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Titel: Uppfattar ungdomar kommersiella avsikter inom marknadsföring? - En 

studie om ungdomars medvetenhet på sociala medier. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Fredrik Petersson och Henrik Ylipukki 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2019 – januari 

 

Syfte: Studien avser att analysera ungdomars medvetenhet om den kommersiella 

avsikten i marknadsföring via influencers på sociala medier-plattformen Instagram. 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod med en positivistisk 

forskningssyn och deduktivt förhållningssätt. Data från 121 ungdomar inom 

åldersspannet 15–19 år har samlats in via en enkätundersökning som genomfördes 

på gymnasieskolorna, Nacka Gymnasium och Bessemerskolan. Den insamlade data 

har senare bearbetats och analyserats i statistikprogrammet IBM SPSS i form av 

deskriptiv-, korrelations-, faktor- och klusteranalys. 

Resultat & slutsats: Resultat av den genomförda studien visar på att ungdomar 

inte är fullt medvetna om den kommersiella avsikt som finns när en influencer 

publicerar sponsrade inlägg på sin sociala medier-profil även om en förvarnande 

anvisning givits. Studien visar även på att ungdomar noterar produkter som 

framhävs i inlägg oavsett om det finns en kommersiell avsikt eller inte. 

Examensarbetets bidrag: Den genomförda studien bidrar med kunskap om 

medvetenhet och uppfattning om avsikter i publicerade inlägg. Studien bidrar med 

huruvida en förvarnande anvisning bör ges för att öka medvetenheten kring 

kommersiella avsikter inom marknadsföring. 

Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra en studie liknande denna med en 

målgrupp på barn i yngre ålder skulle vara av intresse för att stärka detta 

forskningsområde med ytterligare kunskap. Intressant vore även att studera 

medvetenheten hos konsumenter som ingår inom begreppet sårbara konsumenter av 

en annan anledning än ålder. 

Nyckelord: Sårbara konsumenter, kommersiellt meddelande, beundran, sociala 

medier-marknadsföring, marknadsföring via influencers, medvetenhet 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Title: Do young people perceive commercial intentions in marketing? - A study on 

youth awareness on social media. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Fredrik Petersson and Henrik Ylipukki 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2019 – January 

 

Aim: The study aims to analyze young people’s awareness of the commercial 

purpose of influencer marketing on the social media platform Instagram. 

Method: The study is based on a quantitative research method with a positivistic 

research view and deductive approach. Data from 121 individuals within the target 

group have been collected through a survey conducted at Nacka Gymnasium and 

Bessemerskolan. The collected data has subsequently been processed and analyzed 

in the IBM SPSS statistics program in the form of descriptive, correlation, factor 

and cluster analysis 

Result & Conclusions: Results of the study has shown that young people are not 

fully aware of the commercial intention that exists when an influencer publishes 

sponsored posts on their social media profile, even if a cautionary instruction has 

been given. The study, also, shows that young people note products that are 

highlighted in posts regardless of whether there is a commercial intention or not. 

Contribution of the thesis: The completed study contributes with knowledge 

about awareness and perception of intentions in published posts. The study 

contributes to whether cautionary instructions should be given to raise awareness. 

Suggestions for future research: To perform a similar study to with a target group 

of younger children would be of interest to strengthen this research area with 

additional knowledge. It would also be interesting to study the awareness of 

consumers who are within the concept of vulnerable consumers for other reasons 

than age. 

Key words: Vulnerable consumers, commercial message, admiration, social media 

marketing, influencer marketing, awareness 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har den dagliga användningen av internet ökat markant och enligt 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS, 2018) har internetanvändningen hos barn mellan 

åldrarna två till fem år ökat från 12 % till 79 %. Redan vid sex års ålder använder nästan 

alla barn (98 %) internet dagligen och vid tio år är det lite mer än hälften (52 %) som 

har besökt sociala medier (IIS, 2018). Som en följd av den teknologiska utvecklingen 

har sociala medier blivit en större del av vår vardag och framför allt för ungdomar som 

är de som använder sociala medier mer frekvent (Perloff, 2014, s.363). Det är i dessa 

åldrar de utvecklas som mest och försöker finna sig själva genom influenser från 

personer de beundrar (Daems, 2018, s.89). Totalt används sociala medier av 83 % av 

ungdomar dagligen (IIS, 2018).  

En av sociala medier-plattformarna, Instagram, har ökat drastiskt i popularitet de 

senaste åren och det är främst kvinnor som använder plattformen (68 % kvinnor, 53 % 

män). Att kvinnor använder Instagram mer än män är inget ovanligt eftersom kvinnor är 

mer benägna att ladda upp bilder för att uppdatera sina sociala medier än män (Mills, 

Musto, Williams & Tiggemann, 2018, s.86).  

Eftersom användandet av internet och sociala medier används i allt större grad, och även 

sträcker sig ner och blir vanligare i tidig ålder, blir det allt viktigare att förstå att det 

finns andra aktörer och hur de använder sociala medier. För internet och sociala medier 

används inte bara av privata individer, utan det används även av företag i syfte att 

marknadsföra sina produkter och sitt varumärke. Företag riskerar därför att bryta mot 

det ramverk som satts upp för att skydda sårbara konsumenter, exempelvis ungdomar 

(Reklamombudsmannen, 2018). 

För att inte direkt bryta mot ramverket försöker företagen istället ständigt finna nya sätt 

att undvika, eller kringgå det, för att nå ut med sitt budskap. Detta har i sin tur lett till att 

företag börjat använda sig av så kallade influencers i sin marknadsföring. 

Marknadsföring genom influencers har visat sig vara effektivt för att nå ut till en stor 

publik och resultaten av denna marknadsföringsstrategi har visats positivt (Woods, 

2016, s.22; De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017, s.798–799). 

Vikten av att veta vad som är kommersiellt och inte blir därför allt viktigare för att man 

inte ska drabbas av dold reklam (Svt, 2017). Men är den yngre generationen fullt 
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medveten om hur marknadsföring används i sociala medier och hur de själva kan 

påverkas? Kan de urskilja vad som publiceras av företag med kommersiell avsikt och 

inte av individer för att upplysa? 

1.2 Problematisering 

Idag finns det olika vägar att gå för att marknadsföra sig som företag. I och med 

samhällets utveckling växer nya strategier för marknadsföring fram. Ett exempel på 

detta är utvecklingen av företag som idag använder sig av sociala medier i sin 

marknadsföring för att bygga goda relationer med sina kunder. 

En av de sociala medier-plattformar som har visat sig öka mest i popularitet under de 

senaste åren är Instagram (IIS, 2018). Instagram har tidigare använts främst av 

privatpersoner för att interagera med andra. Men under de senaste åren har även företag 

tagit plats och visat intresse för användning av Instagram. Detta då Instagram har visat 

sig vara en fördelaktig plattform tack vare dess kostnadseffektivitet för att nå ut till en 

bredare publik och på så sätt marknadsföra sig som företag (Chen, 2018, s.25).  

Erkan (2015, s.1441) tar dock upp att företag som väljer att marknadsföra sig på 

Instagram riskerar att förlora attraktivitet hos sina kunder om detta görs på fel sätt. 

Författaren av studien nämner att om ett företag framhäver sina produkter och förmedlar 

en tydlig kommersiell avsikt i flertalet av sina inlägg, får de inte lika slagkraftig 

marknadsföring gentemot sina konkurrenter. Detta har därför lett till att företag söker 

nya vägar för att nå ut till sina redan existerande kunder, men även nya potentiella 

kunder, vilket är en av anledningarna till att marknadsföring via influencers vuxit fram.  

Marknadsföring via influencers innebär att en individ exempelvis använder sig av en 

produkt och sedan skriver en recension om upplevelsen av produkten på internet eller 

sociala medier (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004, s.39). I samband 

med sociala mediers framfart har denna väg att recensera produkter eller företag lett till 

att begreppet electronic word-of-mouth (eWOM) vuxit fram. 

Marknadsföring via influencers är en form av eWOM där individer får någon form av 

ersättning av företag för att sprida deras varumärke och deras produkter på sociala 

medier. Därav kan frågan ställas om influencerns enda syfte på sociala medier 

egentligen har en kommersiell avsikt, nämligen att sprida företagets budskap. Denna typ 

av marknadsföringsstrategi kan därför liknas vid sponsrat eWOM och därav förlora 
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trovärdigheten, då det inte är en ärlig recension (Audrezet, de Kerviler & Guidry 

Moulard, 2018, s.9).  

Audrezet et al. (2018, s.9) nämner även att influencers väljer vilka företag och produkter 

denne vill samarbeta med. Författarna nämner att det finns fyra olika vägar som kan 

skilja sig hur en influencer väljer sina samarbeten. Forskningen som genomfördes 

visade att tre av de fyra olika vägarna, som gör att influencers genomför samarbeten 

med företag, väljs med den kommersiella avsikten i åtanke. Denna form av 

marknadsföring riktas mot alla konsumenter, även de som är sårbara. Detta skulle i sin 

tur kunna vara ett problem anser vi eftersom att de sårbara konsumenterna kan ha 

svårigheter att avgöra vad som är publicerat med en kommersiell avsikt. 

Ungdomar är en grupp som har visat sig ha svårt att urskilja och vara källkritiska mot 

vad som publiceras med kommersiell avsikt (Nygren & Guath, 2018, s.378). Detta har i 

sin tur lett till att ungdomar kommit att inkluderas i en grupp som kallas sårbara 

konsumenter (Brenkert, 1998, s.302). Ungdomar har visat sig använda sociala medier 

allt mer (IIS, 2018) och vi tror att detta har lett till att de riskerar att utnyttjas av 

marknadsföring via influencers, då det blir allt mer vardagligt och förekommer i större 

grad.  

Ungdomar har visat sig ha mer kunskap idag om vad som är av kommersiell avsikt på 

de traditionella marknadsföringskanalerna som exempelvis tv-annonser, men studier har 

även visat på att medvetenhet om marknadsföring på de nya plattformarna saknas 

(Lawlor, Dunne, & Rowley, 2016, s.30). Trots att sociala medier blivit en större del av 

det vardagliga livet, vi tror att detta nödvändigtvis inte behöver leda till ökad kunskap 

och förståelse för hur sociala medier-användandet utvecklas. Detta kan framförallt visa 

sig hos ungdomar som ingår i sårbara konsumenter och använder sociala medier mer 

frekvent (Buijzen & Valkenburg, 2005, s.154; Perloff, 2014, s.363).  

Dilemmat som kan uppstå är att influencers som till stor del är förebilder för sin 

följarskara, påverkar sårbara konsumenters/ungdomars autonomi (Nwachukwu, Vitell, 

Gilbert, & Barnes, 1997, s.107). Detta är även ett resultat av sociala mediers utbredning 

och den ökade möjligheten att få en inblick i influencernas vardag, vilket i sin tur har 

lett till att skapandet av en parasocial relation har ökat för influencerns följarskara 

(Nouri, 2018, s.8–9). Kirvesmies (2018, s.77) nämner hur parasociala relationer i sin tur 

kan leda till att individen blir mer mottaglig för influencerns influenser vid 
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företagssamarbeten. Eftersom ungdomar inte är fullt intellektuellt utvecklade riskerar de 

kanske att drabbas starkast av dessa influenser om de skulle utveckla en parasocial 

relation med en influencer.  

Resultaten av att använda sig av marknadsföring via influencers har varit positivt för 

företagen och att det blir allt vanligare att företag nyttjar detta val av 

marknadsföringsstrategi för att förmedla sitt företag och produkter (Perloff, 2014, s.363; 

Woods 2016, s.22; Vanwesenbeeck, De Wolf, Lambrecht, Hudders, Cauberghe, Adams, 

Daems, De Jans, De Pauw, Lissens, 2016, s.19–20; De Veirman et al., 2017, s.798–

799). Detta kan leda till att utvecklingen av denna marknadsföringsstrategi fortsätter att 

öka och Daems (2018, s.233) nämner att det därför krävs vidare forskning kring hur den 

yngre generationen uppfattar den kommersiella avsikten bakom marknadsföring via 

influencers.  

Den forskning som finns inom detta område har studerat hur influencers uppfattas på 

sociala medier och hur medvetna individer är av den kommersiella avsikten vid 

samarbetet företag och influencer emellan (Boerman, Willemsen, & Van Der Aa, 2017; 

De Veirman et al., 2017). Samtidigt som användandet av denna marknadsföringsform 

ökar kan vi även se att sociala medier-användandet sträcker sig ner i de yngre åldrarna 

(IIS, 2018) och därav riskerar denna grupp att påverkas av företagens kommersiella 

meddelanden. Eftersom tidigare forskning (Boerman et al., 2017; De Veirman et al., 

främst har fokuserat på att studera vuxna finns det ett behov av forskning som riktar sig 

mot den yngre målgruppen. Även om forskning har genomförts om hur ungdomar 

upplever flöden på sociala medier-plattformar anser vi, likt Daems (2018), att det bör 

utvecklas.  

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera ungdomars medvetenhet om den kommersiella avsikten i 

marknadsföring via influencers på sociala medier-plattformen Instagram. 

1.3.1 Forskningsfråga 1 

Är ungdomar medvetna om den kommersiella avsikten i marknadsföring via influencers 

på Instagram? 

1.3.2 Forskningsfråga 2 

Kan beundran av en influencer påverka ungdomars medvetenhet om den kommersiella 

avsikten i marknadsföring via influencers? 
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1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss mot sociala medier-plattformen Instagram då det är en av de 

plattformar som används mest frekvent av den valda målgruppen (IIS, 2018), samt är en 

plattform där influencers är verksamma och kan kommunicera med konsumenter via 

bild och video (De Veirman et al., 2017, s.799). 

 

1.5 Disposition 

 

  

Figur 1: Modell över disposition (Egen) 

 

1.6 Nyckelord 

Sårbara konsumenter, kommersiellt meddelande, beundran, sociala medier-

marknadsföring, marknadsföring via influencers, medvetenhet 
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2. Teori 

2.1 Marknadsföring via sociala medier 

Eftersom marknadsföring handlar om att göra folk medvetna om vad företagets 

affärsverksamhet är har företagen tidigare använt sig av radio-, tv- och tryckt reklam för 

att nå ut med sitt budskap (Hassan, 2014, s.62). Men i och med att internet och sociala 

medier-användandet ökat under de senaste åren har företagen riktat sitt fokus och 

intresserat sig för detta område och hur de kan nyttja detta för att utveckla sin 

affärsverksamhet samt marknadsföring (Tsimonis & Dimitriadis, 2014, s.337). Eftersom 

mottagarna av marknadsföring via sociala medier är en mycket stor skara och resultaten 

av denna form av marknadsföring varit positiva så förväntas detta att fortsätta öka 

(Perloff, 2014, s.363; Woods, 2016, s.22; De Veirman et al., 2017, s.798–799; 

Vanwesenbeeck et al., 2016, s.19–20). 

Företag har under de senare åren blivit medvetna om att de måste bygga upp en 

fungerande sociala medier-verksamhet för att effektivisera sin verksamhet (Tsimonis & 

Dimitriadis, 2014, s.337; Colliander & Marder, 2018, s.34). När ett företag bestämmer 

sig för att bygga upp en verksamhet på sociala medier finns det fördelar som de 

förväntar sig att få, som exempelvis ökat kundengagemang, varumärke-igenkänning 

eller att eWOM om företaget ökar.  

Att använda sig av sponsrade inlägg, betalda inlägg och en användarsida för företag, har 

visat sig vara ett sätt att utföra detta (Evans, Phua, Lim, & Jun, 2017, s.138). På så sätt 

har sociala medier även visat sig vara effektivt för att få feedback kring vad användarna 

tycker om produkten de använt sig av (Zembik, 2014, s.143). Gruen, Osmonbekov, & 

Czaplewski (2006, s.455) nämner i sin studie hur konsumenter har börjat söka sig mer 

mot eWOM för att få information om företaget och deras produkter. Men i slutändan är 

det huvudsakliga målet med sociala medier-användning ändå att företag ska öka sin 

försäljning (Tsimonis & Dimitriadis, 2014, s.337; Felix, Rauschnabel, & Hinsch, 2017, 

s.119).  

Marknadsföring via sociala medier är en metod för företag att kommunicera med sina 

kunder och skapa värde för dem (Felix et al., 2017, s.119, 123). De företag som 

använder sig av sociala medier i sin marknadsföring är till stor del de som riktar sig mot 

ungdomar då användandet av sociala medier är högre i dessa kretsar (Tsimonis & 

Dimitriadis, 2014, s.337; Vanwesenbeeck et al., 2016, s. 19).  
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Eftersom att marknadsföring via sociala medier är en marknadsföringsstrategi som 

utvecklats och tagits fram för att kommunicera med sina kunder enklare så är det viktigt 

att använda sig av de olika plattformarna som finns på rätt sätt. Att skapa 

varumärkesigenkänning kring sitt varumärke har visat sig vara viktigt då det har stor 

inverkan på konsumentbeteende och köpvilja (Hoyer & Brown, 1990, s.148). För att 

skapa varumärkesigenkänning på bästa sätt är det därför viktigt att välja rätt plattform. 

En plattform som har visat sig vara effektiv för att skapa varumärkesigenkänning är 

Instagram. Detta då Instagram, och andra liknande plattformar, är öppna och mer 

lättillgängliga (Zembik, 2014, s.142; Zhu & Chen, 2015, s.9).  

Chen (2018, s.31) nämner att marknadsföring via sociala medier även är en väg för 

företag att skapa en känsla av tillhörighet och närvaro hos kunderna genom att kunna 

visa material från “bakom kulisserna”. Detta då känslan av att känna sig privilegierad 

gör det lättare för individer att knyta an och skapa en relation till varumärket (Chen, 

2018, s.32; Nouri, 2018, s.9, 17). Forskning har även visat att reklam och annonsering 

via internet är mer påtvingat mot konsumenterna och därav kan skapa hög 

varumärkesigenkänning (Kim 2018a, s.15; Kim 2018b, s.845–846). Konsumenten kan 

därav få en försämrad uppfattning om varumärket, även om igenkänningen ökar, när de 

utsätts för reklam som de inte har något intresse av och känns påtvingad (Kim 2018a, 

s.16; Kim 2018b, s.847). 

2.1.1 Marknadsföring via Instagram  

Instagram är en av de plattformar som ökat snabbast den senaste tiden (IIS, 2018). 

Instagram är en bildbaserad social media-plattform och dess syfte är att via bilder visa 

upp användarens livsstil (Djafarova & Rushworth, 2017, s.1; Chae, 2017, s.370). 

Plattformen Instagram beskrivs som “a fun and quirky way to share your life with 

friends through a series of pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a 

filter to transform the image into a memory to keep around forever” (Chen, 2018, s.22).  

Dess popularitet kommer just från dess förmåga att skapa relationer mellan olika 

individer. Genom att ladda upp bilder på sin vardag och personliga liv skapar det en 

djupare insikt samt relation till individer (Muñoz & Towner, 2017, s.291; Nouri 2018, s. 

8–9; Kirvesmies, 2018, s.77; Audrezet et al., 2018, s.10).  

Instagram är en av de plattformar där kunden ges möjligheten att interagera med både 

företag och individer och har därför blivit en väg att öka kundengagemang och skapa 
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eWOM (Erkan, 2015, s.1437–1438). Erkan (2015, s.1441) tar dock upp att vid 

marknadsföring via Instagram har det visat sig ge större effekt när företagets produkter 

inte framhävs i alla inlägg och kan ses utan att förmedla en direkt kommersiell avsikt.  

Instagram är en visuell kommunikationsplattform på sociala medier där användandet av 

bilder är dess huvudmål. Ordspråket lyder “en bild säger mer än tusen ord” och detta är 

något som faktiskt har visat sig relevant då bilder är lättare att minnas, skapar mer 

uppmärksamhet och mer emotionella svar än traditionell marknadsföring (Muñoz & 

Towner, 2017, s. 292). Detta fenomen kallas för “the picture superiority effect” och är 

en av anledningarna till varför marknadsföring via Instagram har blivit så framgångsrikt 

(Muñoz & Towner 2017, s.292). Instagram var till exempel en del av 

marknadsföringskampanjen i presidentvalet i USA 2016 (Muñoz & Towner, 2017, 

s.314). 

Fördelar med att använda sig av marknadsföring via Instagram är att kostnaderna för 

användningen av detta verktyg nödvändigtvis inte behöver vara höga, att det är mer 

användarvänligt och att det finns en potentiell hög exponering att hämta (Chen, 2018, 

s.25). En av anledningarna till att marknadsföring via Instagram tas emot lättare är att 

denna form av marknadsföring skiljer sig från traditionella marknadsföringskanaler 

(Chen, 2018, s.31; Nouri, 2018, s.9,17).  

Via Instagram, samt andra sociala medie-plattformar, är det allt vanligare med “native 

advertising”, vilket kan liknas vid dold reklam. Denna form av marknadsföring är mer 

diskret för att inte inkräkta på konsumenter när de ser över sitt sociala medieflöde (Kim, 

Lee & Chung, 2017, s.109–110). Denna form av reklam är betald och uppkommer i 

tidningar eller sociala medier men är utformade på ett vis som inte ska avbryta individen 

samtidigt som det hjälper till att utsätta individer för annonsexponering (Kim et al., 

2017, s. 110).  

Vidare talar Kim et al. (2017, s.110) om att eftersom denna reklam är diskret behövs det 

något för att locka individens uppmärksamhet och intresse. Då brukar företag använda 

sig av samarbete med influencers (Kim et al., 2017, s. 110). Dock nämner Kim et al. 

(2017, s.118) att användandet av lekmän är effektivt för att inte tränga sig på individer 

med reklam samt att det inte skapar lika mycket irritation hos individen. Detta på grund 

av att det maskeras mer in i flödet. 
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2.1.2 Marknadsföring via influencers 

Djafarova & Rushworth (2017, s.2) nämner hur samarbeten mellan företag och 

influencers används för att addera värde till företaget och de produkter som framhävs i 

samarbetet och på så sätt skapa ”varumärkeskapital”. Influencers är de som influerar 

andra vilket Casaló, Flavián & Ibáñez-Sánchez (2018, s.7) menar gör dom till “opinion 

leaders”, även kallat åsiktsledare, eftersom de har en påverkan på sina följares åsikter 

via sina sociala medier. Samtidigt som det ger värde för företaget kan det även gynna 

influencers och deras eget varumärke (Neal, 2017, s.18). 

Influencers nämns inneha större inflytande på konsumenternas samt deras följarskaras 

köpintention än riktiga celebriteter (Kim et al., 2017, s.117–118; Nouri, 2018, s.16–17). 

Därav har det blivit lättare för individer att associera sig själva med influencers eftersom 

sociala medier ger en djupare inblick i deras vardag och på så sätt skapa en bekantskap 

med denne. Vänskaplig WOM är också den typ av WOM som har störst påverkan på 

individer (Nouri, 2018, s.9, 17; Kirvesmies, 2018, s.82). Dessutom uppmuntras det att 

använda “amatörer” än celebriteter för att inte irritera konsumenter i deras flöde och 

skapa igenkännelse hos följaren (Kim et al. 2017, s.118). 

Kirvesmies (2018, s 82) menar att denna trend, det vill säga att använda sig av 

marknadsföring via influencers på sociala medier, ser ut att fortsätta utvecklas i 

framtiden. Vidare nämns det att generation Z, eller millenniegenerationen som den även 

kallas, ser marknadsföring via influencers som den marknadsföring som har störst 

påverkan på dem och därav den mest effektiva marknadsföringsstrategin. I en studie 

som undersökte hur ungdomar såg på tio olika marknadsföringsstrategier om 

produktplacering, det visade sig där att ungdomar tyckte om när en influencer använde 

sig av företagets produkter vilket liknar idéen om marknadsföring via influencers 

(Freeman & Shapiro, 2014, s.54). 

Audrezet et al. (2018, s.9) nämner i sin forskning att influencers väljer 

företagssamarbeten med en kommersiell avsikt. Detta leder till att influencers riskerar 

att ändra sitt beteende och att budskapet därav riskerar att förlora trovärdighet (Audrezet 

et al., 2018, s.9). Det nämns vidare att influencers inte bör ändra sitt beteende eller stil 

oberoende av vilken sociala medier-plattform de är aktiva på. Detta då deras följarskara 

inte uppskattar beteendeförändringen och därav inte låter sig påverkas lika mycket på 

grund av det (Audrezet et al., 2018, s.10; Kirvesmies, 2018, s.82).  
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Något som även nämns av Chen (2018, s.30) är att influencers aktivitet på sociala 

medier ger individer en möjlighet att interagera och knyta an till dem som man i vanliga 

fall inte hade kommit i kontakt med. Detta genom att skapa en form av intimitet och 

närhet mellan konsument och influencer om beundran skulle infinna sig (Chen, 2018, 

s.32). Med anledning av denna relation som följaren har med influencern kommer också 

följare påverkas mer av de åsikter som influencers yttrar sig om. Handlar dess 

publicerade inlägg om exempelvis en produkt är chansen högre att följaren kommer 

konsumera den produkten på grund av den relationen som de tror sig ha (Hwang & 

Zhang, 2018, s.4).  

Eftersom influencers skriver recensioner om produkter eller marknadsför produkter 

genom att visa upp dem i sitt vardagliga liv kommer det skapa en vilja hos deras 

följarskara att göra detsamma i syfte att efterlikna influencern. Vidare talar de om att 

den parasociala relationen påminner om intima relationer i det avseendet att ena parten 

har stor påverkan på de val den andra parten gör (Buttle & Groeger, 2017, s.1035; 

Hwang & Zhang, 2018, s.32).  

Det finns samtidigt andra som säger att det handlar om andra konsumenters relationer 

till influencers som lockar individer till att följa dessa influencers vilket leder till en 

större skara individer som ser deras recensioner om produkter (Kim, Han, Yoo, & 

Gerla, 2017, s.263). Vidare talar de om att om influencern är expert inom ett område 

och dess produkter och tidigare studier har visat på att detta skapar en större tillit hos 

följarskaran (Kim et al., 2017, s.257).  

2.2 Sårbara konsumenter 

Alla individer kan såras av marknadsföring. Brenkert (1998, s.301) nämner dock att det 

finns en grupp konsumenter som löper större risk att skadas av marknadsföring. Denna 

grupp kallas sårbara konsumenter och dessa individer riskerar skadas, genom 

exempelvis kränkningar (Brenkert, 1998, s.302). Dessa individer är ofta inte fullt 

intellektuellt utvecklade än och kan därför utnyttjas av företagen vilket kan kränka dessa 

individer när det kommer till deras kännedom att de blivit utnyttjade (Brenkert, 1998, 

s.302).  

Vidare beskriver Brenkert (1998, s. 302) att sårbarheten hos sårbara konsumenter kan 

uppstå av olika orsaker. Dessa sårbarheter kan vara fysiska (allergier), kognitiva 

(omogenhet), motiverande (sorg) eller sociala (fattigdom). Det skulle därför vara 
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omoraliskt att utnyttja dessa grupper på grund av deras tillstånd, eftersom det finns en 

risk att de inte är medvetna om sin sårbarhet (Brenkert, 1998, s.303).  

Även om Brenkert är den första forskaren som har försökt beskriva dessa konsumenter, 

har hans forskning inte undkommit kritik. Palmer & Hedlund (2013, s.404) menar att 

Brenkert inte fått tillräcklig kritik mot sin forskning och antyder att det kan ses som 

oetiskt att säga emot inom detta forskningsområde. Att utnyttja en konsuments svaghet 

och sårbarhet är en del av marknadsföring då det handlar om att visa att de kan uppfylla 

kundernas behov (Palmer & Hedlund, 2013, s.404). Sårbarheten hos konsumenterna 

menar Baker, Gentry & Rittenburg (2005, s.134) kommer från deras maktlöshet, vilket 

kan påverkas av psykiska eller biologiska aspekter. Detta kan leda till att deras 

upplevelse, i den marknaden de beträder, inte blir optimal mot vad det skulle kunna 

vara.  

I tidigare forskning nämns sårbara konsumenter som de konsumenter som inte förstår 

att de utnyttjas och påverkas av marknadsföring (Brenkert, 1998, s.302; Baker et al., 

2005 s.134). Marknadsföring riktat mot dessa konsumenter anses som omoraliskt då den 

kommersiella avsikten inte alltid uppfattas av dem (Brenkert, 1998, s.303; Baker et al., 

2005, s. 135). Dock hävdar Brenkert (1998, s.303) att det samtidigt skulle kunna vara 

omoraliskt att exkludera dessa konsumenter då de har köpkraft, men att utnyttjandet av 

deras positioner som sårbara är det som anses vara omoraliskt/oetiskt.  

De nya marknadsföringsstrategierna, som exempelvis marknadsföring via influencers, 

har visat sig ha stor påverkan på konsumenter. Detta då influencers har möjlighet att 

påverka sin följarskaras beteendemönster och göra dem sårbara (Kim et al., 2017, 

s.117–118; Nouri, 2018, s.16–17). Exempelvis kan trender som de lyfter fram påverka 

en konsuments uppfattning och idealbild över hur något ska vara. Avviker individen 

från idealbilden som byggts upp riskerar denne att exempelvis få en sämre självkänsla 

(Mills et al., 2018, s.88).  

2.2.1 Ungdomar 

Šramová (2015, s.1522) tar i sin studie upp hur marknadsförare idag söker sig mer mot 

och visar ett större intresse för ungdomar. Denna grupp menar många forskare är utsatta 

för influenser på grund av deras icke fullt utvecklade intellekt. Detta leder i sin tur att de 

inte är medvetna om det kommersiella syftet med annonsering och marknadsföring 
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(Brenkert, 1998, s.300; John, 1999, s.188; Baker et al. 2005, s. 134; Calvert, 2005, 

s.210; Freeman, Kelly, Vandevijvere & Baur, 2015, s.955).  

Eftersom ungdomar är mer lättpåverkade än andra konsumenter har det uppkommit 

lagar för att skydda dem så att de inte ska komma till skada på grund av marknadsföring 

(reklamombudsmannen, 2018). Ändock existerar det marknader som försöker utnyttja 

ungdomarna på grund av deras mottaglighet samt deras ökade köpkraft, genom att skapa 

indirekt marknadsföring som ändå når ungdomar (Roper & Shah 2007, s725; Kümpel 

Nørgaard, Nørgaard, & Grunert 2013, s.189).  

Buijzen & Valkenburg (2005, s.154) nämner även hur ungdomar inte har förmåga att 

uppfatta vad som levereras av kommersiell avsikt i marknadsföring från företag. Detta 

gör att de inom denna grupp riskerar att påverkas och influeras av de meddelanden som 

sänds ut i allt högre grad. John (1999, s.188) nämner i sin studie hur ungdomar först vid 

en ålder på åtta år börjar skapa sig en förståelse kring att det finns ett syfte bakom 

annonsering och reklam.  

Ungdomar har i tidig ålder även visat sig tro på det som sägs i reklam och inte utvecklat 

förmågan att vara kritisk till vad som är sant och inte (John, 1999, s.204; Nygren & 

Guath, 2018, s. 378). Dock har tidigare forskning visat att reklam via internet och 

sociala medier inte uppfattas av ungdomar på samma vis som traditionell 

marknadsföring menar Lawlor et al. (2016, s.30). Värt att uppmärksamma är även att 

Nygren & Guath (2018, s.378) nämner att individers uppfattning om sin förmåga att 

vara källkritisk ofta inte överensstämmer med den faktiska källkritiska förmåga som 

innehas. Det nämns också av Auty & Lewis (2004, s.709) att barn i de yngre åldrarna 

(6–8 år) behöver höra namnet på varumärket för att kunna visuellt memorera dem.  

Ungdomar har fått ökad köpkraft har de därav blivit en större del av 

konsumentmarknaden. Detta har i sin tur lett till att ungdomar blivit mer attraktiva för 

företag att rikta sig mot (Haryanto, Moutinho, & Coelho, 2016, s.4020). Det har visat 

sig att ungdomar är mer mottagliga för dold reklam, än vad andra visat sig vara, i 

tidigare forskning. Ett exempel är reklam i form av produktplacering där ungdomar 

omedvetet har visat sig intressera sig för och köpa de varumärken de tidigare har 

exponerats för i större grad än andra (Auty & Lewis, 2004, s.709; Vanwesenbeeck et al., 

2016, s.28).  
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Internets ökade popularitet innebär att ungdomar redan i tidigare åldrar än förut har 

tillgång till det genom smartphones, surfplattor samt datorer där de använder internet 

främst för spel, Youtube-klipp och sociala medier (Lawlor et al., 2016, s.3; De Pauw, 

2018, s.25). Dock gäller inte samma kunskaper när det kommer till reklam via internet, 

då dold reklam inte uppfattas av dem utan de behöver en anvisning om reklam för att 

förstå det (Daems 2018, s.89; Vanwesenbeeck et al., 2016, s.25). Freeman & Shapiro 

(2014, s.53) talar om att ungdomar (mellan åldrarna 8–12 år) har en generellt skeptisk 

syn på reklam vilket kan skydda dem mot påtryckning från reklam som söker sig mot 

ungdomar. Dock kan ungdomar inte uppfatta all reklam fullt ut trots deras skeptiska syn 

för detta. Freeman & Shapiro (2014, s.52) menar att ungdomarnas medvetenhet om 

marknadsföring kommer med åldern och att utvecklingen och den allt mer digitaliserade 

vardagen där ungdomar utsätts för allt högre nivåer av media därav även ökar 

förståelsen hos ungdomar.  

2.2.2 Beundransrelationer 

Generation Z är den generation som vuxit upp under den teknologiska utvecklingen och 

anses vara smarta när det kommer till marknadsföring. Dock har de en svaghet för 

marknadsföring via influencers menar Kirvesmies (2018, s.77). Vidare visade resultatet 

att det fanns en parasocial relation mellan konsumenten och influencern. Parasocial 

relation är och vi citerar “...imaginative relationships between media figures and media 

followers…” (Kirvesmies, 2018, s.9) vilket innebär att en påhittad relation mellan 

influencers och dess beundrare skapats. Generation Z är samtidigt den generation av 

individer som vänder sig till sociala medier för referenser i form av eWOM då de anser 

det som en pålitlig källa (Liu, Wu & Li, 2018, s.1). Att generation Z är mer benägna till 

att påverkas av influencers eWOM är på grund av de parasociala relationer som de har 

med influencers, vilket gör dem mer öppna gentemot influencers åsikter och tankar 

(Kirvesmies, 2018 s.77; Liu et al., 2018, s.1; Nouri, 2018, s.9).  

För att denna relation och beundran ska förbli intakt hos följaren, bör inte influencers 

ändra sitt beteendemönster på sociala medier när de samarbetar med företag. Detta då 

det leder till att influencers riskerar att förlora sin attraktivitet hos sin följarskara, att 

relationen mellan dessa parter missgynnas och därav att influencern inte är lika 

inflytelserik (Williams, 2016, s.2; Audrezet et al., 2018, s.10; Kirvesmies, 2018, s.82). 

Daems (2018, s.89) nämner att ungdomar börjar bli mer medvetna om den 

kommersiella avsikten i marknadsföring när företag samarbetar med influencers.  
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Yuksel & Labrecque (2016, s.22) nämner att parasociala relationer påverkar individer 

på tre vis. Dessa tre är att de påverkar individen kognitivt, vänskapligt och 

beteendemässigt. De förklarar samtidigt att relationen är som en social relation, det vill 

säga att de är vänner och känner varandra väl vilket betyder att de har stort inflytande på 

deras eWOM-intention (Yuksel & Labrecque, 2016, s.4, 22; Buttle & Groeger, 2017, 

s.1035). Tidigare forskning visar att utvecklingen av sociala medier har gjort det lättare 

att komma nära influencern och kunna associeras med dem och skapa parasociala 

relationer (Kirvesmies, 2018, s.77). 

2.3 Kommersiell avsikt 

Att vara kreativ i sin marknadsföring har resulterat i och visat sig skapa ett större 

intresse samt positiv inställning till varumärket och dess produkter (Rauwers, 

Remmelswaal, Fransen, Dahlén, & van Noort, 2018, s.12). Rauwers et al. (2018, s.12) 

nämner hur kreativitet i marknadsföring kan, förutom att skapa ett större intresse, även 

göra konsumenter mer övertygade om produkterna som marknadsförs.  

Kommersiella meddelanden är inte alltid något som lyfts fram i marknadsföringen. Men 

något som används idag med syfte att öka medvetandet om att ett samarbete är sponsrat, 

och av kommersiell avsikt, är att man lyfter fram det i det levererade meddelandet 

genom att exempelvis skriva ut “betalt samarbete med …” (Evans et al., 2017, s.138–

139). Chen (2018, s.33) nämner dock att marknadsföring via Instagram känns 

meningsfull och är lättare att ta emot om det kommersiella meddelande som läggs fram 

i annonseringen är subtilt.  

Ungdomar har visat sig uppfatta det kommersiella meddelandet tydligare när 

marknadsföringen använde sig av en influencer och framför allt när det fanns en 

anvisning om att det är reklam (Boerman et al., 2017, s.84; Daems 2018, s. 70). WOM-

intentioner (sannolikheten att en person kommer tala positivt om en produkt) höjdes för 

ungdomar när influencers används inom marknadsföring via sociala medier (Daems 

2018, s.70). 

Barreto (2014, s.646) tar upp hur WOM har blivit ett sätt att sprida ett kommersiellt 

meddelande från företag utan att egentligen vara medveten om det. I studien nämns det 

att om information om produkter kommer från någon bekant, höjs trovärdigheten för 

produkten och kan ge ett större kommersiellt avtryck hos individer än traditionell 

marknadsföring.  
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Det kommersiella meddelandet kan ibland vara uppenbart för betraktaren men 

möjligheten att dölja syftet finns även för marknadsförare. Ett exempel på en dold 

marknadsföringsmetod är produktplacering (Šramová, 2015, s.1525; Dekker & van 

Reijmersdal, 2013, s.224). Syftet med att leverera denna form av dolda kommersiella 

meddelanden är att få individen att omedvetet skapa en relation till varumärket och på 

så sätt göra produkterna mer attraktiva för konsumenten (Šramová, 2015, s.1526). 

Šramová (2015, s.1522, 1526) nämner att marknadsförare söker sig mot den yngre 

generationen i större grad och något som även nämns är att denna form av dolda 

marknadsföringsstrategier har visat sig vara effektiv. Lawlor et al. (2016, s.30) 

beskriver hur kunskap om marknadsföring är något som krävs för att kunna avgöra vad 

som är marknadsföring och inte, samt kunna vara kritisk mot de meddelande som 

marknadsföringen förmedlar. Tarabashkina, Quester, Tarabashkina, & Proksch (2018, 

s.50) tar upp hur ungdomar, i yngre ålder, har svårt att kunna urskilja vad som nämns av 

kommersiell avsikt och vad som tas upp för att informera om aktuella ämnen.  

I och med sociala mediers framfart i dagens samhälle, kan ett sätt att få ut ett 

meddelande med kommersiell avsikt vara att nyttja sig av influencers (Evans et al., 

2017, s.139). Genom att nyttja sig av denna form har man funnit ett sätt att få ut sina 

produkter till en bredare publik, men fortfarande på ett transparent vis och även med en 

mer personlig touch.  

2.3.1 Medvetenhet 

Vad det innebär och när medvetenhet om den kommersiella avsikten uppstår om 

marknadsföringsstrategier är dock något som skiljer sig. Medvetenhet om 

bakomliggande avsikter vid marknadsföringsstrategier finns inte hos barn i ung ålder, 

utan börjar uppstå när barnen närmar sig sju års ålder (Donohue, Henke, & Meyer, 

1983, s.251; John, 1999, s.204). Eftersom medvetenhet inte finns leder detta till att 

dessa är mer mottagliga och sårbara för marknadsföring. Detta är även något som nämns 

av Brenkert (1998, s.30) som tar upp hur ungdomar inte är fullt intellektuellt utvecklade 

och därför inte har samma möjligheter att förstå marknadsföringens syfte och avsikt. 

Eftersom de inte är medvetna om den påverkan som marknadsföring har på individer, 

riskerar de att ta stor skada.  

Att ungdomar kan ha svårt att förstå och avgöra vad som är av kommersiell avsikt och 

inte styrker även Macklin (1985, s.302). I studien förklarar författaren att ungdomar har 
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visat sig ha svårigheter att vid flertalet tillfällen avgöra vad som är reklam och inte. 

Medvetenhet om vad som är kommersiella meddelanden finns därför inte hos 

ungdomar.  

Eftersom ungdomar saknar denna medvetenhet som vuxna innehar blir de mer 

mottagliga mot marknadsföring. För att ungdomar skall uppfatta att det är reklam krävs 

i många fall en anvisning som nämner att det är reklam (Daems, 2018, s.70; De Pauw, 

2018, s.205). Det har också funnits ett behov för dessa anvisningar, som ska vara som 

stöd för ungdomar så deras förståelse för reklam utvecklas. Ett sätt att göra detta är 

genom förvarnande anvisningar innan eller under reklamen (Rozendaal, Buijs, & 

Reijmersdal, 2016, s.1). Det har visats i tidigare studier att dessa anvisningar gör att 

ungdomar uppmärksammar och inte är lika mottagliga för influenser från reklamen 

(Rozendaal et al., 2016, s.1–2; Boerman et al., 2017, s.84; Daems, 2018, s.73; De Pauw, 

2018, s.205). 

Utan kunskaper om reklam och hur de är uppbyggda är ungdomar relativt lätta grupper 

att nå då de inte besitter kunskapen att kritiskt granska marknadsföringen och därav 

riskerar att påverkas i hög grad (Daems 2018, s.89; Vanwesenbeeck et al., 2016, s.25; 

De Pauw, 2018, s. 205). Rozendaal et al. (2016, s.1) resonerar att även när ungdomar 

har en viss förståelse för reklam kan det fortfarande vara svårt för dem att förstå på 

grund av deras outvecklade kognitiva tänkande. Vidare talar Rozendaal et al. (2016, s.9) 

att förvarningar lär ungdomar att känna igen vad som är reklam och inte. Men trots detta 

krävs förvarningar på alla marknadsföringskanaler då de är olika beroende på vilken 

kanal de är aktiva på.  

Dock har det visat i forskning att ungdomar kan urskilja vad som är reklam eller ej från 

traditionella marknadsföringskanaler samt viss form av reklam via internet såsom “pop-

up”-reklam och bannerannonsering (Lawlor et al., 2016, s.7, 30). Däremot har 

ungdomar svårigheter att förstå och vara medvetna om vad som är reklam på sociala 

medier och webbsidor för videodelning (Lawlor et al., 2016, s.30).  

Medvetenhet om marknadsföring kommer med åren samt de erfarenheter individen har 

av marknadsföring. Eftersom internet är tillgängligt för alla vill marknadsförare utnyttja 

detta (John, 1999, s.204; Freeman & Shapiro, 2014, s.53; Woods, 2016, s.22; De 

Veirman et al., 2017, s.798–799). Produktplacering är en metod som använts främst i 

TV och film, där antingen ett varumärke eller en produkt av ett varumärke är gömt i 
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bakgrunden för att undermedvetet påverka individer att vid konsumtion tänka på just det 

varumärket framför andra (Auty & Lewis, 2004, s.709; Vanwesenbeeck et al., 2016, 

s.27). Eftersom produkten inte är i centrum, som i en reklam, är det svårt att veta att 

man utsätts för marknadsföring.   

Chan, Tsang, & Chen (2017, s.284) tar upp hur ett antal ungdomar fick besvara om de 

la märke till hur banker marknadsför sig. De manliga respondenterna i studien nämner 

att de märkt av hur de undersökta bankerna försökt marknadsföra sig via 

produktplaceringar i exempelvis filmer och onlinespel. Medan kvinnliga respondenter 

inte lagt märke till bankernas marknadsföring i tv-reklamer (Chan et al., 2017, s.285). 

2.4 Sammanfattande modell över teorin 

 

 

Figur 2: Sammanfattande modell över teorin (Egen). 

 

I “Figur 2: Sammanfattande modell över teorin” sammanfattas teori om varför ett 

behov av forskning kring hur företag skapar en marknadsföringsstrategi med hjälp av 

influencers där ungdomar, som är en del av gruppen som kommit att kallas sårbara 

konsumenter, riskerar att påverkas. Modellen visar på hur företag och influencers som 

enskilda aktörer söker sig mot sociala medier för att sedan tillsammans bygga upp en 

marknadsföringsstrategi. Denna marknadsföringsstrategi når sedan ut till ungdomar som 

är användare av plattformen. Vi söker oss därför mot att analysera om det finns en 

medvetenhet hos ungdomarna om den kommersiella avsikten i marknadsföring via 

influencers. 
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Marknadsföring via influencers har blivit en allt större del inom företag för att vinna 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter (Djafarova & Rushworth, 2017, s.2; Neal, 

2017, s.18). Kirvesmies (2018, s.82) nämner även hur denna marknadsföringstrend 

fortsätter att växa och därför har tidigare forskning inom detta ämnesområde lyfts fram 

för att öka kunskapen om vad denna form av marknadsföring används av företag. 

Tidigare forskning har visat på att ungdomar har svårt att urskilja vad som är publicerat 

med en kommersiell avsikt och inte (Baker et. al. 2005, s. 134; Brenkert, 1998, s. 300; 

Calvert, 2005, s.210; Freeman, Kelly, Vandevijvere & Baur, 2015, s.955; John, 1999, 

s.188). Ungdomar som grupp har visat sig ha lätt att påverkas av marknadsföring via 

influencers (Kirvesmies, 2018, s.77). Eftersom denna grupp dessutom använder sociala 

medier frekvent i dagens samhälle (IIS, 2018) anser vi att ett behov av att analysera om 

det finns en medvetenhet om influencers och avsikten som finns med diverse inlägg 

som de publicerar på sociala medier-plattformen Instagram.  
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Eftersom studien är kumulativ har tidigare forskning inledningsvis genomsökts, samlats 

in och analyserats om de är relevanta för denna studie samt för utvecklingen av teorin 

inom detta forskningsområde. Analysen har utförts för att klargöra vad forskningen har 

givit för kunskap inom forskningsområdet för att vi själva ska kunna förse teorin med 

ytterligare kunskap (Bryman & Bell, 2013, s.111). Tidigare forskning har dessutom 

givit studien dess styrka och trovärdighet då det både har styrkt och kritiserat de 

ansatser som vi har fört fram. Sohlberg & Sohlberg (2013, s.164–165) nämner att 

argument inte ska användas för att manipulera utan vara sanningsenliga och argument 

som förs fram ska ha något slags beviskraft. 

Vid sökningarna av den tidigare forskningen har databaserna “Taylor & Francis online” 

och “Emeraldinsight” använts. Dessutom har vi också använt oss av sökmotorn “Google 

Scholar” för att även där söka efter de artiklar som dessa databaser inte har. För att 

besvara syftet har de nyckelord som studien har använts vid sökningarna för att de 

vetenskapliga artiklarna skulle ha relevans för denna studie.  

3.2 Forskningsansats 

För att analysera sårbara konsumenter och deras medvetenhet om den kommersiella 

avsikten i marknadsföring via influencers valdes en kvantitativ forskningsmetod med 

positivistisk forskningsansats. Detta då fokus vanligtvis inom den kvantitativa 

forskningsmetoden läggs på mätning och test om samband finns mellan olika begrepp 

(Bryman & Bell, 2013, s.49–50). Den kvantitativa forskningsmetoden lämpas väl för att 

studera ett mönster eller samband mellan olika variabler (De Veirman et al., 2017; 

Boerman, 2017; Daems, 2018).  

Forskningsstudien kommer att inneha en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att 

sambandet mellan teori och praktik prövas (Bryman & Bell, 2013, s.31). En ny slutsats 

formas för att bidra med kunskap, antingen genom acceptans av tidigare teori eller 

omformulering av redan existerande kunskap inom ämnesområdet.  

3.3 Forskningsdesign  

För att genomföra studien har en tvärsnittsdesign utformats. En tvärsnittsdesign innebär 

att mäta flertalet variabler vid en viss tidpunkt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, 



 
 

20 
 

s.190), och i denna studie har forskningsmetoden utformats i form av en 

enkätundersökning. Respondenter fick svara på enkätundersökningen vid ett tillfälle där 

respondenternas svar sedan analyserades för att söka efter samband mellan variablerna 

som undersöks. Mann (2013, s.57) nämner att en tvärsnittsdesign både är 

kostnadseffektiv och ett av de bästa sätten att mäta ett flertal variabler. Eftersom att 

analysera sårbara konsumenters medvetenhet om den kommersiella avsikten i 

marknadsföring via influencers innehåller variabler som mäts vid ett specifikt tillfälle 

lämpar sig en tvärsnittsdesign bäst för denna studie för att sedan jämföras med tidigare 

forskning för att bidra med ny kunskap.  

3.4 Datainsamling  

3.4.1. Population  

En population kan bestå av alla möjliga enheter inom ett urval. Det brukar benämnas 

som “enhet” eftersom det inte alltid är en population studien ska undersöka utan det kan 

handla om exempelvis skolor, städer och företag (Bryman & Bell 2013, s.190). Den 

ursprungliga populationen för denna studie var barn mellan åldrarna nio till tolv och vi 

sökte oss till lågstadieskolor för att kunna nå ut till dessa åldrar. 

Det fanns intresse för studien av lågstadieskolorna, men dessvärre fanns varken tid eller 

utrymme för genomförbarhet hos skolorna. Därför sökte vi oss istället mot 15- till 19-

åringar då det inte krävs förmyndares tillåtelse för att dessa individer ska medverka i en 

studie. Det finns över 900 gymnasieskolor i Sverige där vi huvudsakligen sökte oss till 

de skolor som är närliggande då vi ville utföra vår enkät på skolorna. Stockholm och 

Gävle var de två städer som vi sökte oss främst mot då vi är bosatta i dessa två städer.  

3.4.2 Urval 

När en studie ska utföras på en utvald population används det vanligtvis ett urval som 

ska representera den totala populationen. Detta enligt forskare (Kotrlik & Higgins, 

2001, s. 49; Banerjee & Chaudhury, 2010, s.1; Bryman & Bell, 2013, s. 189, 202) som 

menar att skicka en enkät till alla inom populationen skulle vara extremt kostsamt och 

tidskrävande, därav användes ett bekvämlighetsurval av populationen som ska vara 

representativt för hela populationen. Eftersom vi utförde undersökningen på skolorna så 

hade vi inte haft tiden eller de finansiella medel som hade behövts för att kunna utföra 

enkätundersökningen på alla skolor i Sverige, därav urvalet av skolor i Stockholm och 

Gävle. 
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Bryman & Bell (2013, s.190) menar att populationsurvalet bör vara representativt för 

hela populationen för att kunna ge resultatet dess validitet. Hela populationen för 15- till 

19-åringar är totalt 544 838 personer (SCB, 2017) och därav krävs det att vi gör ett 

urval som är tillräcklig för att vara representativ för dessa ungdomar. Krejcie & Morgan 

(1970, s.2) visar i en tabell att för en population av denna storlek skulle ett urval på 384 

vara representativt för populationen med en standardavvikelse på 5 % för ett 

konfidensintervall. De skolor som vi besökte hade närmare 3300 elever vilket var mer 

än tillräckligt för vår enkät.  

Slutligen fick vi dessvärre enbart svar från 121 förbipasserande individer som frivilligt 

deltog i enkätundersökningen. 115 av dessa respondenter förmedlade svar som var 

möjliga att analysera. Denna mängd individer är inte representativt för populationen 

vilket vi kommer ha i beaktning vid analysen av data och de resultat vi erhåller. Vårt 

urval är mer representativt för ett konfidensintervall på 92 % med ca 10 % 

standardavvikelse.  

3.4.3 Primärdata 

Primärdata kan samlas in på olika sätt inom den kvantitativa metodologin. Forskaren 

kan välja mellan experimentell metod, strukturerade intervjuer och enkäter. I vårt fall 

har vi valt att använda oss av en enkät och mer specifikt en internetenkät. Detta då det 

enligt Bryman och Bell (2013, s.246) är mindre tidskrävande för oss som utför studien 

samt billigare. Dessutom med den allt mer frekventa användningen av internet har också 

internetenkäter blivit mer populärt och användbart (Cook, Heath, & Thompson, 2000, 

s.822). Det underlättar samtidigt för forskaren då information direkt registreras vilket 

leder till mindre fel vid registrering av insamlade data samtidigt gör det studien enklare 

att replikera vid behov (Hays, Liu, & Kapteyn, 2015, s.685). 

3.5 Enkäten 

3.5.1 Utformning av enkäten 

Enkäten utformades med grunder från tidigare forskning som gjort liknande studier 

(Boerman et al., 2017; De Veirman et al., 2017; Daems, 2018), detta då det ger grund 

till de frågor som ställs i enkäten. Eftersom vi ursprungligen hörde av oss till skolor för 

att få hjälp med att genomföra enkätundersökningen men lyckades ej med detta så blev 

det för oss en större fråga om tidseffektivisering. 
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Vi utformade enkäten genom “Google Forms” tack vare dess användarvänlighet samt 

tillgänglighet. Grunden för valet av detta undersökningsverktyg för vår enkät var dess 

tillgänglighet samt att den är kostnadsfri, vilket gjorde den mycket attraktiv för oss och 

vår studie. 

Vi har delat in enkäten i fyra teman, där det första inledande temat undersöker 

respondenternas Instagram-vana samt användningen av denna sociala medier-plattform. 

Dessutom undersöks deras kunskaper samt egna åsikter om influencers och influencers 

samarbete med företag för att kunna se om beundran finns hos respondenterna. För att 

kunna utforma frågorna på bästa sätt kontaktade vi även S. Boerman (personlig 

kommunikation, 15 november 2018) som forskat inom liknande ämne.  

Tema två har vi tagit fyra bilder från en svensk influencer där två av bilderna visar ett 

betalt samarbete med ett företag. Den ena (bild 4) av dessa två bilder, som framhäver ett 

betalt samarbete, visar mer tydligt på ett samarbete än den andra (bild 1). De andra två 

valda bilderna (bild 2 och 3) visar uttryckligen inte på ett betalt samarbete med ett 

företag, men en av dessa bilder (bild 2) innehar trots detta en fysisk produkt som lätt 

skulle kunna tolkas som sponsrat innehåll. Därefter undersökte vi vad respondenterna 

tycker om bilderna och hur de ser på bilderna, det vill säga om de är tilltalande eller ej. 

Detta för att ta del av respondenternas åsikt för att mäta beundran.  

Under det tredje temat visar vi respondenterna samma bilder, dock har vi raderat 

anvisningarna om betalt samarbete på de bilder som hade det, för att se hur 

respondenterna svarar när deras kritiska tänkande kring reklam har aktiverats och om de 

noterat tidigare anvisningar om ett betalt samarbete. Visar det här att de känner igen 

reklam även fast det inte tydligt står kan det visa på medvetenhet hos ungdomar och att 

de noterar förvarnande anvisningar om reklam. 

I studien utformad av Boerman et al. (2017, s.87) framkom ett resultat som visade på att 

respondenterna trodde att de hade uppfattat anvisningar om reklam även fast de inte 

hade fått anvisningar om det. Detta liknar samtidigt det resultat Nygren & Guath (2018, 

s.378) erhöll under sin undersökning om källkritik, att de som ansåg sig själva duktiga 

på att urskilja redaktionellt innehåll oftast är de respondenter som har svårigheter för 

det. Därav gör vi på ett liknande vis för att se om detta dessutom förekommer för 

ungdomar eller om deras sociala medier-vana har utvecklat deras kritik mot reklam och 

gör dem uppmärksamma för påtryckande reklam. 
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I det sista temat avslutar vi med att fråga om deras förtroende kring influencers och 

deras sponsrade inlägg, ifall det uppmuntras eller ej. Detta för att se om respondenterna 

har en bakomliggande tanke kring deras tidigare svar i de tidigare undersökta teman och 

om medvetenhet finns.  

3.5.2 Formulering av frågor 

Frågorna vi har utformat är som tidigare nämnts baserade på tidigare studier och 

undersökningar av Daems (2018), Boerman et al. (2017) och De Veirman et al. (2017). 

Detta då de utfört liknande studier på ungdomar och barn för att undersöka deras 

internet samt sociala media-vana. 

Eftersom studien riktar sig mot att undersöka ungdomar krävs det att frågorna är 

utformade så att urvalspopulationen (15- till 19-åringar) kan förstå dem. Eftersom att de 

kanske inte är fullt språkligt utvecklade krävs det att frågorna i enkätundersökningen är 

möjliga för respondenterna att förstå och tyda korrekt för att ge validitet till studien 

(Borgers, De Leeuw & Hox, 2000, s.66). Därav var det av betydelse att vi tillsammans 

översatte, de frågor som vi tog del av från tidigare forskning, för att de skulle kunna 

tydas på liknande vis som på engelska (Presser, Couper, Lessler, Martin, Rothgeb & 

Singer, 2004, s.123). 

Enkäten innehöll 44 slutna frågor varav 38 var obligatoriska att besvara (se bilaga 5). 

Frågorna är formulerade i en sju-gradig Likertskala, förutom de första frågorna i 

enkäten, för att ge respondenterna möjlighet att inte behöva ta någon bestämt 

ställningstagande om något, utan hade möjligheten att vara likgiltiga. Bryman & Bell 

(2013, s.254) nämner att när tillräckligt med data har samlats in är slutna frågor lättare 

för avkodning. Samtidigt uppmanar de om att vid slutna frågor bör det visas tydligt när 

man håller med eller ej, samt att respondenten ges möjlighet att ge ett neutralt svar om 

den undersökta frågan. Dessutom utfördes en pilotundersökning för att förbättra 

frågorna i enkäten samt för att se om de var lämpliga för vårt urval vilket vi kommer gå 

djupare in på det i kapitel 3.5.4. 
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Figur 3: Exempel på enkätfråga. (Egen) 

 

Eftersom det är ungdomar som undersöks, är det viktigt att utforma 

enkätundersökningen på ett tilltalande vis så att “enkättrötthet” inte uppstår hos 

respondenterna. ”Enkättrötthet” innebär att respondenten antigen avbryter 

undersökningen eller inte ger sanningsenliga svar. Bryman & Bell (2013, s. 168) menar 

att för att locka respondenter att delta i enkätundersökningar är gåvor eller favörer en 

god metod att använda. För att få respondenterna att delta erbjöd vi dem godis när de 

genomfört undersökningen. Under enkätundersökningen var vi på två skolor för att 

komma i direkt kontakt med vårt urval för att intressera dem i att besvara enkäten.  

3.5.3 Etiska principer  

Eftersom det är yngre individer krävs det att de inte känner sig utnyttjade på grund av 

deras ålder. Eftersom vi var på skolorna när vi utförde undersökningen var vi tydliga om 

att det var helt frivilligt att delta i studien men att deras samarbete uppskattades. 

Bryman & Bell (2013, s.137) nämner att det är viktigt att ge respondenterna den 

information som berör studien, såsom de olika momenten i enkäten, innehåll, syftet och 

konfidentialitetskravet. Detta ansåg vi som väldigt viktigt då det var några individer 

som inte var intresserade efter den givna informationen medan andra blev mer 

intresserade och utförde undersökningen.  

Förutom att informera respondenterna om detta informerade vi samtidigt skolorna om 

denna information för att intressera dem för vår forskning och därav få tillstånd att 

utföra den på skolan, vilket är ett krav enligt Bryman & Bell (2013, s.137). I Google 

forms är det möjligt att be respondenterna att skriva in sin mejladress innan de skickar 

in svaren, vi valde att inte inkludera detta i vår enkät då vi ville att de skulle känna sig 

trygga med att all data var konfidentiellt och att deras svar var anonyma samt att deras 

personliga uppgifter inte skulle behövas förvaras (Bryman & Bell, 2013, s.137). 
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3.5.4 Pilotundersökning 

En pilotundersöking utfördes för att undersöka enkätens hållbarhet, där målet med 

pilotundersökningen var att ta reda på om respondenterna förstod frågorna, de ordval 

som gjorts samt frågornas utformning. Bryman & Bell (2013, s.276–277) beskriver hur 

en pilotstudie kan hjälpa forskaren och eventuellt radera oklarheter kring frågor, 

felvariabler och instruktioner kring studiens utformande.  

Respondenterna för den preliminära undersökningsenkäten ingick inte i det urval av 

respondenter för den riktiga enkäten. Detta eftersom med deras hjälp ledde till viktiga 

förändringar inom enkäten för att öka validiteten. Bryman & Bell (2013, s.277) nämner 

att de respondenter som används i pilotstudien inte bör inkluderas i det riktiga urvalet 

för att det kan påverka resultatet av studien.  

Vi valde att utföra pilotundersökningen på respondenter som är representativa för det 

valda urvalet för studien. Det som huvudsakligen gjorde dem representativa för urvalet 

var att de var 15 år gamla. Bryman & Bell (2013, s. 277) nämner där att forskaren kan 

hitta en liten grupp respondenter som ändå är representativa för populationsurvalet.  

Detta gjordes medvetet för att undersöka om respondenterna förstod frågorna, då de är 

yngsta gruppen i vårt urval. Resultatet av pilotundersökningen var god då det enbart var 

några detaljer i vissa delar av undersökningsenkäten som behövde förtydligas och 

formuleras om. En av dessa korrigeringar var att byta ut den tidigare valda influencern 

då det inte var någon som respondenterna sade sig känna igen. För att mäta 

respondenternas beundran till influencern valde vi därför slutligen att använda oss av 

influencern Linn Ahlborg, som efter att ha genomfört pilotundersökning på nytt, visat 

sig vara mer välkänd och igenkännbar hos målgruppen vilket gör det möjligt att mäta 

om beundran har en påverkan på respondenterna.  

3.6 Kvalitetskrav 

3.6.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida slutsatsen hänger ihop och relevant med forskningens 

syfte (Bryman & Bell, 2013, s.63). Sohlberg & Sohlberg (2014, s.133) förklarar 

validitet på följande vis,” Mäts verkligen det som forskaren avser att mäta?” (s.133). 

Vanligtvis fördelas validitet till fyra olika huvudsakliga slag som är viktigt att vara 
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medveten om. Dessa är, Begreppsvaliditet, Intern validitet, Extern validitet och 

Ekologisk validitet, (Bryman & Bell, 2013, s.63–64).  

• Begreppsvaliditet, även kallats teoretisk validitet, handlar om de teoretiska 

begreppen verkligen speglar det som forskaren menar att den ska betyda och 

förklara (Bryman & Bell, 2013, s.63).  

• Intern validitet, denna form av validitet styrs av kausalitet vid 

frågeformuleringar. Med andra ord, handlar denna validitet om hur en slutsats 

med två eller flera variabler samspelar med varandra och samspelet är varaktigt 

eller inte (Bryman & Bell, 2013, s.64) utan en detaljerad redogörelse för 

undersökningens utspel. Detta har vi förtydligat i kapitel som “3.5.2 

Primärdata”, “3.5.1 Utformning av enkäten”och “3.5.6 Pilotundersökning” detta 

gör att replikerbarheten för vår studie ökar och dessutom den interna validiteten. 

• Extern validitet handlar om hur generaliserbart resultatet verkligen är. Dessutom 

med att noga generera ett urval som är representativt för den utvalda 

populationen (Bryman & Bell, 2013, s.64). Mer om detta kommer i kapitlet 

“3.11 Metodkritik”.  

• Till sist är den Ekologiska validiteten, som handlar om det 

samhällsvetenskapliga resultatet och huruvida det förhåller sig till människors 

vardag. Den Ekologiska validiteten för denna studie anser vi är stark då vi 

undersökt ungdomars vardagliga användning av Instagram och influencers samt 

deras åsikter om dem. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur väl det går att utföra studien på ett liknande vis och då 

erhålla likartat svar eller liknande resultat. Med andra ord innebär hur tillförlitligt är det 

empiriskt framtagna resultatet och dess mått (Bryman & Bell, 2013, s. 62, 170). Bryman 

& Bell (2013, s.63) nämner att reliabilitet och replikerbarhet har likheter då de båda 

handlar om att studien ska ha möjligheten att utföras igen med liknande slutsatser. Det 

finns tre ord som beskriver reliabilitet, dessa är, Stabilitet, Intern reliabilitet och 

Interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s.171). 

Stabilitet handlar om hur bestående mätningar för resultatet håller sig över tid (Bryman 

& Bell, 2013, s.171). Eftersom vi undersöker ungdomar och deras medvetenhet om den 
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kommersiella avsikten är det möjligt att utföra liknande studier, vilket ger studien en 

hög reliabilitet. Det som bör tas i beaktning är att sociala medier och dess användning 

beror mycket på deras popularitet, vilket betyder att om några år kanske Instagram inte 

används av ungdomar och då kommer inte resultaten att bli detsamma.  

Intern reliabilitet ställer frågan om de indikatorer som utgör ett index för studien är 

trovärdig (Bryman & Bell, 2013, s.171). För att stärka de Interna reliabiliteten 

användes 44 frågor med samma skala 1–7, där 1 var det lägsta och 7 det högsta. 

Interbedömarreliabilitet, Bryman & Bell (2013, s.171) menar att det kan uppkomma 

olika subjektiva bedömningar vid observationer eller omvandlandet av data. Vi höll 

öppen diskussion, vid utformandet av enkätens frågor, mellan varandra samt handledare 

för att tydligt veta hur vi ska bedöma den data som vi erhöll av enkäten.   

3.7 Analysmetod 

3.7.1 Deskriptiv analys 

En deskriptiv analys är en mycket informativ metod vid analys av variablerna för 

insamlade data. Deskriptiv statistik visar på information såsom medelvärdet, 

standardavvikelse, svarsintervall och kurtosis, ett mått på extrema utfalls sannolikhet, 

(Pallant, 2016, s.53). Med hjälp av en deskriptiv analys går det samtidigt att utläsa det 

procentuella värdet av de missvisande värdena, vilket underlättar vid bortfallsanalysen 

(Pallant, 2016, s. 58–59). 

Den deskriptiva analysen var till hjälp när vi skulle tyda de bortfall samt missvisande 

värden som uppstått. De missvisande värden vi upptäckte med hjälp av deskriptiv 

analys var de personer som valt vill ej “ange” eller valt “annat” på frågan om kön. 

Dessutom upptäckte vi avsaknande av värde på de frivilliga frågorna i 

enkätundersökningen.   

3.7.2 Bivariat korrelationsanalys 

Bivariat korrelationsanalys används huvudsakligen vid analyser för att undersöka hur 

starkt sambandet är mellan två variabler vilket kan visa på hur beroende de är av 

varandra (Bryman & Bell, 2013 s. 353; Lee Rodgers & Nicewander, 1988, s. 59). 

Bryman & Bell (2013, s.353) nämner att bivariat handlar om samband mellan variabler 

inte orsak eller effekt av dem. För att mäta sambandets styrka mellan två variabler är det 



 
 

28 
 

vanligt att använda “Pearson’s r” som metod (Bryman & Bell, 2013 s. 355; Lee Rodgers 

& Nicewander, 1988, s. 59).  

“Pearson’s r” kan därav bara visa på samband mellan två variabler om det främst finns 

ett linjärt samband. Koefficienten kommer få ett värde mellan 1, perfekt positivt 

samband, och -1, perfekt negativt samband, samtidigt visar 0 på ett icke existerande 

samband (Egghe & Leydesdorff, 2009, s.1027–1028; Bryman & Bell, 2013, s.355). 

Med detta menas att om värdet av koefficienten är närliggande 1 är sambandet starkt 

mellan två variabler medan om de närmar sig 0 saknar de samband (Bryman & Bell, 

2013, s.355). En bivariat korrelationsanalys utfördes och finns bifogad som bilaga. 

Dock kommer inte en djupare diskussion av den utföras då vi ej fann några signifikanta 

korrelationer av vår data.  

3.7.3 Faktoranalys 

Pallant (2016, s.182) nämner att faktoranalysen avviker från andra statistiska metoder 

då den varken testar hypoteser eller mäter om en grupp är utmärkande skillnad från 

andra. Faktoranalys används inom IBM SPSS som en reduceringsteknik för insamlade 

data (Pallant, 2016, s.182). Med andra ord mäter faktoranalysen huruvida det finns ett 

samband mellan olika variabler och samlar dem i ett mönster eller faktorer (Trost, 2012, 

s.169). Bryman & Bell (2013, s.184) menar att faktoranalys underlättar för forskaren då 

den reducerar antalet variabler vid tolkningen av data. Dessutom nämner de att 

faktoranalys är en tämligen komplicerad teknik men används för utveckling av mått 

inom andra samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2013, s.184). 

3.7.4 Klusteranalys 

Klusteranalys är en matematisk och statistisk metod för att hjälpa forskare samt 

matematiker att gruppera den data de samlat in för att underlätta analysen (Ketchen & 

Shook, 1996, s.442; Romesburg, 2004, s.2). Klusteranalyser handlar om att samla 

likartade data med varandra in subgrupper för lättare analys av data då variansen mellan 

dessa subgrupper reduceras. Ketchen & Shook (1996, s.441–442) hänvisar till tidigare 

forskning som påstår att klusteranalys var till god hjälp för strategisk förvaltning inom 

företag vid gruppering av de anställda med liknande beteende och intressen. Detta för 

att lättare kunna identifiera hur de skulle kunna förbättra deras prestationer.  
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Vi använde oss av det statiska datorprogrammet SPSS när vi utförde klusteranalys på 

insamlad data från vår enkät. Metoden vi valt att använda oss av är en icke-hierarkisk 

algoritm som heter “K-means”. Denna metod har två fördelar framför de hierarkiska 

metoderna menar Ketchen & Shook (1996, s.446). Dessa fördelar är, att observationer 

kan byta klustergrupper på grund av outliers vilket inte hierarkiska gör (Ketchen & 

Shook, 1996, s.446). För det andra ger dessa byten en optimerad “inom-kluster 

homogenitet” och “mellan-kluster heterogenitet”. Detta kräver dock att antalet kluster är 

specificerade “a priori” (Ketchen & Shook, 1996, s.446). 

3.8 Bortfall 

Bortfall förklarar Bryman & Bell (2013, s.190) som felkällor som kan uppstå på grund 

av respondentens vägran till samarbete eller väljer alternativ i en enkät som är till för att 

sortera bort oönskade data. Bryman & Bell (2013, s.248) nämner där att det finns en 

risk med enkäter som är för långa och utdragna att enkättrötthet kan uppstå och gör att 

respondenterna inte slutför enkäten, detta skedde också under enkätundersökningens 

gång då respondenter avbröt på grund av längden av enkäten vilket räknades in i 

bortfall. 

För att minska chansen för bortfall framför Bryman & Bell (2013, s.249) nio 

rekommendationer för att optimera svarsfrekvensen och reducera bortfallen. Vi vidtog 

några av dessa under vår enkätundersökning, då vi först och främst informerade 

skolorna om vårt syfte med undersökningen och vad det kunde ge för nytta, detta för att 

både locka och intressera dem för vår studie (Bryman & Bell, 2013, s.249). Eftersom 

enkäter vanligtvis skickas via post eller via elektroniska medel är det en osäkerhet om 

vem som egentligen besvarar enkäten enligt Bryman & Bell (2013, s. 248). Detta 

påverkade dock inte oss då vi var på skolorna och utförde undersökningen vilket var en 

faktor till mindre bortfall.  

Svarsfrekvens är något väldigt viktigt menar Bryman & Bell (2013, s.203) och visar på 

en formel för att räkna ut svarsfrekvensen av en enkät, där modell 4 illustrerar denna 

formel. 
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Figur 4: Svarsfrekvensformel, Källa: Bryman & Bell (2013, s.203) 

 

Vi kontaktade 28 skolor i både Gävle och Stockholm om samarbete för vår 

enkätundersökning, varpå majoriteten avvisade detta eller ignorerade kontakten. Till sist 

var det två skolor som accepterade samarbetet och tillät oss komma till deras skola för 

enkätundersökningen med ca 3300 elever tillsammans. Efter undersökningen erhöll vi 

121 enkätsvar från förbipasserande individer, varav 115 av dessa var användbara i vår 

analys. Figur 5 visar på vår svarsfrekvens.  

 

Figur 5: Svarsfrekvens (Egen). 

 

Det är en mycket låg svarsfrekvens vi erhöll, dock kan det anses som svårt att få svar 

från alla elever på skolorna eftersom vi enbart sökte mot de förbipasserande som 

frivilligt ville delta. Sedan vet vi inte heller vilka som är passande för enkäten samt hur 

många som befann sig på skolorna under undersökningstiden, vilket kan betyda att 

svarsfrekvensen är något högre. 

3.9 Källkritik 

Enligt Eriksson (2018, s. 139) bör forskaren alltid innan användning av källorna se över 

fyra kriteriefrågor, Äkthetsfrågor, Partsintressen, Tidsfrågor och Beroendefrågor, för 

att granska deras trovärdighet. Äkthetsfrågor ska ställas för att granska källans innehåll 

som fakta och inte skvaller. Partsintressen bör beaktas för att granska källans innehåll, 

vad är avsändarens avsikt med innehållet? Tidsfrågor handlar om att granska källans 

relevans i tiden eller är dess innehåll för omodernt för studien. Beroendefrågor handlar 

om var källan kommer ifrån, är det en primärkälla eller sekundärkälla?  
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Vi har använt oss av ”Google Scholar” som en av de databaserna för inhämtandet av 

vetenskapliga artiklar, dock kan vi inte säkert veta om de artiklarna är Peer-reviewed 

eller ej. Detta då det saknas avancerad sökfiltrering på ”Google Scholar” för att enbart 

få artiklar som är ”Peer-reviewed”, därav kan vi inte garantera att artiklarna är 

kollegialt granskade. De artiklar som hämtats från andra databaser än ”Google Scholar” 

är däremot ” Peer-reviewed”. Vi har uppdagat att ett flertal av dessa artiklar blivit 

refererade i forskning vilket kan tyda på att de är användbara samt faktabaserade och 

inte påverkats av subjektivitet eller på annat vis erhållit icke-trovärdiga resultat. 

Dessutom var vi noga med att granska artiklarna om de hade relevans för vår studie och 

inte var vinklad eller kommersiell.      

Vi var noga med att försöka hitta originalartikel när vi skulle referera, då sekundära 

källor kan misstolka forskarens uppfattningar (Eriksson, 2018, s.139). Detta gjordes 

med avsikt då vi ville vara säkra på att vi förstod grunden till alla påståenden samt 

referenserna i den nutida forskningen. Eftersom sociala medier är väldigt nytt och 

aktuellt, samt med konstant förändring, var vi noga med att söka oss till nyare 

forskning. Artiklarna vi använt oss av är publicerade mellan åren 1970 till 2018, detta 

som nämnts tidigare för att förstå grunden till teorin. Däremot har vi fokuserat på de 

nyare artiklarna från senaste årtiondet då sociala medier är nytt samt dess kontinuerliga 

förändring.  

3.10 Metodkritik 

Utifrån studiens syfte ansåg vi det lättare att besvara den genom en kvantitativ metod, 

dessvärre finns det nackdelar med denna form av metod. Bryman & Bell (2013, s.182) 

nämner att denna forskningsmetod är blind för andras uppfattningar, då forskare 

förutsätter att respondenterna ska uppfatta frågor på samma vis som forskaren vilket inte 

alltid är fallet. Detta kan leda till missvisande data då forskarna tolkar det som de själva 

uppfattar även om respondenterna har haft en annan uppfattning. 

Eftersom vi studerade 15- till 19-åringar kan detta vara fallet och Bryman & Bell (2013, 

s.247) nämner att vid enkätundersökningar är vanligen inte forskaren med för att kunna 

hjälpa respondenten med tolkandet av frågorna. Vi var däremot på skolorna när 

enkätundersökningen utfördes och var mycket tydliga med att de kunde fråga oss om 

något var konstigt. Det säkerställer inte att de uppfattade frågorna som vi, men det kan 

ha gjort att de förstod sammanhanget bättre och med det givit oss svar som kan likna 

våra uppfattningar.  
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I och med att vi undersökte ungdomarnas Instagram-vana för att utforska deras 

medvetenhet av kommersiella avsikter via Instagram, var det endast intressant om de 

använde sig av sociala media-plattformen (Bryman & Bell, 2013, s.248). Dessvärre tog 

vi inte reda på om individerna som inte använde sig av Instagram, hade använt sig av 

Instagram tidigare. Ännu en nackdel med metodvalet var att vi inte hade tillräckligt med 

elektroniska medel vid undersökningstillfället, vilket gjorde att vissa potentiella 

respondenter fick vänta och när tillfälle för dem att utföra enkäten var de inte längre 

intresserade.  

Det är viktigt att påpeka att vi hade mycket låg svarsfrekvens på enkäten och för en 

godtagbar svarsprocent ska det ligga närmare 60 % eller över (Bryman & Bell, 2013, 

s.249). Eftersom vi utförde vår enkätundersökning under skoltid var det en del 

respondenter som inte hade tiden att besvara enkäten på grund av olika anledningar, 

vilket är en anledning till den låga svarsfrekvensen. Dessutom var enkäten lite för lång 

för respondenterna vilket Bryman & Bell (2013, s.247) menar skapar enkättrötthet och 

mindre svarsfrekvens då respondenterna lätt blir uttråkade. 

Vi lyckades heller inte få tillräckligt med svar för ett konfidensintervall på 95 % för ett 

representativ urval för hela populationen (Krejcie & Morgan, 1970, s.2). Detta gör att 

det resultat vi erhåller inte är representativt för populationen och inga konkreta 

slutsatser kan ställas på grund av detta. Dessa brister beror på av tidsbrist samt 

geografiska hinder, dessutom fanns det inte heller ett större intresse för vår studie från 

de skolor som vi tog kontakt med. Hade vi erhållit tillräckligt många svar hade det ändå 

inte kunnat anses vara representativt för populationen då vi enbart var på två skolor i två 

städer i Sverige. 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den empiriska enkätundersökning som genomfördes mot målgruppen resulterade i 

sammanlagt 121 svar. Efter enkätundersökningen genomförts genererades deskriptiv 

statistik (Se bilaga 1). Av 121 respondenter var samtliga 15–19 år gamla och befann sig 

inom den sökta målgruppen. Vid enkätundersökningen gavs möjlighet att definiera 

vilket kön respondenten ansåg sig själv tillhöra. Vi valde att ta bort de personer som inte 

ville ange sitt kön som man eller kvinna innebar detta ett bortfall på två svar vilket gav 

119 användbara respondenter. Detta gjordes för att tydligare kunna se könsskillnader.  

Av de 119 användbara svaren var antalet kvinnor 70 stycken, vilket motsvarade 58,8 % 

och antalet män var 49 stycken, vilket motsvarade 41,2 %. Därav kan vi avläsa att det 

var en majoritet bestående av kvinnor i enkätundersökningen. Eftersom vi även ville 

analysera hur beundran skulle kunna påverka respondenterna ansåg vi det viktigt att se 

vilka intressen respondenterna hade. Därför valde vi sedan bort fyra respondenter som 

inte besvarat de frivilliga frågorna om intressen vilket resulterade i 115 svar. 

Syftet med studien är att analysera sårbara konsumenters (15–19 år gamla individers) 

medvetenhet om den kommersiella avsikten i marknadsföring på Instagram. Av 

respondenternas svar kan vi se att medelvärdet är 6,23 på den sjugradiga skalan för hur 

mycket de använder sig av Instagram. Samtidigt som undersökningen visar på att de 

använt Instagram under en längre tid då medelvärdet visat sig vara 6,03 vilket tyder på 

att majoriteten av respondenterna är vana Instagram-användare.  

I undersökningen har respondenterna fått se fyra stycken bilder varav två är betalda 

samarbeten med företag (bild 1 och 4). En av dessa (bild 4) har den valda influencern 

varit mer tydlig med att denne framhäver en produkt för ett företag medan den andra 

bilden varit mer dold marknadsföring. De två bilderna som inte varit betalda samarbeten 

(bild 2 och 3) har valts ut där en av dessa (bild 2) tydligt visar upp en produkt och därav 

skall kunna antas vara ett betalt samarbete. På bilderna där den valda influencern tydligt 

visar upp produkter (bild 2 och 4) har respondenterna visat att de fann det lätt att avgöra 

om bilden var sponsrad eller inte medan de andra två bilderna (bild 1 och 3) visade sig 

vara svårare att avgöra om ett betalt samarbete infann sig.  
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4.2 Faktoranalys 

Efter att ha genomfört en enkätundersökning har vi valt att ta fram en faktoranalys. För 

att kunna genomföra en givande faktoranalys behöver man göra ett “KMO and 

Bartlett”-test och att detta test visar på ett värde över 0,5 (Yong & Pearce, 2013, s.88). 

Det värde som vår insamlade data visade på ett sådant test visade på ett värde 0,606 

vilket kan ses i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: KMO and Bartlett’s test (Egen). 

 

 

Tabell 2: Total variance explained (Egen). 

 

Eftersom att “KMO and Bartlett”-testet visat att en faktoranalys är givande för att 

studera den insamlade data har vi sedan studerat vidare kring faktoranalysen. Detta har 

lett till att tolv faktorer har tagits fram med ett egenvärde > 1. De tolv faktorer med ett 

egenvärde > 1 förklarar totalt 58,594 % av variansen (se tabell 2). Dessa faktorer är 

listade i storleksordning, det vill säga att den faktor som förklarar variansen bäst är 

faktor 1 och den faktor med ett egenvärde > 1 som har lägst förklaringsvärde är faktor 

12 med ett procentvärde på 1,545. 



 
 

35 
 

Efter att ha tagit fram de tolv faktorer med ett egenvärde över 1 har vi även tittat på vad 

dessa tolv faktorer egentligen visar (se bilaga 3). Genom att genomföra en “Rotated 

factor matrix” kan vi se vilka olika variabler som tillsammans hör ihop och bildar de 

olika faktorerna. Tre stycken frågor har uteslutits ur faktoranalysen för att göra den mer 

valid för studien. De tre frågorna som har uteslutits är ålder, kön och om sponsrade 

inlägg är irriterande.  

4.2.1 Faktor 1 

Faktor 1 utgör 8,823 % av den insamlade data och inom denna faktor kan vi se att 

beroende på vad respondenten är intresserad av, hänger det ihop med hur dessa 

använder sig av sociala medier-appen Instagram.  

Variabler som intresse för mode/smink/resor, vetskapen om vem den valda influencern, 

och om man ser Linn Ahlborgs (den valda influencern) bilder är även korrelerade med 

variabeln som anger om respondenten följer influencers som lever ett liv de vill leva och 

detta kan bero på att dessa respondenter som tidigare nämnt söker sig mot influencers 

för att hålla sig uppdaterade om nya produkter.  

Intressant är att i inom denna faktor kan vi se att de variabler som undersöker vad 

respondenterna är intresserade av på Instagram och att ingen av dessa korrelerar med 

om uppfattningar om bilden, det vill säga om bilderna anses vara tilltalande, normala 

eller seriösa.  

4.2.2 Faktor 2 

Faktor 2 visar på hur respondenterna uppfattar influencerns bilder. För att mäta hur 

bilderna uppfattas av respondenterna har variabler som seriositet och nivån på hur 

normala de finner de utvalda bilderna att vara. Detta även i samband med vetskapen om 

vem Linn Ahlborg är och hur man finner att hennes inlägg ser ut i vanliga fall och om 

de faller sig likvärdiga dessa. 

Det vill säga att om respondenten finner att bilderna som är utvalda “seriösa” och 

“normala” är det med största sannolikhet på grund av att de finner att det vanligtvis är 

sådana bilder som hon lägger upp på sociala medier-plattformen Instagram. Hur ofta 

och hur länge respondenterna har använt plattformen Instagram samt om dessa är vana 

att se influencerns inlägg visar sig inte korrelera med åsikterna om bildernas seriositet- 

och normala nivå. Denna faktor utgör 8,170 % av den empiriskt insamlade data.  
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4.2.3 Faktor 3 - 6 

Faktor 3 - 6 är faktorer som visar på hur man uppfattar de fyra valda bilderna. Inom 

dessa faktorer kan vi se att beroende på hur man uppfattar om inläggen innehåller 

reklam och om inläggen visar på att de är betalt samarbeten korrelerar med hur enkelt 

respondenten tycker det är att avgöra om inläggen är sponsrade.  

Faktor 3 och 5 visar på hur respondenterna uppfattar bild två respektive fyra om de 

innehåller reklam och svårigheten med att avgöra om dessa bilder är sponsrade eller 

inte. Bild fyra och två illustrerar och lyfter fram en produkt eller varumärke där den 

senare är ett betalt samarbete medan den första inte är det. Det vi kan se från dessa 

faktorer är att de korrelerar inom svårigheten att avgöra om inläggen är sponsrade. Vi 

kan även se liknande mönster mellan bild ett och tre. Detta visar att om respondenten 

anser att bild tre visar på ett betalt samarbete finns det även en korrelation kring om 

respondenten anser att bild ett visar på ett betalt samarbete. 

Det vi kan avläsa efter att ha jämfört faktor 3 - 6 mot faktor 2 är att variabler som visar 

på bildernas nivå om hur seriösa samt normala inte korrelerar med hur respondenterna 

uppfattar om bilderna visar på reklam eller ett betalt samarbete med ett företag. Inte 

heller korrelerar de första nämnda variablerna hur respondenterna finner det lätt att 

uppfatta om inlägg är sponsrat eller inte. 

Något som är intressant för studien är att variabler som påvisar Instagram-användandet 

som kan finnas inom faktor 1 inte visar på starkt samband med variabler som visar på 

hur pass enkelt det är att avgöra om ett Instagram-inlägg är sponsrat. Eftersom de som 

är mer vana användare av Instagram är mer bekanta med plattformen hade sambandet 

mellan dessa variabler varit starkare. Faktor 3 visar på ett förklaringsvärde på 6,984 %. 

Faktor 6 som är den faktor som förklarar lägst värde av urvalet innehar ett 

förklaringsvärde på 4,633 %.  

4.2.4 Faktor 7 

Faktor 7 har ett förklaringsvärde på 4,582 %. Variablerna som påvisar hur tilltalande 

bild 1 - 3 är för respondenterna korrelerar med det som faktor 7 visar. Intressant med 

denna faktor är att detta visar på att hur pass tilltalande bild 1 – 3, är inte gör det varken 

lättare eller svårare att vara kritisk gentemot om det är av kommersiellt syfte som 

inlägget publicerats eller inte.  
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Efter att respondenterna har besvarat undersökning kan vi se att variabler som påvisar 

att de som vet vem den valda influencern Linn Ahlborg är samt ser hennes bilder inte 

korrelerar med denna faktor, det vill säga om de finner bild 1 - 3 tilltalande. Inte heller 

korrelerar faktor 7 med variabler som påvisar intresse om mode och smink som till 

majoriteten är den kategori som Linn Ahlborgs inlägg kan hänvisas till. 

4.3 Klusteranalys 

Med data som samlats in utförde vi en klusteranalys och fick fram fem olika kluster som 

representerar olika personlighetstyper hos ungdomarna, dessutom i vilken grad de 

värderar de olika frågorna. De fem kluster som vi erhöll har vi döpt om till “Kloka 

Khloé”, “Lugna Luna”, “Jämna Jamie”, “Tråkiga Truls” och “Extrema Xavier”. Där 

kluster 1 består av 11- (9,6%), kluster 2, 44- (38,2%), kluster 3, 20- (17,3%), kluster 4, 

34- (29,7%) och kluster 5, 6 respondenter (5,2%). Det var enbart två frågor som de fem 

olika klustren besvarade identiskt, vilka var fråga 3, “Hur ofta använder du 

Instagram?” och fråga 4 “Hur länge har du använt Instagram?” där de alla har 

besvarat med en 6.a. För att underlätta för läsandet rekommenderas det att ha bilaga 4 

uppe för underlättande förståelse. 

4.3.1 Kluster 1: Kloka Khloé 

“Kloka Khloé” hade som de andra klustren använt Instagram över en längre tid samt 

med ett flitigt bruk dagligen. Dock är “Kloka Khloé” det yngsta klustret och är till 90 % 

kvinnor, däremot var det detta kluster som besvarade frågorna, kring huruvida bilderna 

som användes i undersökningen innehöll reklam eller ej, bäst. Där de med viss säkerhet 

kunde tyda på att “Bild 1, 2 och 4” innehöll reklam, (se bilaga 4), dessutom ansåg de 

också att “Bild 3” innehöll reklam. Detta kan bero på att deras kritiska tänkande kring 

reklam aktiverades och blev osäkra över “Bild 3” då den liknar “Bild 1” mycket i 

utseende, men de var “Kloka Khloé” som svarade lägst av alla kluster på “Bild 3” vilket 

ändå visar på viss förståelse. “Kloka Khloé” var däremot osäkra huruvida bilderna 1, 2 

och 3 var sponsrade eller ej, men var säker på att bild 4 var sponsrad.  

“Kloka Khloé” var generellt inte intresserad av influencers eller de “intressen” som vi 

frågade efter i undersökningen, utan de följer för det mesta individer som de är bekanta 

med. Men hade ändå vetskap om vad influencers gör samt vem Linn Ahlborg är då de 

visade på att de höll med till viss del när de besvarade frågan om de såg hennes bilder. 

Eftersom “Kloka Khloé” var mer intresserade av att följa bekanta än exempelvis 
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influencers, samt att de var likgiltiga till hur pass tilltalande Linn Ahlborg var. Detta 

kan tyda på att marknadsföringen via sociala medier samt via influencers inte kommer 

vara lika effektivt. De visade inget intresse för att följa influencers för att få kunskap om 

nya produkter.  

4.3.2 Kluster 2: Lugna Luna 

Kluster 2 “Lugna Luna” är det största klustret och är till majoriteten kvinnor (80%) och 

är i 17-årsåldern, men något äldre än “Kloka Khloé”. “Lugna Luna” gav mer spridda 

svar än “Kloka Khloé” även fast de till större del är väldigt lik den tidigare nämnda 

klustergruppen “Kloka Khloé”s könsfördelning. Detta kan bero på att detta kluster är 

fyra gånger så stort och gavs flera svar. Det fanns ett intresse för både mode och träning 

för detta kluster även fast de, som de andra klustren, följer lite fler bekanta individer än 

andra personer, dessutom fanns det inget intresse för att influencers ska visa nya 

produkter.  

“Lugna Luna” visade däremot på omedvetenhet när de skulle urskilja sponsrade 

bilderna mot de icke-sponsrade. Respondenterna inom “Lugna Luna” ansåg att “Bild 1” 

och “Bild 3” inte innehöll reklam eller en form av samarbete, dock tyckte de att det var 

svårt att avgöra om de var sponsrade. De var däremot säkrare vid avgörandet om “Bild 

2” och “Bild 4” var sponsrade och ansåg inte heller det svårt att avgöra om de var 

sponsrade eller ej. Det är värt att nämna att “Lugna Luna” var, precis som “Kloka 

Khloé”, inte intresserade av influencers som lever ett liv som de önskar men om 

influencers använder sig av produkter ska de också ha kunskap om dessa för att vara 

mer tilltalande.  

4.3.3 Kluster 3: Jämna Jamie 

Klustergruppen “Jämna Jamie” är jämnt könsfördelad och inom denna grupp är 

respondenterna likt de andra grupperna väl bekanta med sociala medier-plattformen 

Instagram då de har använt under en längre tid och ofta. Denna grupp vet vem Linn 

Ahlborg är men tenderar inte att se hennes bilder mer. De finner däremot att de valda 

bilderna är i linje med de bilder som hon vanligen lägger upp. Detta kan vi även se i hur 

de besvarar att bilderna är normala, seriösa och tilltalande var för sig.   

Efter att ha analyserat hur “Jämna Jamie” har svarat på frågorna om bilderna innehåller 

reklam eller visar på ett betalt samarbete kan vi se att denna grupp verkar ha minst 
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vetskap om vad som anses vara sponsrat eller inte. “Jämna Jamie” har svarat att de 

anser att alla fyra bilder innehåller någon form av sponsrat material vilket inte alla 

bilder gör, (se bilaga 4). De anser dock sig själva ha lätt för att avgöra om sponsrat 

material skulle infinna sig eller inte, vilket inte är i linje med deras kritiska 

eftertänksamhet.  

4.3.4 Kluster 4: Tråkiga Truls 

“Tråkiga Truls” är den fjärde klustergruppen och är till majoriteten bestående av män. 

Denna grupp har använt Instagram under en längre tid och är idag en grupp som 

använder Instagram flera timmar om dagen. “Tråkiga Truls” är en grupp som 

kännetecknas av inte vara intresserad av något av de undersökta intressena. Av denna 

klustergrupps respondenter kan vi avläsa att de inte ser den valda influencern Linn 

Ahlborgs bilder, vilket vi drar slutsatsen att beundran-faktorn inte finns hos “Tråkiga 

Truls”. 

Bilderna som däremot använts i studien finner dock denna klustergrupp vara typiska för 

Linn Ahlborg även om dessa inte tilltalar. Vi tror att de valda bilderna ligger i linje med 

hur ”Tråkiga Truls” tänker sig att ett Instagram-flöde av en influencer ser ut. Inom 

klustergruppen “Tråkiga Truls” kan vi se att bilderna som framhäver produkter i form 

av produktplacering, det vill säga bild 2 och bild 4, är de bilder som uppges innehålla 

sponsormaterial och även vara lätta att avgöra om en kommersiell avsikt finns. 

4.3.5 Kluster 5: Extrema Xavier 

Kluster 5 som vi har valt att kalla “Extrema Xavier” är det minsta klustret i denna 

klusteranalys. Intressant om denna klustergrupp är att den består av män som är något 

äldre än resterande klustergrupper. “Extrema Xavier” har trots detta visat sig vara en 

grupp, likt de andra grupperna, som använder och har använt Instagram mycket under 

en längre tid. Denna klustergrupp är en av de grupper som vet vem Linn Ahlborg är 

men vanligtvis inte ser de bilder som hon lägger upp på sin sociala medie-profil på 

Instagram. De finner ändå att de bilderna som vi valt att använda i undersökningen kan 

likt de andra klustergrupperna ses som normala, seriösa och tilltalande. 

“Extrema Xavier” tycker att bild 1, som lades upp i ett betalt samarbete, där produkter 

inte framhävs tydligt i inlägget var svår att avgöra huruvida inlägget var sponsrat eller 

inte. Detta medan “Extrema Xavier” ansåg att bild 2 - 4 tydligt innehöll reklam, visade 



 
 

40 
 

på ett betalt samarbete samt var lätt att avgöra om det var sponsrat eller inte. Att dessa 

variabler hade maxpoäng, tror vi dessvärre kan bero på enkättrötthet.  

4.3.6 Sammanfattning av klusteranalysen 

Sammanfattningsvis för klusteranalysen kan vi se att det finns en del likheter i beteende 

mellan dessa kluster. Det som bör uppmärksammas från klusteranalysen är att 

produktplacering är det som respondenterna reagerade starkast på då de ansåg att bild 2 

och bild 4 innehöll reklam på grund av produkterna som tydligt framhävs i dessa bilder. 

Även fast respondenterna visste vem Linn Ahlborg var och till viss del brukade se 

hennes bilder och ansåg de att dessa bilder var normala, delvis seriösa och tilltalande 

var de ändå inte helt medvetna om vilka bilder som innehöll reklam eller ej. 

Könen hade påverkan på hur intresset var för både Linn Ahlborg samt de övriga 

intressena vi frågade om. Detta kan vara en orsak till varför “Kloka Khloé” bäst svarar 

på frågorna om bilderna innehöll reklam, vilket kan bero på att de följer Linn Ahlborg 

och därav kanske är mer medvetna då de kan känna igen vilka bilder som innehåller 

reklam. Dock var det “Jämna Jamie”, om vi inte räknar med “Extrema Xaivier” då 

deras svar kan anses som oseriösa då vi anar ”enkättrötthet”, som gav svar som visade 

på minst medvetenhet om den kommersiella avsikten bakom bilderna. Det var för övrigt 

ingen av klustergrupperna som visade på ett säkerställt medvetande när det kom till att 

avgöra om bilderna innehöll reklam. 

Det var generellt inget större intresse för influencers då ingen av klustergrupperna följde 

influencers för att få reda på nya produkter men ansåg också att om influencers ska 

recensera en produkt ska de ha kunskap om den produkten. Även om influencers 

produktsamarbeten inte var något som irriterade respondenterna var det inte heller något 

som intresserade dem, då de överlag var väldigt likgiltiga till influencers och deras 

aktiviteter.  
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5. Diskussion och analys 

5.1 Allmän diskussion 

Syftet med studien är att analysera sårbara konsumenters, i detta fall ungdomars, 

medvetenhet om den kommersiella avsikten hos influencers när de väljer att framhäva 

och samarbeta med företag. Tidigare studier har visat på att detta blir en allt större och 

framgångsrik plattform för företag att använda sig av (Perloff, 2014, s.363; Woods, 

2016, s.22; Vanwesenbeeck et al., 2016, s.19–20; De Veirman et al., 2017, s.798–799). 

Att användandet av sociala medier-plattformen Instagram är högt hos denna målgrupp 

är något vi även kunnat se i resultatet av undersökningen som genomförts. 

Tidigare forskning har visat att Instagram används av företag för att skapa en mer 

personlig marknadsföring av sina produkter genom att använda sig av influencers 

(Evans et al., 2017, s.139). Detta finner vi intressant då vi i vår studie såg att ungdomar 

inte söker sig till Instagram och influencers för att få reda på nya produkter (se bilaga 

1). Detta strider mot det som Gruen et al. (2006, s.455) tidigare nämnt att individer gör.  

Eftersom företagen vill skapa en högre varumärkesigenkänning har Instagram visat sig 

vara effektiv, då denna plattform är öppen och därav mer lättillgänglig (Hoyer & 

Brown, 1990, s.148; Zembik, 2014, s.142; Zhu & Chen, 2015, s.9). Muñoz & Towner 

(2017, s. 292) nämner att marknadsföring på sociala medier via bilder lättare gör att 

mottagarna skapar ett mer emotionellt band till varumärket. Det vi fann som intressant i 

och med detta är att de bilder som respondenterna i undersökningen fann mest normal, 

seriös och tilltalande var bild 1 och 3. Vi antar därför att det var dessa bilder som 

skapade starkast emotionellt band till respondenten. Däremot verkar denna aspekt inte 

ha någon påverkan på medvetenheten kring huruvida en bild är sponsrad eller ej. 

Däremot fann vi det spännande att respondenterna var medvetna om vem Linn Ahlborg 

var och även tog del av de mesta av hennes bilder (se bilaga 1) trots att de samtidigt 

nämnde att det inte fanns något intresse för influencers generellt. Det kan självklart vara 

på grund av att hon är välkänd på Instagram. Det kan också tyda på att de inte följer 

henne på grund av att hon är influencer eller de produkter som hon recenserar utan för 

att de beundrar henne.  

Vi fann det mycket intressant att det var ett stort antal variabler som visade på statistiskt 

signifikanta samband mellan varandra. Där bör det noteras att “Bild 2” och “Bild 4” 
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hade relativt hög korrelation samt signifikant samband mellan varandra, då om de tyckte 

den ena innehöll reklam ansåg de också att den andra gjorde detsamma. Det som är 

intressant med detta är att det är “Bild 4” innehöll reklam och “Bild 2” inte gjorde det. I 

de båda inläggen fanns dock en produkt framhävd, vilket majoriteten av respondenterna 

hade goda kunskaper om och vilket även instämmer med tidigare forskning (Auty & 

Lewis, 2004, s.709; Vanwesenbeeck et al., 2016, s.27). Det fanns däremot inget 

signifikant samband mellan “Bild 1” och “Bild 4” som var de som innehöll reklam, 

detta tyder på att de inte kan urskilja om det är reklam när det är mer dolt och därav 

krävs det tydligare anvisningar för att de ska uppfatta det (Lawlor et al., 2016, s.30; 

Boerman et al., 2017, s.84). 

5.2 Diskussion om faktoranalysen 

Att ungdomar använder sociala medier och internet allt mer (IIS, 2018) gör att de även 

blir en del av den målgrupp som tar del av marknadsföring från företag (Perloff, 2014, 

s.363; Vanwesenbeeck et al., 2016, s.19–20; Woods, 2016, s.22; De Veirman et al., 

2017, s.798–799). Det framkom även i vår studie att ungdomar finner det vanligt att 

influencers publicerar sponsrade inlägg. Något vi kan se här är att den variabel däremot 

inte korrelerar med de variabler som finns inom faktor 1 vilka kan beskrivas som hur 

man använder Instagram.  

Det vi kan avläsa från faktor 1 är att respondenterna är bekanta med den valda 

influencern beror på att de som använder och har använt Instagram under en längre tid. 

Från detta kan vi se i vår studie att de respondenter som är vana Instagram-användare 

kommer i kontakt med influencers i allt större grad. Kirvesmies (2018, s 82) nämner 

även i sin studie att generation Z, som är den valda målgruppen för vår studie, är den 

grupp som tar emot marknadsföring via influencers bäst. 

Colliander & Marder (2018, s.34) nämner hur det har blivit svårt för företag att ta sig 

fram och skapa en effektiv marknadsföringsstrategi på egen hand på sociala medier och 

detta finner vi intressant om man kopplar ihop det med hur ungdomar tar emot bilder 

från influencers som företag nyttjat för att nå ut. Den framtagna faktoranalysen visar 

nämligen på hur respondenternas åsikter om de valda bilderna inte påverkar hur pass 

enkelt det är att avgöra om bilden är publicerad i samarbete med ett företag eller inte. 

Intressant att se här hade varit om en jämförelse med hur åsikter och svårigheter med att 

avgöra om en kommersiell avsikt finns, hade kunnat skilja sig om ett företag varit de 

som publicerat bilden istället.  
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Vi kan avläsa från faktoranalysen att respondenterna som tyckte det var lätt att avgöra 

huruvida bild 4 var sponsrad eller inte även fann det lättare att avgöra om ett 

kommersiellt samarbete fanns mellan företag och influencer i bild 2. Det vi kan se från 

dessa två bilder är att en produkt tydligt framhävs i de ovan nämnda inläggen, men där 

endast en av dessa bilder (bild 4) var ett sponsrat samarbete. Produktplacering har 

tidigare nämnts vara ett dolt sätt att nå ut till en stor publik utan att mottagarna noterar 

att produkten placerats där av kommersiell avsikt (Dekker & van Reijmersdal, 2013, 

s.224; Šramová, 2015, s.1525). Det som däremot kan användas för att betona att 

respondenterna i alla fall har noterat och sökt efter material som kan påvisa att inlägget 

är publicerat av kommersiell avsikt är att vi i formulerandet av frågan specifikt frågade 

om de fann inlägget sponsrat eller inte, vilket kan ses som en förvarnande anvisning 

(Rozendaal et al., 2016, s.1–2; Daems, 2018, s.73; De Pauw, 2018, s.205).  

Eftersom respondenterna visar på att en osäkerhet ändå existerar trots att två av dessa 

har en förvarnande text ovanför inlägget som framhäver “betalt samarbete med …” 

(Evans et al., 2017, s.138–139) kan vi anta att denna anvisning inte påverkar 

mottagarens kritiska öga gentemot inlägget utan att det snarare krävs en mer direkt 

anvisning från en tredje part. Detta är även något som styrks av tidigare forskning där 

det nämner att ungdomar har svårt att urskilja och vara medvetna om vad som 

publiceras med kommersiell avsikt (Macklin, 1985, s.302) och främst kanske på nya 

plattformar som sociala medier (Lawlor et al., 2016, s.30). 

5.3 Diskussion om klusteranalysen 

Det som vi kunde uppmärksamma efter resultatet hade analyserats var att ungdomarna i 

vår studie nuförtiden har allmän kunskap vad influencers är samt hur de opererar, detta 

kan bero på både Instagrams ökad popularitet samt användandet av influencers inom 

marknadsföring (Djafarova & Rushworth, 2017, s.1–2). Detta kan tolkas ur deras 

förståelse kring att influencers använder sig av samarbeten för att förmedla nya 

produkter till deras följarskara. Förklaringen till denna kunskap, tolkar vi, kommer ifrån 

deras erfarenhet av att använda Instagram då samtliga klustergrupper har använt sociala 

medier-plattformen under ett flertal år samt med ett dagligt bruk. Det är just erfarenhet 

och åldern som ger oss individer den kunskap vi behöver om saker och ting (Freeman & 

Shapiro, 2014, s.53; Woods, 2016, s.22; De Veirman et al., 2017, s.798–799).  

Efter resultatets sammanställning kunde vi urskilja skillnader mellan klustergrupperna 

och könens beteende i helhet. Vi fann att de två klustergrupper som var till majoriteten 
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bestående av män, “Tråkiga Truls” och “Extrema Xavier” saknade ett intresse för Linn 

Ahlborg då de varken följer Linn Ahlborg på Instagram och uppmärksammar hennes 

bilder, men att de trots detta hade de kunskap om vem hon var (se bilaga 4). Detta kan 

bero på att de inte beundrar henne på samma vis som de kvinnliga klustergrupperna, 

“Kloka Khloé”, “Lugna Luna” och “Jämna Jamie” då de själva kan associeras och därav 

beundra henne då de är i liknande åldrar och av samma kön (Nouri, 2018, s.8–9). 

Eftersom beundran kan påverka våra köpintentioner, som nämns av Daems (2018, s.89), 

anser vi det också påverka vårt intresse för individen.  

Lawlor et al. (2016, s.30) talar om att ungdomar inte är fullt medvetna om vad som har 

en kommersiell meddelande på internet och sociala medier. Dessutom nämns det av ett 

flertal forskare att ungdomar inte har de kognitiva kunskaperna som krävs för att 

uppmärksamma all marknadsföring via sociala medier (Rozendaal et al., 2016, s.1; 

Freeman & Shapiro, 2014, s.53; Brenkert, 1998, s.302). Detta kunde vi också tyda i vårt 

resultat av klusteranalysen där samtliga klustergrupper hade svårigheter att avgöra vilka 

bilder som var reklam eller ej (se bilaga 4).  

Vårt resultat visar kongruens med tidigare forskning som nämner att produktplacering 

är det som ungdomar har visat kunskaper på att de förstår samt är medvetna om att det 

är marknadsföring (Auty & Lewis, 2004, s.709; Vanwesenbeeck et al., 2016, s. 28). 

Eftersom samtliga klustergrupper ansåg att bild 2 och bild 4 innehöll reklam och vi 

tolkar därför det så att de är medvetna om att produktplacering är marknadsföring (se 

bilaga 4). Dessutom stödjer vår studies resultat Daems (2018, s. 89) och 

Vanwesenbeeck et al. (2016, s.25) teorier om att ungdomar kräver anvisningar om 

reklam för att förstå att det finns kommersiella meddelanden bakom bilder, videor m.m.  

Dock har vi uppmärksammat från respondenternas svar att det generellt inte fanns ett 

intresse för influencers. Detta kan bero på det som Williams (2016, s.2) nämner att 

influencers kan bli irrelevant för följarna om deras relation förändras och skadas. Av 

den data vi erhållit i vår studie visar det sig att influencers inte är lika inflytelserika. 

Men viktigt att ta i beaktning är att vi inte erhållit tillräckligt stor svarsmängd för att 

vara representativ för urvalspopulationen för att kunna dra slutsats huruvida denna form 

av marknadsföring är effektiv 
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5.4 Sammanfattning av diskussionen 

Vi kan avläsa från de olika analyserna jämfört med den tidigare framtagna forskningen 

inom detta ämnesområde är att sociala medier är en plattform som ständigt är under 

utveckling för företagens marknadsföring. Det har visat sig vara en effektiv plattform 

för att nå ut till en stor publik på ett nytt och kreativt sätt. Tidigare forskning har visat 

på en risk att påverka en grupp konsumenter som inte kan urskilja kommersiell avsikt 

inom marknadsföring, de så kallade sårbara konsumenterna (Brenkert, 1998, s.302).  

Hur ungdomar från denna grupp noterar och är medvetna om att det finns en 

kommersiell avsikt hos influencers på Instagram är det vi undersökt i denna studie. Vi 

kan se att Instagram är en plattform som används vardagligen, flertalet timmar per dag, 

av denna grupp vilket även styrks av tidigare forskning (IIS, 2018). Denna grupp finner 

influencers vanliga på Instagram och att det är tämligen vanligt att dessa publicerar 

sponsrade inlägg. Ungdomarna som svarat på undersökningen finner det inte irriterande 

att denna typ av inlägg förekommer på plattformen, men de söker sig inte heller mot 

influencers för att få reda på nya produkter eller dylikt. Att ungdomar söker sig mot 

influencers för att ta del av nya produkter är däremot något som nämns av Gruen et al. 

(2006, s.455) och är något som inte framkom i vår studie. 

Tidigare forskning har även visat på att en förvarnande anvisning om att reklam eller 

kommersiellt innehåll fanns skulle utöka konsumentens medvetenhet (Vanwesenbeeck 

et al. 2016, s.25; Evans et al., 2017, s.138–139; Daems 2018, s. 89). Det vi kan avläsa 

från vår undersökning är att detta stämmer till viss del. En förvarnande anvisning i form 

av text eller dylikt ökar inte den unga konsumentens medvetenhet eller kritiska vy kring 

den kommersiella avsikten på inlägget. Däremot om respondenten uppmärksammas i 

form av en fråga gällande marknadsföring tror vi att respondent blir alltmer kritisk 

gentemot inlägget. 

Den typ av inlägg som de ungdomar tydligast finner är av kommersiell avsikt kan vi se 

är det som tidigare nämnt sagts till viss del vara dold, så kallat produktplacering och 

detta stämmer överens med tidigare forskning om vilken typ av inlägg som ungdomar 

uppfattar som reklam (Auty & Lewis, 2004, s.709). I de inlägg där en produkt 

framhävdes har respondenterna ansett att det är publicerat i samarbete med ett företag 

eller av kommersiell avsikt även om det när bilderna presenterades första gången bara 

var hälften av bilderna som hade en märkning att de innehöll samarbete med ett företag.  
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Som tidigare nämnts kan beundran påverka åsikter om en influencer om en parasocial 

relation skapats mellan parterna och därav även påverka huruvida personen är kritisk 

gentemot influencerns inlägg (Kirvesmies, 2018 s.77; Liu et al., 2018, s.1; Nouri, 2018, 

s.9). Den genomförda undersökningen har däremot visat att beundran inte har visat sig 

ha någon påverkan på hur respondenten uppfattar innehåll som antingen visat sig vara 

av kommersiell avsikt eller inte.   
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6. Slutsats 

6.1 Sammanfattande slutsats 

Syftet med denna studie var “att analysera ungdomars medvetenhet om den 

kommersiella avsikten i marknadsföring via influencers på sociala medier-plattformen 

Instagram”. För att besvara detta syfte formades två forskningsfrågor som nedan 

kommer besvaras.  

6.1.1 Forskningsfråga 1 - Är ungdomar medvetna om den kommersiella avsikten i 

marknadsföring via influencers på Instagram? 

Forskningsfråga 1 innebar att analysera huruvida ungdomar innehar en medvetenhet 

kring den kommersiella avsikten när företag samarbetar med influencers för att lyfta 

fram sitt varumärke och sina produkter. Efter att ha genomfört vår enkätundersökning 

kan vi anta att en full medvetenhet inte finns hos ungdomar. De förvarnande 

anvisningar som de fick i form av texten “Betalt samarbete med …” under tema 2 har 

inte visat på en högre medvetenhet att det publicerade inlägget innehållet ett samarbete 

med ett företag. Det som vi däremot kan se efter att ha genomfört studien är att 

ungdomar, efter att ha fått frågan om de anser att bilderna är ett samarbete mellan 

företag och influencer, finner de bilder som framhäver produkter som aktiva 

samarbeten.  

6.1.2 Forskningsfråga 2 - Kan beundran av en influencer påverka ungdomars 

medvetenhet om den kommersiella avsikten i marknadsföring via influencers? 

Utifrån att ha undersökt forskningsfråga 2 kan vi se att respondenterna själva inte anser 

sig söka sig mot influencers för att få reda på nya produkter. Efter att ha undersökt 

respondenternas åsikter om bilderna och den valda influencern kan vi inte se att 

beundran ska ha påverkat dennes medvetenhet om den kommersiella avsikten i 

marknadsföring via influencers på sociala medier-plattformen Instagram. Detta kan 

dock bero på svårigheter med att mäta beundran men även på grund av att urvalet samt 

respondenterna och bör därför vidare analyseras.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget från denna studie är intressant men det bör ändå 

uppmärksammas att dessa bidrag inte är generaliserbara för hela urvalspopulationen då 
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vi dessvärre inte erhöll tillräckligt med data. Däremot kan det vara som stöd för 

framtida forskning. Det som vi kan tyda från vårt resultat är att ungdomar ser ut att ha 

en större vana av sociala medier och då främst Instagram. Däremot kan vi genom vår 

data se att detta nödvändigtvis inte har lett till en ökad förståelse kring sponsrade inlägg 

på plattformen. Detta då respondenterna endast uppmärksammade de bilder som 

innehöll en tydlig exponering av produkter som sponsrat innehåll. Detta kan även liknas 

vid tidigare forskning om produktplacering (Auty & Lewis, 2004; Vanwesenbeeck et 

al., 2016). Eftersom den data som erhållits inte är representativ för hela urvalet bör 

vidare studier genomföras.  

Dessutom kan vi anta att ungdomars medvetenhet om kommersiella avsikter inte 

påverkas av beundran. Detta är ett antagande då vi inte kan se ett intresse för 

produkterna som influencers framhävt hos respondenterna. De teorier som Kirvesmies 

(2018) lyft fram om att ungdomar finner influencers som mycket inflytelserika motsägs 

av de resultat som framkommit i denna studie. Dessvärre behöver detta antagande 

stärkas ytterligare då vår erhållna data inte anses som tillräcklig (Krejcie & Morgan, 

1970, s.2). Därav behöver vidare studier även genomföras inom detta ämnesområde.  

6.3 Praktiskt bidrag 

De praktiska bidragen från denna studie är följande: 

• Vår studie har visat på att ungdomar inte söker sig mot influencers för att få reda 

på nya produkter. Våra resultat tyder därför på att influencers och 

marknadsförare bör se över vad som kan komma att intressera ungdomar att 

söka sig mot influencers för att kunna utveckla strategin. 

• Vi kan se från vårt resultat att ungdomar har svårigheter att uppfatta 

anvisningarna om reklam. Vi anser därför att de förvarnande anvisningar som 

idag används bör utvecklas för att göra ungdomar mer medvetna om vad som är 

publicerat av kommersiell avsikt. 

• Att ungdomar kan komma att behöva undervisas om marknadsföring och dess 

syfte i skolor samt av förmyndare för att denna grupp inte ska riskeras att 

utnyttjas vilket även föreslås av Nygren & Guath (2018). 
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6.4 Förslag till vidare forskning  

Efter att ha analyserat och studerat syftet, om sårbara konsumenters, d.v.s. ungdomars, 

medvetenhet om den kommersiella avsikten i marknadsföring via influencers har en del 

andra olika forskningsämnen uppdagats. Det första generella vi anser som viktigt i 

framtiden är att försöka replikera vår studie i en större skala där urvalet är stort nog för 

att vara representativt för populationen. Detta för att stärka resultatets validitet och 

därav visa på ett potentiellt generationsskifte vilket kan skapa möjligheter för forskning 

och utvecklingen av marknadsföring via sociala medier. 

Dessutom ser vi det som intressant att studera barn i de yngre åldrarna (7–13 år) detta 

eftersom barn i allt yngre åldrar börjar använda sig av internet och sociala medier, för 

att studera deras kunskaper om marknadsföring. Om det är som Freeman & Shapiro 

(2014, s.53) och Woods (2016, s.22) nämner att erfarenheten av att börja i tidigare 

åldrar hjälper dem i senare åldrar när de har köpkraft och mer intressanta för företag. 

Eller att på grund av att de inte är fullt intellektuellt utvecklade kan de inte lära sig av 

det och erhålla kunskaper i senare åldrar.  

Att genomföra en liknande studie på konsumenter som är sårbara av en annan anledning 

än ålder, kan även vara intressant för att avgöra huruvida dessa uppfattar och reagerar 

kring marknadsföring via influencers på sociala medier-plattformen Instagram och 

jämföra dem mot varandra.   
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Bilagor: 

Bilaga 1: Deskriptiv statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. Kön 119 1,0 2,0 1,588 ,4942 

2. Ålder 121 2 6 3,49 ,958 

3. Hur ofta använder du 

Instagram? 

121 1 7 6,23 ,716 

4. Hur länge har du använt 

Instagram? 

121 1 7 6,07 ,697 

5. Av de personer jag följer 

så känner jag ... 

121 1 7 4,83 1,152 

6. Jag följer influencers som 

lever ett liv som jag vill leva 

121 1 7 3,57 1,897 

7. På Instagram är jag 

intresserad av mode? 

(Frivilligt) 

119 1 7 4,17 2,031 

8. På Instagram är jag 

intresserad av smink 

(Frivillig) 

120 1 7 2,46 1,953 

9. På Instagram är jag 

intresserad av träning 

(Frivillig) 

119 1 7 4,08 2,028 

10. På Instagram är jag 

intresserad av resor 

(Frivillig) 

117 1 7 3,94 1,895 

11. På Instagram är jag 

intresserad av musik 

(Frivillig) 

117 1 7 3,78 1,957 

12. På Instagram är jag 

intresserad av inredning 

(Frivillig) 

117 1 7 2,55 1,709 

13. Jag vet vem den här 

influencern är 

121 1 7 6,04 1,846 

14. Jag ser de flesta av 

hennes Instagram bilder 

121 1 7 3,33 2,464 

15. bild 1. är normal? 121 1 7 5,61 1,362 

16.  bild 1. är seriös? 121 2 7 5,60 1,275 

17.  bild 1. är tilltalande? 121 1 7 4,13 1,638 

18. bild 2. är normal? 121 1 7 4,07 1,876 

19. bild 2. är seriös? 121 1 7 4,78 1,730 

20. bild 2. är tilltalande? 121 1 7 3,91 1,875 
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21. bild 3. är Normal? 121 1 7 5,45 1,560 

22. bild 3. är seriös? 121 1 7 5,46 1,449 

23. bild 3. är tilltalande? 121 1 7 4,29 1,791 

24. bild 4. är normal? 121 1 7 3,52 1,946 

25. bild 4. är seriös 121 1 7 4,40 1,998 

26. bild 4. är tilltalande 121 1 7 3,27 1,880 

27. Jag tycker dessa bilder 

är typiska för denna person 

121 1 7 5,84 1,408 

28. bild 1. innehåller någon 

form av reklam. 

121 1 7 3,50 2,180 

29. bild 1. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

121 1 7 3,17 2,112 

30. se om bild 1. var 

sponsrad 

121 1 7 3,34 2,159 

31. bild 2. innehåller någon 

form av reklam 

121 1 7 5,85 1,595 

32. bild 2. visar på ett 

samarbete med ett företag 

121 1 7 5,26 1,824 

33. se om bild 2. var 

sponsrad 

121 1 7 5,28 2,009 

34. bild 3. innehåller någon 

form av reklam. 

121 1 7 3,93 1,992 

35. bild 3. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

121 1 7 3,44 2,008 

36. se om bild 3. var 

sponsrad 

121 1 7 3,85 2,044 

37. bild 4. innehåller någon 

form av reklam. 

121 2 7 6,53 1,033 

38. bild 4. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

121 1 7 6,24 1,432 

39. se om bild 4. var 

sponsrad 

121 1 7 6,35 1,223 

40. Jag tycker 

trovärdigheten för 

influencers minskar/ökar om 

de har sponsrade inlägg 

121 1 7 3,50 1,689 

41. Jag följer influencers för 

att få reda på nya produkter 

121 1 7 2,83 1,767 

42. Jag tycker det är viktigt 

influencers har kunskap om 

produkter de visar upp 

121 1 7 5,80 1,525 

43. Jag tycker det är vanligt 

att influencers använder sig 

av sponsrade inlägg 

121 1 7 5,50 1,639 
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44. Jag tycker att sponsrade 

bilder av influencers är 

irriterande 

121 1 7 4,54 1,928 

Valid N (listwise) 115     

 

Bilaga 2: Bivariat korrelationsanalys 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B48A327F667AB77A!1846&ithint=file%2c

xlsx&app=Excel&authkey=!AABN8riCTaEs4h8 
 

Bilaga 3: Faktoranalys 

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. På Instagram 

är jag 

intresserad av 

mode? (Frivilligt) 

,644       ,219     

14. Jag ser de 

flesta av hennes 

Instagram bilder 

,604          -,330  

6. Jag följer 

influencers som 

lever ett liv som 

jag vill leva 

,592      ,232      

41. Jag följer 

influencers för 

att få reda på 

nya produkter 

,589   ,210         

12. På 

Instagram är jag 

intresserad av 

inredning 

(Frivillig) 

,566            

10. På 

Instagram är jag 

intresserad av 

resor (Frivillig) 

,548          ,485  

8. På Instagram 

är jag 

intresserad av 

smink (Frivillig) 

,515 ,271     ,200      

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B48A327F667AB77A!1846&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AABN8riCTaEs4h8
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B48A327F667AB77A!1846&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AABN8riCTaEs4h8
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9. På Instagram 

är jag 

intresserad av 

träning (Frivillig) 

,452            

13. Jag vet vem 

den här 

influencern är 

,413  ,255          

3. Hur ofta 

använder du 

Instagram? 

,382       ,266     

4. Hur länge har 

du använt 

Instagram? 

,319          ,202  

40. Jag tycker 

trovärdigheten 

för influencers 

minskar/ökar om 

de har 

sponsrade 

inlägg 

,275           -,266 

25. bild 4. är 

seriös 

 ,799           

19. bild 2. är 

seriös? 

 ,622           

24. bild 4. är 

normal? 

 ,597     ,227    ,211  

18. bild 2. är 

normal? 

 ,597 -,234     ,290 ,229    

26. bild 4. är 

tilltalande 

 ,535     ,277      

22. bild 3. är 

seriös? 

 ,466       ,366    

27. Jag tycker 

dessa bilder är 

typiska för 

denna person 

 ,458           

16.  bild 1. är 

seriös? 

 ,430      ,283     

38. bild 4. visar 

på ett betalt 

samarbete med 

ett företag. 

  ,903  ,226        

37. bild 4. 

innehåller någon 

form av reklam. 

  ,872          
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39. se om bild 4. 

var sponsrad 

  ,833          

34. bild 3. 

innehåller någon 

form av reklam. 

   ,951         

35. bild 3. visar 

på ett betalt 

samarbete med 

ett företag. 

   ,843 ,204        

36. se om bild 3. 

var sponsrad 

-,255   ,547      ,472   

32. bild 2. visar 

på ett samarbete 

med ett företag 

    ,831        

31. bild 2. 

innehåller någon 

form av reklam 

    ,770        

33. se om bild 2. 

var sponsrad 

  ,303  ,702        

28. bild 1. 

innehåller någon 

form av reklam. 

     ,912       

29. bild 1. visar 

på ett betalt 

samarbete med 

ett företag. 

,210   ,297  ,779    ,223  -,230 

17.  bild 1. är 

tilltalande? 

 ,223     ,843 ,228     

23. bild 3. är 

tilltalande? 

      ,637  ,346    

20. bild 2. är 

tilltalande? 

,319 ,493     ,552 -,208     

15. bild 1. är 

normal? 

 ,273      ,820 ,216    

43. Jag tycker 

det är vanligt att 

influencers 

använder sig av 

sponsrade 

inlägg 

  ,210     ,234     

21. bild 3. är 

Normal? 

 ,247      ,314 ,872    

30. se om bild 1. 

var sponsrad 

     ,425    ,871   
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5. Av de 

personer jag 

följer så känner 

jag ... 

          ,513  

11. På 

Instagram är jag 

intresserad av 

musik (Frivillig) 

,208    ,242      ,400  

42. Jag tycker 

det är viktigt 

influencers har 

kunskap om 

produkter de 

visar upp 

,264           ,349 

 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 10 iterations. 

 

Bilaga 4: Klusteranalys 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 5 

1. Kön 1,9 1,8 1,6 1,4 1,0 

2. Ålder 3,3 3,4 3,5 3,6 4,3 

3. Hur ofta använder du 

Instagram? 

6 6 6 6 6 

4. Hur länge har du använt 

Instagram? 

6 6 6 6 6 

5. Av de personer jag följer 

så känner jag ... 

5 5 5 5 4 

6. Jag följer influencers som 

lever ett liv som jag vill leva 

3 4 4 2 5 

7. På Instagram är jag 

intresserad av mode? 

(Frivilligt) 

4 5 4 3 5 

8. På Instagram är jag 

intresserad av smink 

(Frivillig) 

2 4 3 1 1 

9. På Instagram är jag 

intresserad av träning 

(Frivillig) 

4 5 4 4 4 
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10. På Instagram är jag 

intresserad av resor 

(Frivillig) 

3 4 4 3 5 

11. På Instagram är jag 

intresserad av musik 

(Frivillig) 

2 4 4 4 6 

12. På Instagram är jag 

intresserad av inredning 

(Frivillig) 

3 3 3 2 3 

13. Jag vet vem den här 

influencern är 

7 7 6 5 6 

14. Jag ser de flesta av 

hennes Instagram bilder 

5 5 4 1 2 

15. bild 1. är normal? 5 6 6 5 6 

16.  bild 1. är seriös? 5 6 6 5 6 

17.  bild 1. är tilltalande? 4 5 4 3 4 

18. bild 2. är normal? 4 5 5 3 4 

19. bild 2. är seriös? 4 5 5 4 5 

20. bild 2. är tilltalande? 3 5 5 3 4 

21. bild 3. är Normal? 5 6 6 5 4 

22. bild 3. är seriös? 5 6 6 5 4 

23. bild 3. är tilltalande? 4 5 5 4 3 

24. bild 4. är normal? 3 4 5 3 3 

25. bild 4. är seriös 2 5 5 4 3 

26. bild 4. är tilltalande 3 4 4 3 1 

27. Jag tycker dessa bilder 

är typiska för denna person 

4 6 6 6 6 

28. bild 1. innehåller någon 

form av reklam. 

6 3 6 3 2 

29. bild 1. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

5 3 6 2 4 

30. se om bild 1. var 

sponsrad 

5 2 5 3 2 

31. bild 2. innehåller någon 

form av reklam 

4 6 7 6 7 

32. bild 2. visar på ett 

samarbete med ett företag 

4 5 7 5 7 

33. se om bild 2. var 

sponsrad 

4 5 6 5 7 

34. bild 3. innehåller någon 

form av reklam. 

5 3 6 3 7 

35. bild 3. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

4 3 6 3 7 

36. se om bild 3. var 

sponsrad 

4 3 5 4 7 
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37. bild 4. innehåller någon 

form av reklam. 

6 7 7 6 7 

38. bild 4. visar på ett betalt 

samarbete med ett företag. 

6 6 7 6 7 

39. se om bild 4. var 

sponsrad 

6 7 7 6 7 

40. Jag tycker 

trovärdigheten för 

influencers minskar/ökar om 

de har sponsrade inlägg 

4 4 5 3 3 

41. Jag följer influencers för 

att få reda på nya produkter 

3 3 4 2 3 

42. Jag tycker det är viktigt 

influencers har kunskap om 

produkter de visar upp 

6 6 6 5 7 

43. Jag tycker det är vanligt 

att influencers använder sig 

av sponsrade inlägg 

5 6 6 5 6 

44. Jag tycker att sponsrade 

bilder av influencers är 

irriterande 

4 4 4 5 6 

 

Bilaga 5: Enkät 
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