler positiva åsikter kring 

influencernas reklambilder. Företag bör således använda sig av influencers för att visa upp deras 

produkter och inte för att ge konsumenter diverse rabatter, då utnyttjande av dessa inte är 

tillräckligt högt. Enkätundersökningen visade också att för intensiv marknadsföring av 

influencers kan vara negativt för företag. Flera respondenter svarade att de väljer att avstå från 

köp av modeplagg på grund av influencers marknadsföring. Det kan därför konstateras att det 

är nödvändigt med en balans i influencers marknadsföring för att åstadkomma en positiv effekt 

på konsumenternas köpbeteende.  

6.1 Framtida forskningsförslag 

Efter studiens genomförande har ett antal förslag till vidare forskning uppkommit. I studien har 

det framkommit att det är effektivt att använda sig av influencers marknadsföring via sociala 

medier. En intressant aspekt att forska vidare kring är företagets lönsamhet av influencers 

marknadsföring, det vill säga om företag kan bibehålla samma lönsamhet om endast 
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marknadsföringen skulle ske digitalt. Det är intressant att forska om på grund av den äldre 

generationens tillförlitlighet till den traditionella marknadsföringen och bristen på influencers 

marknadsföring. Studien skulle även kunna utvecklas i omfång, för att se om skillnaderna 

kvarstår utifrån ett genus- och åldersperspektiv samt ur ett globalt perspektiv. I studien kunde 

inte en rättvis generalisering göras på grund av fåtal medverkande respondenter. I analysen 

kunde därför endast tendenser och skillnader jämföras. En större studie hade kunnat bidra till 

att generaliseringen hade kunnat göras på ett mer rättvist sätt. En annan intressant aspekt att 

forska vidare kring är influencers påverkan på konsumenter utifrån ett psykologiskt perspektiv, 

exempelvis hur konsumentens självbild, självkänsla och kroppsideal påverkas av influencers 

marknadsföring. 
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Bilaga 1 - Enkät 

Påverkan av influencers marknadsföring 

1. Kön? 

○  Kvinna 

○  Man 

2. Ålder? 

○  15-24 år 

○  25-34 år 

○  35-44 år 

○  45-54 år 

3. Jag använder mig av sociala medier för att inspireras/få tips av influencers klädval 

○  Ofta 

○  Ibland 

○  Sällan 

○  Aldrig 

4. Jag köper modeplagg som jag ser att influencers använder 

○  Ofta 

○  Ibland 

○  Sällan 

○  Aldrig 

5. Jag använder mig av rabattkoder som influencers ger sina följare 

○  Ofta 

○  Ibland 

○  Sällan 

○  Aldrig 

6. Influencers marknadsföring påverkar mitt köpbeteende 

○  Ofta 

○  Ibland 

○  Sällan 

○  Aldrig 

7. Jag kan avstå från att köpa ett modeplagg på grund av influencers intensiva 

marknadsföring 

○  Ofta 

○  Ibland 

○  Sällan 

○  Aldrig 

8. Jag anser att reklambudskap påverkar mig mer när det når mig via profiler på 

sociala medier än via massmedia 

○  Instämmer helt 

○  Instämmer delvis 

○  Instämmer i någon mån 
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○  Instämmer inte alls 

9. Jag litar mer på en influencer online än vad jag gör på traditionell reklam 

○  Instämmer helt 

○  Instämmer delvis 

○  Instämmer i någon mån 

○  Instämmer inte alls 

10. Vilken bild blir du mest positivt påverkad av? 

○  Vänster 

○  Höger 

○  Ingen skillnad 

11. Beroende på svar i frågan ovan - motivera kort varför 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 Vilken bild blir du mest positivt påverkad av? 

○ Vänster 

○ Höger 

○ Ingen skillnad 
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13. Beroende på svar i frågan ovan - motivera kort varför 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



30 
 

Bilaga 2 - Respondenternas svar på enkäten 
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