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Syfte:  Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur förtroendet 

hos konsumenter för influencers på sociala medier påverkas. Studien 

ämnar undersöka detta hos individer inom generationen millennials på 

Handelshögskolan vid Örebro universitet. Bidraget med studien blir 

följaktligen att skapa en kunskap för den part som ämnar använda sig 

av influencer marketing som marknadsföringskanal. Studien kommer 

även att ha en bidragande del till teorin kring förtroende mellan 

konsumenter gentemot influencers på sociala medier, då detta ej har 

undersökts utförligt tidigare. 

 

Metod: I denna studie tillämpades en kvalitativ metod där åtta 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. Den teoretiska 

referensramen är baserad på litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

publikationer på internet.  

 

Slutsats: Förtroendet hos konsumenter gentemot influencers existerar 

nödvändigtvis inte enbart för att en influencer besitter en eller flera av 

egenskaperna förmåga, integritet och välvilja. Det är en kombination av 

egenskaperna som krävs för att skapa ett högt förtroende. Parasociala 

relationer kan möjliggöra att förtroende kan byggas upp över tid. 

Förtroende byggs således initialt upp i och med en kombination av de 

tre egenskaperna förmåga, integritet och välvilja, men kan sedan 

komma att påverkas positivt eller negativt beroende på huruvida en 

parasocial relation skapas. 
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Issue: How is the trust affected for individuals within generation millennials 

towards influencers on social media?  

 

Purpose:  The purpose of this study is to create an understanding for why the trust 

from consumers towards influencers on social media is affected. The 

study will investigate this for individuals within generation millennials 

on the Business School at Örebro University. The contribution from 

this study thus becomes to create knowledge for the party that intends 

to use influencer marketing as a marketing channel. The study will also 

have a contributing part to the theory regarding trust between 

consumers towards influencers on social media, since this haven’t been 

investigated in detail previously.  

 

Method: In this study, a qualitative method was applied were eight semi 

structured interviews were conducted. The theoretical frame of 

reference is based on literature, scientific articles and publications on 

the internet. 

 

Conclusion: Trust from consumers toward influencers doesn’t exist only because an 

influencer has one or more of the characteristics ability, integrity and 

benevolence. A combination of these characteristics is required for a 

high level of trust. Parasocial relations can create trust over time. Trust 

is therefore built on the basis of a combination of the characteristics 

ability, integrity and benevolence but can be affected either positively 

or negatively depending on whether a parasocial relationship is built. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen har de senaste årtionden påverkat dagens samhälle på ett 

revolutionerande sätt där nya jobb, vanor och möjligheter har uppstått. Mötesplatser som 

tidigare var lokala, har istället bytts ut mot att människor är uppkopplade mot internet större 

delen av sina dagar och interagerar med varandra digitalt. Några andra exempel på hur 

digitaliseringen har förändrat individers levnadssätt är bland annat streamingtjänster, 

internetshopping och sociala medier. Utvecklingen har medfört en förändring i hur företag 

bedriver sin verksamhet i många aspekter, där marknadsföringen har blivit en alltmer 

avgörande faktor. Företag har historiskt sett marknadsfört sina varumärken med hjälp av 

exempelvis tidningar, tv-reklam och annonsering på webbsidor (Mangold & Faulds 2009). 

Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att konsumenter i dagsläget har blivit 

skeptiska till den typ av traditionell marknadsföring då de blivit utsatta för denna typen av 

marknadsföring till en stor utsträckning under en lång tidsperiod. Författarna menar att 

konsumenter numera försöker att undvika den här typen av marknadsföring. Detta med hjälp 

av exempelvis on-demand tv och ad-blocking program för att kringgå reklam som i vanliga 

fall hade nått ut till dem. 

Företag har således varit tvingade till att hitta nya tillvägagångssätt för att exponera sig mot 

potentiella och befintliga kunder, vilket till stor del numera sker via sociala medier. Dessa 

medier syftar på digitala kommunikationskanaler där användare har möjligheten att 

kommunicera med varandra, antingen genom ljud, bild eller text (Nationalencyklopedin 

2018). Det här innebär att sociala medier har blivit en digital marknadsplats där människor 

kan mötas och utbyta information när som helst och var som helst. Enbart i Sverige är det 

ungefär 60% av populationen som är aktiva på sociala medier där 38% av dessa individer 

använder sociala medieplattformar dagligen (ISS 2018). Det har lett till att företag pressas till 

att överväga att applicera nya strategier gällande marknadsföring, samt fundera över hur de 

ska nå ut till sina konsumenter som nu använder sig av digitala plattformar i huvudsak. Ett sätt 

att göra detta på som har visat sig vara effektivt är via användningen av influencers. 

Influencers är inget nytt fenomen, det har funnits under en längre period men har traditionellt 

sett syftat på personer som atleter, kändisar och ledare i olika former. Det har tidigare 

definierats som en välkänd person som har tillgång till, och kan ha ett inflytande över ett stort 

nätverk av individer som den kan nå ut till (Jaakonmäki, Oliver & Brocke 2017). Definitionen 

är fortfarande relevant men har i dagsläget förändrats. Veirman et al. (2017) beskriver en 

influencer likt en individ som har byggt upp ett stort nätverk genom sina digitala 

kommunikationskanaler och via dem sprider information om sin vardag, sina tankar och sina 

åsikter.  

Bakgrunden till användningen av influencers som marknadsföringskanal är baserat på att 

individer kan påverkas av andra människors åsikter, vilket även Wood och Hayes (2012) 

belyser i sin studie. Det innebär att företag utgår från att identifiera individer som anses vara 

lämpliga ambassadörer för sitt varumärke och uppmuntrar sedan dessa till använda sitt 
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inflytande för att sprida information om en viss produkt eller tjänst. Användningen av 

influencers är även ett kostnadseffektivare sätt att nå ut till en stor mängd individer jämfört 

med de traditionella tillvägagångssätten som för tillfället minskar i användning (Scott 2018). 

Influencers agerar således som en marknadsföringskanal för ett företag. I utbyte för ett betalt 

samarbete får influencers antingen produkter eller betalt i form av pengar, beroende på hur 

samarbetet gentemot företaget i fråga ser ut (Veirman et al. 2017). Influencers kan även ses 

som egenföretagare (DI 2018) och utöver att marknadsföra produkter och tjänster åt företag 

kan de även skapa en egen verksamhet och via detta ett eget varumärke. 

Svårigheter som uppstår med det här tillvägagångssättet att marknadsföra sig på, är att företag 

måste förlita sig på att respektive influencer ska ha ett inflytande över sitt nätverk. De 

influencers som väljs ut för att marknadsföra ett varumärke måste således ha en god 

uppfattning och vara förtroendeingivande för att deras nätverk skall kunna bli påverkade av 

influencern i fråga. En influencer som inte upplevs ha något förtroende associerat med sig kan 

antas ha ett lågt inflytande över sina följare, samtidigt som en influencer med en hög grad av 

förtroende kan antas ha ett stort inflytande. Det styrks av vad Li, Lin och Lai (2010) skriver, 

där författarna menar att ett företag effektiviserar sin digitala marknadsföring om de kan 

identifiera och använda sig av influencers som har en hög grad av förtroende associerat med 

sig. Det har tidigare skett forskning kring huruvida förtroende och sociala medier kan påverka 

konsumenter. Hur förtroende uppfattas och byggs upp utifrån ett konsumentperspektiv 

gentemot influencers är dock inte ett utforskat ämne, vilket gör att förtroende för influencers 

från konsumenter blir intressant att undersöka och få en förståelse för. 

1.2. Problematisering 

Sociala medier har sedan det först lanserades, blivit den mest effektiva 

marknadsföringsstrategin. Detta då information kan spridas till miljontals människor på ett 

snabbt och kostnadseffektivt sätt (Kirtiş & Karahan 2011). Influencer är ett nytt yrke som har 

uppstått i samband med att sociala medier uppkommit. Choi och Rifon (2002) menar att 

influencers antas ha en större trovärdighet och större möjlighet att påverka andra människor i 

förhållande till en individ som inte är välkänd. Det förklarar Metzger och Flanagin (2013) 

genom att en influencer antas ha en kunskap inom det området den marknadsför. Denna 

kunskap stämmer överens med tidigare forskning där Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

beskriver kring en individs förmåga, och menar att det bidrar till ett ökat förtroende. Detta 

förklaras som att en individ med hög kunskap inom ett område uppfattas som trovärdigare än 

en individ med låg expertis inom ett område.  

Influenceryrket innefattar att en individ har ett stort digitalt nätverk i form av följare som 

individen i fråga har inflytande över på sociala medier. Yrket går ut på att en influencer 

skapar innehåll på sina digitala plattformar, och med hjälp av dessa plattformar marknadsför 

produkter och tjänster (Lund 2017). Förtroendet hos konsumenter gentemot influencers på 

sociala medier är något som har påverkats i stor utsträckning sedan dessa plattformar började 

användas som marknadsföringskanaler. En undersökning visade att 52% av tillfrågade 

millennials litar mindre på influencers idag jämfört med vad de gjorde tidigare. Det eftersom 

sociala medier har förändrats markant och blivit allt mer kommersialiserade på senare år. 
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Detta i form av att allt fler publicerade inlägg som synliggörs av influencers är betalda 

samarbeten (Crowdfire 2018). Trots att det finns riktlinjer och kontrakt för de här typer av 

inlägg kan det fortfarande vara svårt för privatpersoner att få en uppfattning om ett inlägg är 

sponsrat eller om ett inlägg faktiskt är upplagt på eget bevåg av influencern, utan ett 

ekonomiskt motiv. Här återspeglas influencers integritet och välvilja som Mayer et al. (1995) 

beskriver som bidragande faktorer till förtroende. Författarna menar att individer som har en 

hög integritet och agerar utifrån välvilja upplevs som trovärdigare. Mayers et al. (1995) 

tidigare forskning går således i nuläget att tolka som att de influencers som publicerar inlägg 

utan ekonomiska motiv, upplevs som trovärdigare än de som publicerar sponsrade inlägg 

enbart med avsikt att tjäna pengar.  

Millennials är den generation som till störst utsträckning påverkas av influencers och deras 

åsikter. McDonald (2015) definierar millennials som individer födda under de två sista 

årtiondena på 1900-talet. Enligt Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi, 

Gruber, Komarova och Solnet (2012) är den grupp av individer den första generation som har 

spenderat hela sitt liv i en digital miljö, vilket gör dem mer benägna att värdera andras åsikter 

på sociala medier jämfört med andra generationer. En studie visar att 93% av individer inom 

denna generationen använder sig utav internet och millennials är även den gruppen av 

människor som är mest aktiva på sociala medier (Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr 2010).  

I jämförelse med generationen millennials menar Dabija, Brandusa och Tipi (2018) på att 

generation X består av äldre och mer mogna individer. Dessa individer har svårare att 

påverkas av andras åsikter på grund av två huvudorsaker. Dels att deras högre löner gör att de 

är mer pragmatiska och kräsna när det kommer till att lyssna på andras kommentarer på 

sociala medier och dels det faktum att deras livserfarenhet är större tack vare deras ålder, 

vilket gör att de är mer eftertänksamma när det kommer till nya köpbeslut (Dabija et al. 

2018). Detta visar på att individer inom generationen millennials och deras förtroende är mer 

lättpåverkade av influencers än individer från generation X. 

En annan aspekt kring varför förtroende för influencers har minskat handlar om 

opportunistiskt beteende. Kundakchyan & Seliverstova (2016) beskriver detta som att det 

handlar om att en individ främst prioriterar sitt egenintresse. I det här fallet kan det jämföras 

med att en influencer marknadsför en produkt eller tjänst för att uppnå ekonomisk vinning. 

Problematiken ur ett konsumentperspektiv blir således att avgöra i vilken utsträckning en 

influencer är genuin med sitt förespråkande av en produkt och tjänst. Om konsumenten 

uppfattar det som att influencern publicerar inlägg för egen vinning kan det således påverka 

förtroendet gentemot influencern (Metzger & Flanagin 2013).  

Det här återspeglar sig i Mayers et al. (1995) beskrivning av välvilja och integritet och 

betyder följaktligen att förtroendet hos konsumenter gentemot influencers spelar en central 

roll när det kommer till vilken utsträckning en individ påverkas av en influencer. Att 

förtroendet hos konsumenter gentemot influencers tenderar till att minska är en kritisk aspekt 

för den som använder sig av influencers som marknadsföringskanal. Orsakerna till detta 

minskade förtroende är utav hög relevans att undersöka och skapa förståelse för den som har 

intentioner att använda sig av denna marknadsföringsstrategi.  
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1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur förtroendet hos konsumenter för 

influencers på sociala medier påverkas. Studien ämnar undersöka detta hos individer inom 

generationen millennials på Handelshögskolan vid Örebro universitet.  

Bidraget med studien blir följaktligen att skapa en kunskap för den part som ämnar använda 

sig av influencer marketing som marknadsföringskanal. Studien kommer även att ha en 

bidragande del till teorin kring förtroende mellan konsumenter gentemot influencers på 

sociala medier, då det ej har undersökts utförligt tidigare.   

1.4. Frågeställning 

Hur påverkas förtroendet hos individer inom generationen millennials gentemot influencers 

på sociala medier? 
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2.0 Teoretisk Referensram 

Inom den teoretiska referensramen presenteras de olika delar som ligger till grund för 

uppsatsens undersökning. Avsnittet redogör för begreppet förtroende för att därefter bryta 

ned och förklara olika egenskaper under begreppet där förmåga, integritet & välvilja 

omfattas. Motiveringen till användningen av dessa begrepp är att begreppen är centrala inom 

tidigare forskning och används frekvent vid diskussion kring förtroende. Vidare presenteras 

parasocial relation, vilket är en ytterligare aspekt som är relaterad till förtroende. Slutligen 

genomförs en sammanfattning av teorin som har använts i denna studie. 

2.1. Förtroende 

Förtroende kan definieras på en rad olika sätt, det kan bland annat ses som ett förtroende 

gentemot individer, varumärken eller produkter. Rotter (1967) menar att förtroende definieras 

som en generell förväntning av en individ, att orden från en annan person går att lita på. 

Förtroende kan även definieras genom olika uppfattningar av förmåga, integritet och välvilja 

vilket Mayer et al. (1995) belyser. Morgan och Hunt (1994) beskriver att kvaliteter som är 

relaterade till förtroende handlar om att en individ är konsekvent, kompetent, ärlig, hjälpsam 

och ansvarsfull.   

Gefen och Straub (2004) syftar på att den större delen av tidigare studier som behandlar 

förtroende, använder sig av just egenskaperna förmåga, integritet och välvilja när de ska 

definiera vad förtroende är för någonting. Detta stämmer överens med vad Mayer et al. (1995) 

skriver och utifrån den här studiens perspektiv kan de tre egenskaperna således tolkas som att 

dessa påverkar förtroendet hos en konsument gentemot en influencer. Den första egenskapen 

förmåga går att koppla till konsumentens uppfattning om en influencers kunskap inom ett 

specifikt ämne. Det kan vara att konsumenten upplever det som att influencern inte vet vad 

den pratar om vilket då leder till att förtroendet minskar gentemot influencern i fråga. Den 

andra egenskapen integritet kan tolkas som att influencern agerar på ett ärligt sätt mot en 

konsument och att den upplever att den kan lita på vad influencern förmedlar. Integriteten hos 

en influencer leder således till att konsumenten påvisar en positiv känsla för vad influencern 

uttrycker. Det här gör följaktligen att förtroendet hos en konsument ökar när en influencern 

känns autentisk och inte upplevs som falsk. Den tredje egenskapen välvilja är något som 

bidrar till att förtroende hos konsumenten byggs upp. Detta då personen inte behöver oroa sig 

över att bli vilseledd på grund av ett egenintresse existerar hos influencern.  

Lewicki och Wiethoff (2000) beskriver att en individs motiv till att bygga upp förtroende för 

en annan person är baserat och påverkat av tre olika element. Det första elementet handlar om 

en individs personlighet och dess värderingar kring förtroende som utvecklats genom tidigare 

livserfarenheter (Lewicki & Wiethoff 2000). Det kan därmed tolkas i studien som att 

konsumenters tidigare erfarenheter och personligheter påverkar deras motiv till att bygga upp 

förtroende en influencer. Det andra elementet är baserat på samhällets normer (Lewicki & 

Wiethoff 2000). Där kan normen i det här fallet vara att följa en specifik influencer för att 

kunna upprätthålla social status. Det sista elementet är baserat på händelser inom en relation 

(Lewicki & Wiethoff 2000). Det här innebär indirekt att en konsument som upplever att den 
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följt en viss influencer över tid, och har varit exponerad för diverse händelser influencern har 

delat med sig av på sina sociala medier, kan känna att den bygger upp ett förtroende till 

influencern. Dessa motiv till att ha förtroende för någon förklarar även Mayer et al. (1995) 

och menar att individer har olika tolkningar av förtroende. De här motiven baseras enligt 

författarna på kunskap samt på individens personlighet, erfarenheter samt kulturella 

bakgrunder vilket går att relatera till Lewicki och Wiethoffs (2000) första element. Mayer et 

al. (1995) menar även att motivet till att ha förtroende för någon ökar om det finns en större 

kännedom om individen som ska bli betrodd.  

Med detta i åtanke går det att ses som att förtroende gentemot en influencer kan byggas upp 

med hjälp av att en influencer agerar med hjälp av förmåga, integritet samt välvilja. Samtidigt 

kommer förtroendet i slutändan även att påverkas av hur konsumentens förhållande till 

förtroende ser ut. Något som Li et al. (2010) skriver, är att förtroendet hos konsumenter är 

större gentemot en influencer som en person i fråga ser upp till, jämfört med ett traditionellt 

företag och dess egna marknadsföring. Detta på grund av att konsumenter ständigt blir utsatta 

för reklam och istället värderar personliga åsikter högre. Personliga åsikter anses vara mer 

ärliga och därför väger det här tyngre hos konsumenter än vad ett företags reklam skulle göra. 

Detta kan bero på det som Mayer et al. (1995) skriver om, där personliga åsikter kan anses 

vara ärligare beroende på vilken uppfattning som en konsument har av en influencer. I och 

med det större förtroendet som interaktioner på sociala medier medför, har influencers en 

större möjlighet att påverka individernas egna åsikter och beslutsfattande. Det förklarar även 

Lim och Kim (2011) som att individer är mer benägna att lyssna på och interagera med 

personer som delar liknande tankar och värderingar eftersom att det reducerar potentiella 

konflikter. Därmed kan ett större förtroende existera hos en konsument gentemot en 

influencer tack vare en upplevd känsla av en parasocial relation. 

 En parasocial relation är en sådan som Lewicki och Wiethoff (2000) beskriver i sitt tredje 

element och går att tolka som att konsumenten följt en influencer under en längre tid och 

känner att den har skapat en personlig relation med influencern. Relationen mellan en 

influencer och dess följare är således uppbyggd på ett upplevt personligare plan där 

influencern uppfattas som genuin och äkta av konsumenten. Veirman et al. (2017) beskriver 

att en individ måste agera trovärdigt för att skapa en upplevd känsla av personlig relation från 

ena parten. I detta fallet kan alltså en influencer upprätthålla sitt förtroende hos sitt nätverk 

genom att agera trovärdigt och skapa en upplevd känsla av parasocial relation. Konsumenter 

som upplever att influencern inte gör det kommer i enlighet med vad Veirman et al. (2017) 

säger att tappa sitt förtroende.  

White (u.å) förespråkar även betydelsen av att agera trovärdigt och förklarar det som att det 

existerar en förtroendetröskel. Denna innebär att en person inte längre lyckas bibehålla ett 

förtroende gentemot en annan part. Tröskeln är uppnådd när en influencers publik i det här 

fallet, börjar att ifrågasätta motiven och åsikterna hos influencern. För att en konsument ska 

behålla förtroendet för en influencer är det därför viktigt att influencern är genuin. Det kan 

innebära att influencern är tydlig med när ett inlägg är sponsrat, samtidigt som den ger ett 

ärligt och genuint omdöme om produkten eller tjänsten som förespråkas. Om influencern gör 
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detta har konsumenter inget emot att deras favorit influencer får betalt för att marknadsföra en 

produkt. 

Vidare i referensramen presenteras de tre tidigare nämnda egenskaperna kopplade till 

förtroende; förmåga, integritet och välvilja. Enligt Mayer et al. (1995) varierar var och en av 

dessa egenskaper oberoende av varandra. Däremot betyder inte det att de är orelaterade till 

varandra. För att bryta ned relationen mellan begreppen och tydliggöra kopplingen till 

förtroende går det i all enkelhet att säga att en hög nivå av samtliga egenskaper genererar en 

hög nivå av förtroende. Att en eller två av egenskaperna existerar betyder nödvändigtvis inte 

att en individ är förtroendeingivande. Parasociala relationer kommer vidare att presenteras 

och beskriva hur relationer kan komma att påverka hur förtroende mellan två parter byggs 

upp.  

2.1.1. Förmåga  

Mayer et al. (1995) förklarar förmåga som att en individ besitter den kunskap, kompetensen 

och de egenskaper som möjliggör för personen att utöva ett inflytande inom ett specifikt 

område. Att en individ har en hög kunskap inom ett område betyder enligt författarna att 

individen får ett högre förtroende gällande uppgifter inom det området. McAllister (1995) 

menar att förtroende baserat på kompetens är förtroende på basis av förmåga, pålitlighet och 

kompetens. Mayer et al. (1995) belyser dock att även om en individ har en hög kunskap inom 

ett område behöver det inte betyda att individen är betrodd inom andra områden, och menar 

då att förtroende är kopplat till områden såsom olika branscher. I det här fallet går det att se 

att influencers som är kopplade till specifika branscher såsom mode och mat, kan bygga upp 

ett förtroende inom dessa områden men samtidigt inte ha något förtroende associerat till sig 

inom en annan bransch som anses vara irrelevant. Kunskap och expertis går således att ses 

som en bidragande faktor till hur förtroende byggs upp och det är även något som Morgan och 

Hunt (1994) framhäver i sin studie. Där tar de upp hur kunskap kan ses som en individs 

trovärdighet och menar att det är bidragande till att förtroende kan byggas upp mellan två 

parter.  

Trovärdighet hos en individ är något som Hovland, Janis och Kelley (1953) samt Metzger och 

Flanagin (2013) beskriver som tilliten som finns till en informationskälla. Tilliten bygger 

mycket på vilka förutfattade meningar som finns om källan, samt hur mycket personlig 

kunskap källan har om ämnet som tas upp. Mayer et al. (1995) menar dock att det krävs mer 

än bara god kunskap för att bygga upp ett förtroende. Att enbart vara kompetent inom ett 

område räcker inte till. Författarna menar att det är kombinationen av kunskap tillsammans 

med integritet och välvilja som leder till att en hög nivå av förtroende kan byggas upp. 

Trovärdighet har därmed blivit väldigt centralt inom sociala medier vilket Lim och Kim 

(2011) belyser att trovärdigheten är något som påverkar en individs attityd till att köpa en 

produkt eller tjänst.  

Clow, James, Kranenburg och Berry (2006) tar även upp påverkan som trovärdigheten kan 

innebära och menar att eftersom konsumenter ständigt blir utsatta för reklam är det svårt att 

urskilja vilken reklam som är trovärdig. Därför är det väsentligt att den reklam som når ut till 

konsumenterna är legitim och tillförlitlig. Författarna syftar på att källan som delar 
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marknadsföringen, vilket är en influencer i detta fallet, måste ha en hög trovärdighet då den 

faktorn är avgörande i en konsuments syn på reklamen. Om en konsument ser att ett företag 

använder sig av en influencer som generellt sett har en låg trovärdighet, skulle konsumenten 

kunna associera företagets produkt eller tjänst med detta. Det skulle resultera i att företaget 

inte får samma spridning som om de hade använt sig av en influencer med hög trovärdighet, 

detta menar författarna istället hade påverkat konsumenten positivt. Pornpitakpan (2004) 

styrker det och menar att reklam med en individ som anses ha hög trovärdighet leder till att 

konsumenterna får en generellt positivare bild av varumärket och produkterna som är 

associerade till det. Detta styrker tanken om att förmåga är en avgörande egenskap kopplat till 

förtroende då en konsument kan komma att associera specifika influencers med produkter och 

varumärken beroende på deras trovärdighet. 

 

2.1.2. Integritet 

Litteraturen om förtroende beskriver att förtroendet hos den ena parten gentemot den andra 

byggs upp tack vare att den trovärdiga parten är pålitlig och har en hög grad av integritet. Hög 

grad av integritet är associerat med kvaliteter som konsekvent, kompetent, ärlig, 

ansvarstagande, hjälpsam och välvillig (Morgan & Hunt 1994). Mayer et al. (1995) beskriver 

definitionen av personlig integritet som att en individ följer någon form av bestämda 

principer. Gefen och Straub (2004) skriver ytterligare om begreppet integritet där de beskriver 

det som att integritet handlar om hur en individ uppfattas. Författarna belyser även att 

integritet kan förknippas med kvaliteter som ärlighet, kompetens och hjälpsamhet, vilket är i 

enlighet med vad Morgan och Hunt (1994) säger. När det kommer till fastställandet om en 

individ har förtroende för någon annan, är det den upplevda nivån av integritet hos den andra 

som är avgörande (Mayer et al. 1995). Kopplingen mellan integritet och förtroende menar 

Mayer et al. (1995) handlar om en individs uppfattning om att en annan individ med 

förtroende kopplat till sig, förhåller sig till principer som är rimliga och acceptabla. Morgan 

och Hunt (1994) hävdar att förtroendet ökar gentemot en individ med hög integritet. I det här 

fallet uppfattningen hos en konsument gentemot en influencer, vilket skulle innebära att en 

individ har förtroende för en influencer om den uppvisar hög integritet. Däremot påverkas inte 

förtroendet hos en individ enbart av integritet. En hög eller låg grad av förtroende kan skapas 

oavsett nivån av integritet hos en individ. Detta beroende på nivån av förmåga och välvilja en 

individ uppvisar (Mayer et al. 1995). 

Under begreppet integritet finns det aspekter som påverkar graden av integritet. Walumbwa, 

Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson (2007) skriver att en individ som är autentisk är 

associerad med integritet. Författarna menar att en autentisk person uppvisar en hög moral 

och är ärlig. Eggers, O’Dwyer, Kraus, Vallaster och Güldenberg (2013) beskriver vidare att 

någon är autentisk om den kan uppfattas som uppriktig och äkta. Vilket styrker vad Ilicic och 

Webster (2014) skriver, de menar på att autenticitet kan ses som någonting genuint, äkta och 

ärligt. De beskriver det också som att autenticitet skapas av individer genom interaktioner och 

upplevelser, men belyser även att något som somliga uppfattar som autentiskt kan för andra 

uppfattas som falskt.  
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Ilicic och Webster (2014) fortsätter att diskutera autenticitet och syftar på att det kan innebära 

att en individ är sig själv, därmed att individen har en personlig karaktär och inte försöker 

efterlikna någon annan. Att en individ är genuin innebär att den uppfattas som ärlig och 

uppriktig medan det kan ses som att en autentisk person är sig själv och att det är sättet som 

den interagerar med andra individer som är genuint. En autentisk och genuin person har 

därmed större möjlighet att skapa ett förtroende jämfört med individer som saknar de 

kvaliteter. Om en influencer agerar autentiskt och genuint kommer individer uppfatta det som 

att personen i fråga besitter integritet, vilket därmed påverkar förtroendet gentemot individen. 

Arnold (2018) uppmärksammar det i sin artikel och menar att 57% av millennials enligt en 

studie, säger att de kan tänka sig att se sponsrade inlägg samtidigt som de upplever ett 

förtroende för influencern och dess budskap. Detta förutsatt att inläggen kommer från 

autentiska influencers där individen upplever att inläggen är underhållande och användbara.  

2.1.3. Välvilja 

Larzelere och Huston (1980) menar att förtroende existerar i den omfattningen att en person 

tror att en annan person är ärlig och välvillig. Vidare definierar Mayer et al. (1995) välvilja 

som den omfattning en person med förtroende kopplat till sig, antas vilja göra nytta för någon 

annan som litar på personen, utan några ekonomiska motiv. Författarna menar att agerande 

utefter välvilja har visat sig vara ett av de mest effektiva tillvägagångssätten när det kommer 

till att skapa förtroende mellan två parter. Vilket innebär att en upplevd välvilja hos en individ 

från en annan spelar en viktig roll i bedömningen av förtroendet (Mayer et al. 1995). I detta 

fallet, förtroende hos konsumenten gentemot en influencer. McAllister (1995) definierar 

förtroende baserat på välvilja som förtroendet på basis av känslor, genuinitet, omtanke, 

ärlighet och personlig koppling. Om en individ uppvisar en hög grad av välvilja kan en viss 

nivå av förtroende byggas upp även om personen i fråga har en låg grad av förmåga och 

integritet. Ett exempel är när en individ vill hjälpa en annan individ även fast den inte behöver 

det. Detta när individen är medveten om att det inte finns någon belöning i och med att den är 

hjälpsam (Mayer et al. 1995). 

En aspekt som är avgörande för förtroendet till en influencer är således dess motiv till sitt 

agerande, det vill säga om en influencer agerar utefter välvilja till andra individer eller genom 

egenintresse. Det finns influencers som hjälper och belönar sin publik, där egenintresse 

utifrån influencers perspektiv inte är involverat (Scott 2018). Skulle däremot motivet hos en 

influencer visa sig vara utifrån ett egenintresse skulle det minska förtroendet gentemot 

konsumenter, vilket stämmer överens med vad Metzger och Flanagin (2013) säger. Morgan 

och Hunt (1994) definierar opportunistiskt beteende som att tillgodose sitt egenintresse genom 

att missleda en annan part. När en part misstänker att en annan part besitter ett opportunistiskt 

beteende kommer det i sin tur leda till ett minskat förtroende. Patel (2017) menar att samtidigt 

som influencers och dess inlägg ofta skapas utefter egenintresse för att tjäna pengar, tar 

influencers med gott rykte ofta ställning för samhället och är beredda att använda deras 

inflytande för att genomföra en positiv förändring. Detta är inte med avsikt att tillgodose 

egenintresse utan kan ses som en form av välvilja och ett sätt att bygga upp tillit på.  
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2.2. Parasocial relation 

Som tidigare presenterat påverkar egenskaperna förmåga, integritet och välvilja det 

förtroendet som finns gentemot en specifik individ och hur personen uppfattas av omvärlden. 

Ytterligare en aspekt som påverkar förtroendet och som även är relaterat till de tre ovan 

nämnda egenskaperna är fenomenet parasocial relation. 

Horton och Wohl (1956) definierade ursprungligen parasocial relation som illusionen av en 

“face-to-face” relation med en känd person. Individer som känner igen sig i denna typ av 

relation upplever en form av interaktion med influencern i detta fall, på ett ömsesidigt sätt 

genom en tvåvägskommunikation där individen känner att influencern pratar direkt till 

henne/honom (Labrecque 2014). Parasociala relationer kan utvecklas till en nivå där 

konsumenter börjar se en influencer som en riktig vän (Stern, Russell & Russell 2007). 

Jämfört med traditionell marknadsföring har kommunikation via sociala medier större 

påverkan på parasociala relationer, det eftersom individer kan få en inblick i influencers liv 

och på så sätt bli familjära med deras uppvisade personlighet (Tsai & Men 2013).  

Saini och Johnson (2005) menar på att användningen av öppenhet i kommunikation är utav 

stor vikt för att bygga förtroende i en relation över sociala medier. Öppenhet från en 

influencer ökar känslan av en parasocial relation från konsumentperspektivet. Individer 

upplever det som att intimitet och förtroende byggs upp när en influencer delar med sig av 

personlig information. Detta på grund av att konsumenten får känslan av att hen skaffat sig 

“insiderinformation” om aspekter av influencern i en personlig miljö. Det skapar en känsla 

från konsumenten om att den känner influencern på ett djupare, personligt plan (Labrecque 

2014). Följare till influencers ser dessa som trendmedvetna vänner de har ett förtroende för 

och känner att de kan lita på när det kommer till råd och informationsdelning. Bakgrunden till 

det är att följarna känner att de kan identifiera sig själva och associera sig med influencers 

(Tsai & Men 2013). 

Hur detta påverkar förtroende är således genom att följarna upplever det som att de har en 

personlig kontakt med influencern i fråga, vilket även kan tolkas som Lewicki och Wiethoffs 

(2000) beskrivning av olika motiv till förtroende. Den personliga relationen som upplevs kan 

bidra till att följaren känner sig som en vän till influencern, vilket gör att följaren har ett större 

förtroende för influencern jämfört med om relationen inte hade funnits.  

2.3. Sammanfattning av teorin 

För att uppnå förtroende menar Mayer et al. (1995) att en individ behöver uppfattas som 

trovärdig. Detta gör en individ genom att upprätthålla en hög grad av förmåga, integritet samt 

välvilja (Mayer et al. 1995). Förmåga är något som influencers bedöms enligt och kan 

beskrivas vara en influencers kunskap inom ett område. Det här kan ses i studien då en 

influencers förmåga syftar till att kunna förmedla och påverka de individer som följer den. 

Integriteten är något som bidrar till förtroende då en individ med hög integritet upplevs vara 

ärlig (Morgan & Hunt 1994). Motsatsen är att influencers som har en låg integritet kan 

upplevas som falska och oärliga. Influencers som upplevs vara ärliga ökar därmed sin grad av 

trovärdighet. Den tredje egenskapen välvilja handlar i studien om den omfattning en person 
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med förtroende kopplat till sig, antas vilja göra nytta för någon annan som litar på personen, 

utan några ekonomiska motiv (Mayer et al. 1995). Agerar influencers i stor utsträckning 

utifrån egenintresse med ekonomiska motiv, kan detta ses som mindre trovärdigt än om 

influencern skulle agera utefter välvilja mot konsumenter.  

De tre olika egenskaper bidrar således alla till ett förtroende, men att en individ enbart har en 

hög integritet betyder nödvändigtvis inte att individen är trovärdig. Exempelvis kan en individ 

ha expertis inom ett område men inte ha någon välvilja och då inte heller uppfattas som 

trovärdig. Det går således att se förtroende som en kombination av de tre egenskaperna 

förmåga, integritet och välvilja (Mayer et al. 1995).  

Ytterligare en aspekt som kan påverka förtroendet gentemot en individ är de personliga 

kopplingar som andra individer kan ha i förhållande till den. Det kan kallas för en parasocial 

relation och innebär att en individ upplever en form av relation till en känd person där 

individen uppfattar det som att den kända personen vänder sig direkt till individen (Labrecque 

2014). Relation kan utvecklas till den nivån att individen kan börja känna sig nära med den 

kända personen och därmed få ett större förtroende gentemot den (Stern et al. 2007). 

Relationen baseras mycket på de erfarenheter som individen har gentemot den betrodde 

parten och parasociala relationer uppstår därmed utifrån de övriga begreppen. De centrala 

begreppen som behandlas i denna studie kommer således vara förmåga, integritet, välvilja 

samt parasociala relationer. Dessa begrepp kommer att vara utgångspunkt i insamlandet av 

empirin samt vara en del av grunden till analysavsnittet.  
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3. Metod 

Under detta kapitel kommer val av ämne och studiens vetenskapliga metod redogöras. 

Därefter presenteras hur den teoretiska referensramen togs fram, hur data samlades in och 

vad valet av respondenter grundar sig i. Vidare beskrivs intervjuguiden och genomförandet 

av intervjuer för att därefter presentera analysmetoden. Slutligen görs en bedömning av 

studien i form av reliabilitet, validitet och etiska principer.  

3.1. Ämnesval 

Valet av ämne grundar sig i att ett stort intresse om marknadsföring via sociala medier 

existerar hos uppsatsskrivarna. Mer specifikt gällande den nya och högaktuella trenden som är 

influencer marketing. Sociala medier är en typ av digital plattform som vuxit fram i och med 

digitaliseringen och möjliggjort att med hjälp av influencers marknadsföra varumärken samt 

produkter och tjänster. Det som intresserar oss i detta ämnet är att urskilja vad konsumenter 

upplever påverka förtroendet gentemot en influencer. 

3.2. Vetenskaplig metod 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur förtroende för influencers påverkas. 

Då studien ämnar använda sig av teori för att undersöka detta fenomen kan det ses som att en 

kvalitativ ansats är passande. Detta då en kvalitativ ansats är lämplig för att skapa en mer 

djupgående kunskap om ett fenomen och problemställning enligt Björklund & Paulsson 

(2003). Författarna beskriver det som att vid en kvalitativ ansats blir undersökningen mer 

djupgående och öppen för tolkning än vid en kvantitativ studie. Kvalitativ metod är därmed 

den mest logiska då möjligheten för en öppen tolkning är centralt i studien för att kunna 

analysera respondenternas svar i de intervjuer som genomförts. En kvantitativ ansats hade 

varit ett metodalternativ, men som Jacobsen (2017) beskriver, är kvantitativ metod en sluten 

tillämpning och genererar inte tolkningar utifrån respondentens perspektiv, utan snarare en 

verklighetstolkning utifrån författarna. Då förtroendet för influencers kan vara varierande från 

person till person samt för att det är respondentens tolkning av verkligheten vi vill få en 

inblick i hade det varit svårt att urskilja med en kvantitativ metod. 

Bryman och Bell (2013) resonerar och beskriver kvalitativa intervjuer som ett medel för att få 

inblick i respondentens sociala verklighet. I vår studie tolkas den sociala verkligheten som 

respondenternas egna erfarenheter och tolkningar av förtroende. Enligt Bryman och Bell 

(2013) utgör begrepp en central del i den kvalitativa metoden. Utifrån teorin har därför 

begreppen förmåga, integritet, välvilja och parasociala relationer uppmärksammats och är de 

begrepp som studien utgår från. Det kan ha uppstått andra tolkningar av förtroende utifrån 

intervjuerna, men studien ämnar avgränsa sig till ovan nämnda begrepp från tidigare 

forskning. Att begreppen är öppna för tolkning är något som är centralt i denna studie då det 

är respondenternas syn på förtroende som undersöks och ska ställas mot teorin. Studiens 

tillämpning av begrepp har således inneburit att intervjuerna genomförts med dessa begrepp 

från teorin som utgångspunkt och svaren från respondenterna har sedan tolkats med hjälp av 
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begreppen gentemot förtroende. En kombination av intervjuer och en större kvantitativ 

undersökning hade varit möjligt för att både få en djupgående men även bred undersökning, i 

och med att syftet är att få en djupgående undersökning hos individer inom generation 

millennials på Handelshögskolan vid Örebro universitet var dock inte detta relevant. Även 

bristen på tid bidrog till att endast kvalitativa intervjuer genomfördes.  

Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till teori och hur den är relaterad till empirin i en 

forskningsfråga. En studie med deduktiv ansats syftar på att forskaren har en hypotes som 

utifrån befintlig teori skall prövas. Det innebär därmed att datainsamlingen baseras på teori 

och går ut på att samla in empiriskt material för att kunna bekräfta eller förkasta en hypotes 

(Jacobsen 2017). Ett induktivt synsätt är ett tillvägagångssätt uppbyggt på det motsatta sättet 

där teorin ska vara grundad i verkligheten, forskaren skapar i det fallet teorin med den 

insamlade empirin (Bryman & Bell 2013). De två förhållningssätten kan ses som varandras 

motsats på en skala och Jacobsen (2017) beskriver att det inte är möjligt att enbart vara en av 

de två. Författaren förklarar det som att individer alltid har en tidigare uppfattning om det som 

ämnas att undersökas. Då denna studie ämnar till att belysa konsumentens perspektiv har vi 

följaktligen valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att sedan ställa dessa 

intervjuer mot den teori som presenterats i den teoretiska referensramen. Således utgår vi från 

en teoretisk uppfattning om vad som bygger upp förtroende och jämför detta med 

respondenternas svar från intervjuerna, vilket kan ses som Jacobsens (2017) beskrivning av ett 

deduktivt förhållningssätt.  

3.3. Val av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen byggdes upp med litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

publikationer på internet. Artiklarna har erhållits via digitala databaser såsom Google 

Scholar, Emerald Insight och Tandfonline. De artiklar som har använts i studien har först 

bedömts utifrån deras rubrik och om de har verkat relevanta. Därefter har respektive 

sammanfattning samt slutsats lästs för att göra en bedömning om artikeln i fråga vore 

bidragande till studien. Sökord som har tillämpats har varit på engelska för att få ett bredare 

urval. Ord som använts i sökprocessen är bland annat följande: Trust, social media trust, 

influencer marketing, social media marketing, integrity, influencer integrity, ability trust, 

marketing relations, relational trust, benevolence, parasocial relations, trust interactions.  

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2013) att det är individers tolkningar som 

forskningen utgår från och att det är en central del för att få en djupare förståelse i 

undersökningen. För att få tillgång till individers tolkningar användes semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att intervjuaren utgår från en framtagen intervjuguide med frågor 

men med möjlighet att låta intervjuerna variera, för att på så sätt kunna ta del av information 

som respondenten anser vara av betydelse (Bryman & Bell 2013). Då individers uppfattning 

och synsätt på influencers kan variera var flexibiliteten i intervjuerna en förutsättning för att 
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få ut det mesta från varje intervjutillfälle. Respondenterna fick utrymme för att själva utforma 

sina svar och behövde således inte förhålla sig till förutbestämda svar som hade varit fallet 

med en strukturerad intervju. Vid strukturerade intervjuer måste intervjun hålla sig till ett 

framtaget frågeschema som kan leda till att relevant information kan missas. För att inte 

påverka respondenternas svar valdes därmed strukturerade intervjuer och även 

enkätundersökningar bort då vi eftersträvade att få varierande svar från respondenterna.  

Ostrukturerade intervjuer var inte heller ett lämpligt val av tillvägagångssätt då de går ut på att 

intervjuaren endast tar upp allmänna frågor som tas upp. Därmed finns det en risk att 

intervjuerna inte tar upp all den information som det finns intresse för. Däremot hade 

fokusgruppintervju varit möjligt att genomföra, där flera respondenter hade intervjuats 

samtidigt. Fokusgrupper är lämpliga när utvecklande av ny kunskap om ett fenomen eller 

problemställning ska genomföras (Jacobsen 2017). Detta hade varit ett alternativ val av 

datainsamling då ny kunskap eftersöktes i detta fall. 

3.4.2. Val av respondenter 

När intervjuer genomförts har en avgränsning i urval gjorts. Mer specifikt till individer som 

tillhör generationen millennials. Vidare har urvalsgruppen varit fördelad jämställt på kön. 

Åldern på de personer som intervjuats har varit mellan 20–22 år, där individerna har tillhört 

varierande terminer inom likvärdiga utbildningsprogram. Detta eftersom att individerna inom 

detta åldersspann tillhör författarnas umgängeskrets, samtidigt som en homogen urvalsgrupp 

har eftersträvats. Detta för att tydligare se likheter och skillnader i tolkningar hos 

respondenterna. De respondenter som har valts ut är privatpersoner som är aktiva på sociala 

medier och regelbundet använder sig av dessa minst en gång i veckan. När vi tittade på 

urvalskriterier var information det urvalskriterium vi fokuserade mest på. Det vill säga att vi 

valde ut personer att intervjua som vi ansåg kunna bidra med omfattande och initierad 

information. De här personerna har mer eller mindre kunskap om influencers och är duktiga 

på att uttrycka sig och dela med sig av information. Detta är i enlighet med vad Jacobsen 

(2017) uttrycker angående information som urvalskriterium. 

I den här studien har vi eftersträvat ett målinriktat urval. Detta är en vanlig metod inom 

kvalitativ forskning som går ut på att strategiskt välja ut intervjuobjekten för att försäkra sig 

om att urvalet är relevant utifrån valda forskningsfrågor. Ett alternativ hade kunnat vara att 

använda ett obundet slumpmässigt urval, vilket är en typ av sannolikhetsurval inom den 

kvantitativa forskningsmetoden. Då hade en definition av populationen genomförts för att 

sedan ge hela populationen samma möjlighet att komma med i urvalet. (Bryman & Bell 2013) 

I detta fall hade populationen kunnat vara samtliga studenter på Handelshögskolan vid Örebro 

universitet. Enligt Bryman och Bell (2013) hade resultaten från denna typ av mätning kunnat 

generaliseras till andra grupper av individer som inte har deltagit i undersökningen. 

I och med att datainsamling genomfördes via fysiska intervjuer för denna studie, gjordes 

ytterligare en avgränsning i urvalet av intervjuobjekt då det var relevant att hitta personer i 

geografiskt närliggande områden. Ett urvalskriterium blev därmed att intervjuobjektet skulle 

studera vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Detta då det ansågs vara lämpligt för att 

på ett tidseffektivt sätt boka och genomföra intervjuerna 
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Tabell 1. Översikt respondenter. 

3.4.3. Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades utifrån den ställda forskningsfrågan samt den teoretiska 

referensramen. Detta för att intervjuerna skulle ge information som är relevant för studien.   

Enligt Bryman och Bell (2013) ska en intervjuguide utgå från teman och utifrån 

respondentens perspektiv, därmed ska inte frågorna vara för specifika men inte heller för 

ostrukturerade att det tillåter studien att tappa fokus. Intervjuerna började med en inledning 

som presenterade hur intervjun skulle gå till, studiens syfte samt för att få tillåtelse kring 

inspelning. Därefter var intervjuguiden uppdelad i tre delar med olika teman. Detta gjordes för 

att kunna få både generella men även djupare svar från respondenterna. Den första delen 

behandlade generella frågor gällande influencers och hur dem upplevs utifrån integritet, 

förmåga, välvilja samt parasociala relationer, vilket kan kopplas till förtroendet (Mayer et al. 

1995). Begreppen togs inte upp ordagrant i intervjun med anledningen till att respondenten 

skulle få svara fritt med egna begrepp och definitioner. Svaren tolkas istället utifrån 

analysmodellen och blir kopplade till begreppen på det sättet.  

Denna del började med frågor kopplade till varför respondenten skulle följa en specifik 

influencer och exempelvis om respondenten kunde känna igen sig i influencers, vilket tillät 

respondenten att frispråkigt dela med sig av sina egna uppfattningar om både förtroendet 

gentemot influencers men även övriga tankar. Detta för att få en förståelse hur individen själv 

ser på förtroende till en influencer samt hur den generellt sett upplever att den kan bli 

påverkad av influencers. Svaren kunde således tolkas som respondenternas egna tolkningar av 

förtroende samt parasociala relationer. Den här delen tog även upp hur respondenten upplever 

betalda samarbeten. Detta gjordes eftersom att betalda samarbeten är en central del i hur en 

influencer uppfattas och behandlar de olika egenskaperna förmåga, integritet och välvilja.  

Nästa del av intervjun inleddes genom att det presenterades bilder (se bilaga 2) med ett urval 

av 18 olika influencers inom olika branscher, fördelat jämnt mellan kvinnor och män. Antalet 

18 ansågs vara en rimlig mängd och det gav tillräckligt med utrymme att kunna hitta 

influencers inom olika områden. Fördelningen av män och kvinnor gjordes med anledningen 

att det skulle vara jämställt och för att respondenten skulle få det lättare att känna igen 
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influencerna istället för att behöva visualisera dem självmant. Bryman och Bell (2013) 

nämner även bilder, och menar att genom att visa en bild kan det göra att respondenten minns 

händelser bättre samt att bilder underlättar och kan få respondenter att känna sig mindre 

obekväma.  

Respondenten fick se på bilaga 2 och därefter identifiera och välja ut tre personer som den 

hade kunnat tänka sig att följa samt tre personer den inte kunnat tänka sig att följa. Ett krav 

här var att respondenten behövde känna till de influencers den valde. Intentionen med detta 

var att respondenten skulle ha en uppfattning om de influencers som valdes och därmed inte 

har möjligheten välja bort en influencer enbart på grund av den inte hört talas om den. 

Anledningen till detta var att målet med intervjun var att få utförliga svar av respondenten, 

vilket kräver en viss kännedom om influencern som väljs. Den här delen av intervjun hade i 

avsikt att involvera mer djupgående frågor som omfattade de influencers som respondenten 

valt. Frågorna berörde hur relationen till den valda influencern uppfattades av respondenten 

samt varför just den specifika influencern valdes.  

De frågor som ställdes utgick från teoretiska referensramen och var således baserade på 

samma sätt som i den första delen. Anledningen till detta var att i del två av intervjun få en 

djupare diskussion och kunna koppla svaren för varje vald influencer till teori och därmed 

kunna få konkreta svar som går att tolka utifrån teorin. Avsikten med konkreta svar kring 

specifika influencers var att kunna koppla svaren till en viss person vilket gjorde tolkningen 

tydligare. Exempelvis ställdes frågan varför respondenten valde just den influencern och om 

det var något speciellt med den. Frågorna ställdes likadant gällande de olika influencers som 

valdes men hade öppenhet för att kunna ta olika riktningar. Detta gjordes avsiktligt då 

respondenten kan uppleva olika typer av relationer eller känslor kring de olika influencerna, 

beroende på respondentens livserfarenheter och personlighet (Mayer et al. 1995). Det var 

något som var av vikt av att få med i denna studie då analysen utgår från samtliga 

respondenter och bidrar till slutsatsen.  

Intervjuguidens avslutande del behandlade ytterligare uppföljningsfrågor som behandlade 

intervjuns genomgång och det togs även upp en övergripande fråga i form av att respondenten 

fick leva sig in en roll som marketing manager. Detta gjordes mot slutet av intervjun då 

respondenten kan ha blivit mer avslappnad och är mer benägen att dela med sig av personliga 

tankar (Bryman & Bell 2013). Frågan öppnade upp för att respondenten skulle redogöra sina 

personliga åsikter om vilka egenskaper som bör finnas hos en influencer för att kunna bygga 

upp ett förtroende gentemot sina konsumenter. Syftet med den avslutande delen var att 

respondenten gavs möjlighet att öppet berätta vad som helst inom ämnet för att författarna 

skulle kunna få ta del av respondentens tankar och för att låta respondenten tillägga något till 

sina tidigare svar. De här svaren analyserades sedan med hjälp av analysmodellen för att 

kunna bidra till studien.  

3.4.4. Genomförande av intervjuerna  

Det totala antalet intervjuer som genomfördes uppgick till åtta stycken. De genomfördes 

under sju dagar och vardera intervju varade mellan en halvtimme och en timme. När samtliga 

intervjuer var genomförda ansåg vi att en empirisk mättnad var uppnådd. Det är i enlighet 
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med vad Bryman och Bell (2013) tar upp angående empirisk mättnad, då vi kände vid vår 

sista intervju att vi inte längre erhöll information som kunde bidra till att besvara studiens 

forskningsfråga. Vid valet av intervjumetod beslutades att fysiska intervjuer skulle 

genomföras istället för telefonintervjuer. Med hjälp av fysiska intervjuer kunde vi fastställa att 

respondenterna var fokuserade och kunde ge givande svar. Genom telefonintervjuer kan 

respondentens svar vara svåra att tyda. Det kan även vara svårt att veta om respondenterna är 

uppriktiga eller inte (Denscombe 2016). Det kan även vara vanskligt att läsa av respondentens 

svar via telefonintervju då deras aktuella kontext och omgivning inte går att urskilja. Jacobsen 

(2017) menar även att externa faktorer kan påverka individen vilket kan göra att personen 

svarar okoncentrerat för att snabbt bli färdig.  

Under intervjuerna medverkade båda uppsatsförfattarna och turades om att ställa frågor från 

intervjuguiden samt följdfrågor. Det är enligt Bryman och Bell (2013) positivt att vara fler än 

en person vid intervjutillfället då det kan bidra till en mer avslappnad stämning samt att 

intervjuarna kan hjälpa varandra genom att exempelvis gripa in med följdfrågor. När 

intervjuerna med respondenterna bokades in valde vi att initialt bestämma träff med ett fåtal 

intervjuobjekt istället för att avtala intervjuer med hela urvalet. Detta innebar att vi hade sex 

intervjuer som utgångspunkt, för att därefter fortsätta att intervjua ytterligare individer fram 

tills det att vi upplevde att svaren inte bidrog till vidare implikationer för undersökningen. 

Valet av antal personer att intervjua grundar sig i att det inte kan undersökas ett stort antal 

individer i en kvalitativ metod, vilket är i enlighet med vad Jacobsen (2017) menar.  

När kvalitativa intervjuer genomförs blir en konsekvens att mycket data samlas in (Bryman & 

Bell 2013). Nackdelen med detta är att det blir vanskligt att anteckna och få ned allt som tas 

upp under en intervju i skriftligt format. I och med det beslutades det att intervjuerna skulle 

spelas in för att få med allt respondenten delade med sig av i sina svar ordagrant. 

Inspelningarna underlättade för att göra en noggrann analys av vad intervjuobjekten tog upp 

under intervjun (Bryman & Bell 2013). En nackdel med inspelningar är att många reagerar 

negativt på att få sin röst och sina svar inspelade (Jacobsen 2017). Därför var vi tydliga med 

att fråga om lov till inspelning och få ett godkännande i form av underskrift från varje enskild 

respondent. Under intervjuerna fördes även anteckningar för att få en överblick över vad som 

tagits upp under intervjun, men även för att signalera till intervjuobjektet att det personen har 

sagt är intressant, vilket Jacobsen (2017) menar på är viktigt för att ge respondenten en positiv 

och uppmuntrande känsla. 

3.5. Analysmetod 

För att analysera och ställa teorin mot den data som insamlats har ord från litteraturen som 

karaktäriserar begreppen förmåga, integritet, välvilja samt parasocial relation urskilts i 

intervjuobjektens svar. Den insamlade data betraktades således som tänkbara indikationer på 

begrepp vilket är i enlighet med Bryman och Bell (2013) och deras syn på kvalitativ 

dataanalys och kodning. Därefter har en koppling till förtroende genomförts med hjälp av de 

olika egenskaperna som påverkar förtroendet utifrån teorin. Med respondenternas svar som 

underlag har likheter och skillnader till teorin eftersökts för att undersöka huruvida individers 

uppfattning om förtroende stämmer överens med teorin eller inte. Genom att dela upp 
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genomförda intervjuerna i tre olika delar kunde en generell uppfattning bildas för vad som 

påverkar förtroendet gentemot en influencer.  

I den inledande delen fick intervjuobjekten möjlighet att dela med sig om motiv för varför 

personen i fråga följer influencers samt hur synen på betalda samarbeten ser ut. Detta skapade 

en generell uppfattning om respondenterna och deras tankar och värderingar kring influencers 

och deras agerande. Samtidigt kunde en mer specifik förståelse skapas då varje respondent i 

den andra delen av intervjun fick bidra med svar på individnivå kring enskilda influencers och 

vad de karaktäriseras av enligt dem. Genom att respondenterna fick välja ut tre influencers de 

kunde tänka sig samt tre de inte kunde tänka sig att följa kunde ett mönster urskiljas där 

konkreta exempel från respondenterna bidrog till en förståelse för hur förtroende påverkas av 

de olika egenskaperna som har undersökts. I den avslutande delen fick respondenterna dela 

med sig av vilka egenskaper de själva skulle eftersöka hos influencers om de skulle använda 

sig av influencer marketing. Genom att koppla ihop de tre delarna kunde en helhetstolkning 

göras där synen på de olika egenskaperna kopplat till förtroende uppdagades på ett djupare 

plan. 

Nedan har en öppen kodning av data genomförts där data har brutits ner, studerats, jämförts 

och kategoriserats (Bryman & Bell 2013). Detta i sin tur har lett till en tolkning och koppling 

av intervjuobjektens svar i förhållande till de olika egenskaperna som är kopplade till 

förtroende; förmåga, integritet, välvilja samt till parasocial relation. 

 

 

Tabell 2. Tolkning av begrepp utifrån genomförda intervjuer & ord från litteraturen som 

karaktäriserar begreppen 
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Under kapitel 4 Intervjuer, är den första delen i respektive intervju följt av en tolkningsdel. 

Denna del är en form av analys för att tydliggöra kopplingar till teorin med hjälp av citat från 

respondenterna. Den initiala empiridelen där intervjuerna sammanfattas innefattar inte alla 

svar från intervjuguiden, det har gjorts ett urval som baseras på relevans för studiens syfte, 

tolkning gentemot förtroende har varit grunden för vad som tagits upp i kapitlet.  

3.6. Bedömning av studien 

3.6.1. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir likadana ifall 

undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om resultaten skulle skilja sig på grund av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Med andra ord handlar reliabilitet om hur tillförlitlig 

en undersökning är (Bryman & Bell 2013). Den här genomförda kvalitativa studie har utsatt 

respondenterna för diverse stimuli och signaler. Det vill säga saker som intervjuobjekten har 

reagerat på. Detta är något som kan komma på att påverka tillförlitligheten i en studie. Då det 

har funnits två intervjuare har olika stimuli getts vilket kan göra att resultaten än mer visar på 

hur intervjuarna och observatören har uppträtt snarare än det undersökta fenomenet. Detta är 

vad Jacobsen (2017) refererar till intervjuar- och observatöreffekter. I det här fallet har dock 

intervjuarna varit likasinnade med en gemensam syn på hur data tolkas, vilket har lett till att 

samma resultat har uppstått hos intervjuarna. Detta är i enlighet med vad Bryman och Bell 

(2013) definierar som intern reliabilitet. Det vill säga att forskarna kommer överens om hur de 

ska tolka det de ser och hör. Enligt Jacobsen (2017) kan det antas att resultatet går att lita på 

om två undersökare har kommit fram till samma resultat. Däremot bör en medvetenhet 

existera kring det faktum att det inte går att kontrollera intervjuar- och observatöreffekter 

totalt.  

Vidare är det viktigt att ha kontexten där information insamlats i beaktning när det kommer 

till huruvida det kan ha påverkat resultaten. Individer tenderar till att anpassa sig efter sin 

omgivning enligt Jacobsen (2017). Därför har intervjuerna genomförts i ett naturligt 

sammanhang för respondenterna, detta i form av grupprum på Örebro universitet där samtliga 

respondenter har vistats tidigare. Jacobsen (2017) menar dock på att naturliga kontexter ofta 

har störande inslag. Således bör en avvägning göras om en artificiell eller naturlig kontext ska 

användas. I detta fall var en naturlig kontext att föredra, då en intervju i ett sammanhang som 

är obekant för respondenten kan vara problematiskt. Detta då människor ändrar sitt beteende i 

den omgivning de befinner sig i, vilket kan leda till missvisande svar om intervjun genomförs 

på en onaturlig plats för respondenten (Jacobsen 2017).  

Ett annat hot mot en studies tillförlitlighet kan enligt Jacobsen (2017) vara att forskarna inte 

har varit uppmärksamma nog och helt enkelt slarvat vid nedteckning och analys av data. I 

denna studie spelades varje enskild intervju in, vilket eliminerade risken för att nedteckning 

blev felaktig. I efterhand kunde därför varje intervju transkriberas med samma ord som 

respondenterna delat med sig av under intervjun.   
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3.6.2. Validitet 

Intern validitet innebär att det ska existera en överensstämmelse mellan observationer från 

undersökarna samt de teoretiska idéer som dessa observationer utvecklar (Bryman & Bell 

2013). Vidare utvecklar Jacobsen (2017) validering som en överensstämmelse mellan 

verkligheten och undersökarens beskrivning av den. Den interna validiteten tenderar till att bli 

en styrka i kvalitativa studier då forskarna har möjlighet att säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan observationer och begrepp. Detta genom den långvariga närvaron 

och delaktigheten i en social grupp (Bryman & Bell 2013). I denna studie har en stor 

delaktighet och ett samspel mellan intervjuare och intervjuobjekt existerat där alla parter varit 

aktiva och haft utrymme att dela med sig om sina tankar och funderingar. Data från 

förstahandskällor har eftersträvats under de genomförda intervjuerna. Det vill säga data från 

personer som har en närhet till det undersökta fenomenet. Således har personer som refererar 

till händelser de själva har upplevt och tagit del av, stått för underlaget av data. Jacobsen 

(2017) menar att en större tilltro existerar till källor som står närmare det undersökta 

fenomenet.  

Extern validitet handlar om till vilken utsträckning resultaten från en studie kan generaliseras 

till andra situationer och sociala miljöer (Bryman & Bell 2013). Vidare menar Jacobsen 

(2017) att extern giltighet handlar om till vilken grad resultat kan generaliseras till andra 

individer än de som har undersökts. Enligt Bryman och Bell (2013) kan extern validitet till 

skillnad från intern validitet utgöra ett problem för kvalitativa forskare. Detta då dessa 

tenderar till att använda sig av begränsade urval och fallstudier. Jacobsen (2017) skriver att 

styrkan i kvalitativa metoder är teoretiska generaliseringar i form av att bland annat upptäcka 

fenomen. Generalisering som går från urval till population menar författaren är svårare att få 

fram med en kvalitativ ansats. Detta för att en kvalitativ ansats enbart undersöker ett fåtal 

enheter som har valts ut i ett speciellt syfte (Jacobsen 2017). I denna studie har ett fåtal 

enheter valts för att de antogs kunna ge god information. I och med att den här undersökning 

utgår från en kvalitativ metod där data har samlats in från åtta intervjuobjekt kan det tänkas 

vara en låg grad av extern giltighet i denna studie. Eftersom att en homogen urvalsgrupp har 

använts kan dock resultaten från denna studie generaliseras till andra individer inom samma 

urvalsgrupp. I detta fall individer inom generationen millennials som är mellan 20–22 år 

gamla och studerar på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Däremot är det vanskligt att 

generalisera resultaten från den här studien till en större och bredare population, vilket heller 

inte är studiens syfte. Detta stämmer överens med Jacobsen (2017) resonemang om att en 

generalisering av resultaten oftast inte är i avsikt med kvalitativa metoder. 
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3.7. Etiska Principer 

När studien genomfördes har etiska principer funnits i beaktning. När förfrågan till 

respondenterna om deras medverkan gjordes, samt under intervjuernas gång klargjordes 

studiens syfte och tänkta bidrag. Även studiens upplägg och olika moment förtydligades 

vilket är i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) skriver om gällande informationskravet. 

Vidare uppfylldes samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna deltar frivilligt i studien 

och har möjlighet att hoppa av när som helst. Anonymitets- och konfidentialitetskravet 

beaktades även då alla personliga uppgifter om deltagarna behandlades konfidentiellt och att 

respondenterna var anonyma i studien. Nyttjandekravet innebär att den insamlade data enbart 

får användas för den avsedda forskningens ändamål (Bryman & Bell 2013). Även detta krav 

uppfylldes. 
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4. Intervjuer 

I följande avsnitt kommer den insamlade data i form av intervjuer att presenteras där varje 

enskild intervju är separerad och uppdelad under egna rubriker. Efter varje presentation av 

intervju tolkas och kopplas innehållet till teoretiska begrepp som redogjorts för i den 

teoretiska referensramen i en form av en initial analys. 

4.1. K1  

K1 är en 22 årig kvinna som läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. Hon följer influencers främst för att få inspiration 

angående trender men även för att intresset finns för att se hur andra har det i sina liv. Hon 

menar att influencers kan fungera som en sorts förebild. Influencers kan därmed fungera som 

en motivation, där K1 kan få ta del av någon annans vardag samtidigt som hon kan bli 

influerad av personen i fråga. Däremot upplever hon det som att det egentligen inte går att 

associera sig själv med influencers då de oftast lever ett liv som skiljer sig markant från 

hennes. Att influencers är mer förebilder framgår då tydligt eftersom respondenten kan tänka 

sig bort från sin egna vardag genom att se inlägg på sociala medier. Huruvida respondenten 

blir påverkad av influencers menar hon att det sker i en stor utsträckning och att det händer 

frekvent. Det kan grundas i att respondenten har ett stort intresse för mode samt shopping och 

om hon ser att en influencer publicerar ett inlägg med ett snyggt klädesplagg känner hon att 

influencern kan påverka henne till att köpa plagget.  

Att inlägg som influencers kan publicera är betalda samarbeten är ingenting som 

respondenten lägger värdering i. Hon menar att det är förståeligt att influencers lägger upp 

samarbeten då det ingår i deras yrkesroll att göra det. Däremot menar hon att konsumenter 

behöver vara kritiska mot detta för att undvika att bli utnyttjade. Hon beskriver att mängden 

inlägg kan bli överflödigt, därför har hon valt att ha ett separat konto där hon enbart följer 

influencers för att särskilja sina privata vänners inlägg från betalda influencer inlägg. Hon 

påpekar att även där kan för mycket betalda inlägg från samma influencer påverka hennes 

förtroende gentemot influencer negativt. 

 Respondenten fortsätter med att uppmärksamma att relevansen på samarbeten är viktiga. Om 

det är en influencer som börjar samarbeta med ett företag som inte är relevant för influencerns 

område skulle hon fråga sig hur trovärdigt det samarbetet är, vilket leder till att förtroendet 

hos henne kan komma att påverkas beroende på relevansen av samarbetet. Enligt 

respondenten byggs förtroendet upp om hon upplever att influencern känns äkta och inte 

enbart gör det för pengarnas skull. Det ska finnas en känsla i inläggen som publiceras och K1 

menar att inlägg som känns seriösa och genomtänka bidrar till en högre trovärdighet hos 

influencern.  

Hos de influencers som respondenten kunde tänka sig att följa återfanns det kvaliteter som: 

Driven, förebild och rolig. Trots att hon skulle kunna tänka sig att följa dessa influencers 

känner hon inget förtroende gentemot dem. Detta då hon kritiskt granskar influencers och 

ständigt har i åtanke att publicering av bilder är deras yrke och att de tjänar pengar på det. 
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Hon menar därmed att allting har ett pris och att det inte går att lita på att allt de säger är 

sanning, då de kan vara betalda för att säga vissa saker. Det hon syftar på istället är att hon 

valde de här tre influencerna för att hon får ut något av att följa dem. Två av dem anser hon 

vara någon form av inspiration och kan ses som förebilder, den tredje följer hon enbart för att 

den är rolig. Hon känner trots detta inget förtroende gentemot dem och om de skulle börja 

publicera irrelevanta inlägg på sina sociala medier hade hon inte haft någonting emot att sluta 

följa dem.  

Gällande de influencers som hon inte skulle vilja följa framgick det tydligt att det handlade 

om att de var irrelevanta. Hon kände inte att hon kunde associera sig med någon av dessa 

influencers och då på grund av att de stod för saker hon inte ville känna sig vid. Andra 

anledningar var även att de influencerna ofta målade upp en bild med sina inlägg att världen 

är perfekt. K1 menar att hon gärna ser mer personliga inlägg istället för en skönmålning. Hon 

menar att ingen av de här influencerna skulle påverka henne och att om hon skulle se deras 

inlägg på sociala medier hade hon bläddrat förbi dem.  

Tolkning av intervjun:  

Givet det som respondenten sagt går det att se att trots att respondenten valde tre influencers 

som hon kunde tänka sig att följa, kände hon inte att hon hade något förtroende för dessa 

influencers. Hon menar att konsumenter behöver ha en kritisk bild av det som publiceras för 

att inte bli utnyttjade. Detta då influencers publicerar inlägg i grund och botten för pengar. 

Däremot kunde respondenten associera sig med två av de valda influencers i form av att de är 

framgångsrika och drivna personer som respondenten kan se upp till. Att respondenten kan 

associera sig med dem bidrar till en högre trovärdighet menar hon, och förklarar att sådana 

personer är inspirerande och att hon strävar efter att bli likadan.  

 “Han har jobbat sig upp och jag tycker sådana personer är ganska så 

inspirerande när man typ går från ingenting till att ändå bygga upp sitt 

varumärke och göra bra business av det” (K1 2018). 

Det kunde uppmärksammas en parasocial relation till en av de tre influencers respondenten 

kunde tänka sig att följa. Att respondenten inte hade likadana upplevda relationer till samtliga 

influencers kan bero på ett antal olika faktorer och hon menar att den existerande relationen 

baseras på en lång historia hos respondenten gentemot influencern. Respondenten medger att 

hon följt influencern under en lång period och menar att det har gjort henne mer intresserad av 

influencers liv, och upplever att det känns som hon varit delaktig i det på ett sätt.  

 “Jag har läst hennes blogg sen jag var på riktigt 12 år kanske, och det 

har ju blivit lite att man följt med när hon varit singel och träffat killar, sen 

blivit singel igen och fått barn och sådär” (K1 2018). 

Trots detta upplever inte hon ett förtroende för influencern i fråga och säger att hon utan 

tvivel skulle kunna sluta följa influencern om personen skulle börja publicera irrelevanta 

inlägg. Det går således att se K1s intresse för influencers som en koppling mellan relevans 

och integritet då respondenten förklarar att hon uppskattar personliga inlägg och inte bara 

inlägg som får livet att framstå som perfekt. Detta innebär att influencern har principer den 
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efterföljer vilket höjer personens integritet. Trots en upplevd hög grad av integritet hos 

influencern räcker inte denna egenskap för att respondenten i fråga ska kunna skapa ett 

förtroende gentemot den. För att K1 ska kunna skapa ett förtroende för en influencer kan det 

alltså tänkas att en av egenskaperna som påverkar förtroendet inte räcker till, utan att övriga 

egenskaper även måste existera hos influencern.   

 “Jag skulle absolut inte följa honom på sociala medier eller ha ett 

förtroende för honom. Det är lite att han känns som väldigt mycket luftslott 

och det gör att jag inte tycker att han känns så trovärdig och äkta. Jag 

gillar influencers som visar båda sidor av myntet och inte bara lägger ut 

när livet är tipptopp och allt är kanon” (K1 2018). 

Ytterligare en aspekt som respondenten menar påverkar trovärdigheten är om influencern har 

andra inkomster än enbart betalda samarbeten. Detta menar hon då en influencer som har fler 

inkomster inte är beroende av att marknadsföra andra företag och kan agera mer uppriktigt än 

en influencer som är beroende av samarbeten.  
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4.2. K2 

K2 är 21 år gammal och läser tredje terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. För att K2 ska kunna följa en influencer krävs det 

framförallt att influencern i fråga har humor och är rolig. Det är av stor vikt att personen 

tillför någonting i hennes vardag och får henne att må bra. Att hon kan associera sig själv med 

influencern genom att den delar med sig av djup information snarare än ytlig är även det av 

stor vikt för att hon ska vara beredd att följa personen. 

Om en influencer genomför betalda samarbeten som är irrelevanta för personens område 

minskar förtroendet hos henne snabbt. Detta i form av att till exempel en influencer som 

verkar inom skönhetsbranschen börjar publicera betalda samarbeten för bilmärken. Om 

däremot influencern uttalar sig om någonting den verkar vara insatt i blir det mer trovärdigt. 

Respondenten ser gärna sponsrade inlägg om de är av kvalité samt känns genomtänkta av 

influencern. Hon tycker att det är viktigt att en influencer är selektiv och hittar en specifik 

bransch att verka inom, där personen fördjupar sig och skaffar sig expertis, för att på så sätt 

kunna vara ett ansikte utåt för ett varumärke inom den branschen på ett trovärdigt sätt. 

Trovärdigheten byggs även upp över tid enligt respondenten och hon menar att om hon har 

följt en influencer under många år är förtroendet för den större jämfört med en influencer hon 

har följt under en kortare period.  

En ytterligare anledning till att hon tappar förtroende för en influencer snabbt är om en 

influencer lägger upp många samarbeten med olika företag och varumärken inom ett kort 

tidsintervall. Risken att tappa förtroende för en influencer hos respondenten är därmed större 

när det kommer till en influencer där det redan existerar ett stort förtroende. Detta eftersom att 

hon har högre förväntningar och en större koppling till influencern jämfört med någon som 

hon inte känner till lika väl. 

När respondenten fick välja tre influencers hon skulle kunna tänka sig att följa fanns det 

konkreta kvaliteter hos dem som uppskattades. De var: rolig, genuin, driven, klok, seriös, 

envis, personlig, sunda värderingar, jordnära. För samtliga av dessa personer finns ett 

förtroende där hon till olika grad litar på vad influencern säger.  

När det kommer till de tre influencerna respondenten inte skulle kunna tänka sig att följa 

karaktäriseras de av barnslighet, rörighet, ytlighet, oseriös, oorganiserad, dåligt rykte samt 

irrelevans. Hon har inget förtroende eller tillit över huvud taget till någon av de tre valda 

influencerna. 

Tolkning av intervjun: 

Efter intervjun med K2 är det tydligt att se hur förmåga och välvilja från en influencer bygger 

upp ett förtroende hos respondenten gentemot influencers i allmänhet. Även K2s historia och 

kännedom om influencern bygger över tid upp en form av parasocial relation och koppling 

som mynnar ut i att förtroende skapas. 
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 “Men sen har vi ju Therese Lindgren som pratar väldigt mycket om 

WWF och just det här om naturen. Jag vet efter att ha följt henne ett tag att 

hon är väldigt insatt i det här med att äta förnuftigt och när det kommer till 

djuren och sådär, hon är ju insatt i ämnet på ett annat sätt så därför blir det 

ju mer trovärdigt” (K2 2018). 

När K2 får ta del av en influencers vardagliga liv, känner hon att hon får se den personliga 

sidan av en influencer. Detta upplevs av respondenten som integritet hos influencern vilket i 

sin tur påverkar förtroendet hos henne gentemot influencern.  

 “Hon är i sina inlägg relativt personlig och jag tycker att hon verkar 

ha sunda värderingar. På något sätt tycker jag att hennes fötter alltid är 

kvar på jorden vilket gör att hon verkar väldigt jordnära och genuin, detta 

gör att jag har tillit för henne” (K2 2018). 

Bland de tre influencers som K2 valde att inte följa, hade två utav tre influencers en 

gemensam nämnare som gjorde att förtroendet hos henne var obefintligt, nämligen irrelevanta 

samt många olika betalda samarbeten under en kort tidsperiod. Detta visar på att förmågan 

hos de här influencers inte existerar. Även om dessa influencers möjligtvis besitter någon av 

de övriga egenskaperna integritet, välvilja eller parasocial interaktion räcker det alltså i detta 

fall med att egenskapen förmåga är obefintlig för att förtroende inte existerar. 

 “Om det är någon som ena veckan pratar om WWF och nästa vecka 

Samsung TV på rabatt i december, veckan därefter pratar om smink på 

Kicks och sen lite om tandblekning. Det är så rörigt, och då blir det att jag 

tappar förtroendet” (K2 2018). 
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4.3. K3 

K3 är 22 år gammal och läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. Respondenten vill följa influencers hon känner att hon 

delar ett intresse med. I K3’s fall följer hon många influencers som håller på med hästar då 

hon själv är väldigt insatt och intresserad inom området. Hon följer även många influencers 

för att de har snygga bilder, vilket bidrar med att hon får inspiration och tips när det kommer 

till bland annat kläder och smink, vilket respondenten tolkar som en typ av förtroende. Hon 

menar även på att hon följer vissa influencers som hon kan associera sig själv med och ser 

upp till som förebilder. 

K3 upplever att hon i stor utsträckning påverkas av betalda samarbeten som influencers lägger 

upp trots att hon egentligen inte tror att hon gör det. När K3 går till affären kan hon direkt 

associera en produkt till en influencer om personen har lagt upp ett sponsrat inlägg med den 

produkten. Även om det bara är som hastigast eller i förbifarten menar respondenten på att det 

existerar i bakhuvudet konstant. 

Att avfölja en influencer är något som K3 har gjort vid flertalet gånger. Detta har skett då 

influencern inte har ansetts vara viktig eller inspirerande för henne. Hon menar att hon vill 

undvika att bli påverkad av andras åsikter och eftersträvar att enbart följa influencers som hon 

tycker bidrar och är relevanta för henne. Även ryktet hos en influencer spelar roll. Hon 

beskriver hur detta är ett vardagligt samtalsämne med vänner vilket hon tycker är 

häpnadsväckande. K3 upplever att hon tappar förtroendet för en influencer när den delar med 

sig av ytliga saker eller att personen framställer sig bättre än vad den egentligen är, genom att 

till exempel visa upp ett glamoröst liv som egentligen inte speglar deras verkliga liv.  

Trovärdigheten växer således om influencern delar med sig av sitt liv på flera olika sociala 

medier och ger en inblick i sitt verkliga liv, detta är något som hon uppskattar och värdesätter 

högt hos en influencer. 

Kvaliteter som existerade hos de tre influencerna K3 kunde tänka sig att följa var: energi, 

positiv, driven, snäll, bra åsikter, smart och duktig. Hon känner ett visst förtroende för 

samtliga 3 influencers. Hon känner att hon kan lita på den ena eftersom hon är etablerad och 

känd. Även det faktum att K3 har följt den influencern under en längre period från det att 

sociala medier inte var så stort fram tills nu. Hon anser att influencers som etablerar sig i 

dagsläget har svårare att bygga upp ett förtroende gentemot henne, jämfört med influencers 

hon har följt under en längre period. En annan influencer som K3 valde pratar mycket om sitt 

vardagsliv vilket gör att respondenten kan känna igen sig och relatera till influencern. 

Anledningen till att hon har ett förtroende för vad den tredje influencer säger är eftersom 

personen blandar in mycket fakta i sina inlägg vilket gör att hon känns trovärdig. K3 upplever 

även att hon känner samtliga av de tre valda influencers och har en relation till dem. Om 

respondenten skulle använda sig av influencer marketing skulle hon leta efter influencers som 

redan är etablerade, har kunskap inom ett visst område och som delar med sig av sin 

personlighet och vardagliga liv. 
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De tre influencers som K3 inte kunde tänka sig att följa, menar hon är irrelevanta och att det 

inte finns någon anledning för henne att följa dem. Hon har inget förtroende för någon av 

dem. Detta för att hon inte inspireras av dem och att de inte lägger upp något som anses vara 

viktigt för henne. Även det faktum att den ena lägger upp väldigt mycket reklam vilket leder 

till att hon upplever det som att hon inte orkar följa influencern tillslut. I och med att den 

lägger upp mycket reklam minskar förtroendet och respondenten skulle inte köpa en produkt 

som influencern marknadsför. Den sista influencern kan hon inte associera sig själv med då 

den upplevs vara opersonlig och inte delar med sig av sina känslor. Hon vill inte heller följa 

influencern då personen gör samarbeten med företag som flera andra influencers använder sig 

av. Vilket gör att influencern inte sticker ut i mängden. 

Tolkning av intervjun: 

Utifrån intervjun med K3 går det att tolka hur en parasocial relation med en influencer 

påverkar hur förtroendet ser ut från respondentens sida gentemot influencern. Det som gör att 

en parasocial relation uppstår i fallet med K3 är att influencern kan relatera och associera sig 

själv med influencerns vardag och personliga liv. 

 “Jag tror verkligen att det är lättare att ha ett förtroende till en 

influencer man har följt under en längre period och har en personlig 

koppling till, för då har man sett deras resa från att sociala medier inte 

vara så stort fram tills idag då det är så stort. En influencer som kommer nu 

blir man lite mer skeptiskt till, ska jag följa denna eller inte, är det värt 

det?” (K3 2018). 

När K3 känner att hon inte har någon relation till en influencer och inte kan associera sig själv 

med personen är det väldigt svårt för henne att lita på vad influencern yttrar sig om, särskilt 

när det kommer till sponsrade inlägg. Om influencern inte heller bidrar med inspiration eller 

relevant innehåll skulle inte K3 påverkas av influencerns marknadsföring då ett förtroende ej 

existerar. Trovärdighet i form av förmåga hos en influencer byggs upp när den pratar om 

ämnen som berör. Om influencern i fråga uppvisar ett genuint intresse av att sprida välvilja 

och hjälpa sin publik att reflektera över viktiga frågor i samhället skapas ett starkt förtroende 

hos respondenten gentemot influencern.  

 “Hon står för mycket bra åsikter och anledningen till att jag har 

förtroende för henne är för att många av hennes inlägg är att hon försöker 

förklara ett problem i samhället och sen uppmuntrar till att skänka pengar 

till vissa ändamål eller att man ska tänka på vissa saker innan man handlar 

osv” (K3 2018). 

I fallet med de tre influencers respondenten inte kan tänka sig att följa handlar det om att ett 

förtroende ej existerar på grund av bristande egenskaper hos influencerna i form av förmåga, 

integritet, välvilja samt att hon inte upplever någon form av parasocial relation till dem. 
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4.4. K4 

K4 är 21 år gammal och läser första terminen på det Systemvetenskapliga programmet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. 

Respondenten följer många influencers, främst med motivet att hon har någon form av 

intresse för influencerns liv. Hon tycker att det är intressant att få se saker hon själv inte får 

uppleva i sin vardag. Vidare diskuterar K4 hur hon eftersträvar att bli inspirerad av de 

influencers hon följer. Respondenten upplever även att hon påverkas av andra individer, vilket 

bidrar till att hon följer vissa influencers bara för att ”alla” gör det. Respondenten tycker inte 

att hon kan associera sig själv med någon influencer då de flesta har ett väldigt annorlunda liv 

jämfört med henne.  

När det kommer till sponsrade inlägg från en influencer är hennes åsikter i stor utsträckning 

beroende av vilken influencer som lägger upp inlägget. Det viktigaste för henne är att det är 

personligt. Hon uppskattar inlägg i marknadsföringssyfte som inte ”märks” utan snarare ett 

engagemang från influencern där personen i fråga har ett genuint intresse för produkten vilket 

leder till att inlägget upplevs som trovärdigare. Samtidigt har respondenten förståelse för att 

en influencer gör samarbeten som kan tyckas vara irrelevanta i förhållande till vad personen 

brukar publicera i vanliga fall. Hon menar att samarbeten ingår i en influencers yrke och om 

personen i fråga har möjlighet att tjäna pengar på ett samarbete ska den göra det. K4 

accepterar detta agerande av en influencer samtidigt som hon inte uppskattar det. K4 upplever 

att influencers har en viss påverkan på henne, på gott och ont. Hon menar att hon kan se 

igenom influencers motiv till inlägg i viss utsträckning, men att hon ibland påverkas av deras 

åsikter om hon har ett uppbyggt förtroende till en influencer.  

En stor anledning till att respondenten kan tänkas avfölja en influencer är på grund av att 

flödet från influencern i fråga blir överflödigt. Hon beskriver i ett exempel hur hon avföljde 

en influencer som hon verkligen tycker om och som verkar ”så himla skön”. Detta eftersom 

influencern enligt respondenten publicerade överdrivet många inlägg från gymmet. När det 

kommer till att tappa förtroendet för en influencer handlar det för K4 mycket om att reklamen 

som genomförs av personen känns billig, mer specifikt i form av att det känns som ett billigt 

samarbete. Respondenten upplever att hon tydligt kan identifiera dessa typer av samarbeten. 

Ett exempel är när en influencer gör ett irrelevant samarbete för personens nisch. Det är för 

henne kritiskt att en influencer verkar inom en specifik nisch och inte har en bred målgrupp, 

då influencern tappar det unika och speciella hos sig.   

De kvaliteter som respondenten poängterar hos tre influencers hon kan tänka sig att följa är: 

Häftig, cool, galen, driven, mod, självständig, rolig, obrydd, öppen, jordnära, äkta, duktig 

och spännande. För två av de här influencerna har K4 ett väldigt stort förtroende. Detta för att 

den ena influencern är rolig enligt respondenten. Livserfarenheter hos den influencern bidrog 

ytterligare till att tilliten och engagemanget från respondenten ökade. Specifikt när 

influencern blev gravid och därefter fick barn, detta bidrog till ett ökat intresse för 

influencerns liv från K4. Den influencern lägger upp många roliga inlägg, vilket sticker ut 

mot mängden då de flesta inläggen från andra influencers är tråkiga enligt respondenten. 

Detta i sig bidrar ytterliga till att trovärdigheten hos influencern ökar enligt henne.  
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Den andra influencern har respondenten ett stort förtroende för då hon följt personen på 

sociala medier sedan hon var liten. Hon tycker det är lättare att skapa en relation till en 

influencer där hon har sett personens liv under en längre tidsperiod. Detta har medfört att 

respondenten är familjär med influencers personlighet, vilket innebär att respondenten inte 

skulle tappa förtroendet för personen även om den la upp irrelevanta samarbeten. Den tredje 

influencern har respondenten ett svagt förtroende för. Detta då personen uppleves ”galen” och 

att personen har uttryckt sig konstigt vid olika tillfällen. Med tanke på att influencern i fråga 

uppdaterar sin Instagram ofta och lägger upp opersonliga inlägg är K4s förtroende näst intill 

obefintligt. Skulle influencern lägga upp irrelevanta samarbeten skulle respondenten kunna 

tänka sig att avfölja personen. Generellt är det viktigt för K4 att en influencer är relevant och 

har en viss målgrupp och nisch för att förtroende ska kunna etableras. Samtidigt tycker hon 

om den sistnämnda influencern då den är driven och inspirerande.  

Gällande en influencers rykte och image har det en stor påverkan på respondentens 

förtroende. En influencer som har varit med i ett TV-program som har ett allmänt dåligt rykte 

får automatiskt ett dåligt rykte enligt K4, vilket gör att hennes förtroende för dessa personer 

minskar. Även personer i K4s närhet och deras åsikter om influencers hon har svag kunskap 

om, påverkar förtroende gentemot influencers i fråga. 

Kvaliteter hos de tre influencers respondenten inte kan tänka sig att följa är: Oseriös, snygg, 

tråkig, ytlig, förvirrad och konstig. Samtliga 3 influencers hade en gemensam nämnare som 

gjorde att K4 inte hade något förtroende för någon av dem, och det var deras upplevda dåliga 

rykte. Detta ryktet menar respondenten har uppstått på grund av att dessa influencers tidigare 

varit med i TV-program med dåligt rykte. Hon menar på att en influencer där ett förtroende ej 

existerar kan ändra på detta genom att förbättra sitt rykte och image och på så sätt göra att 

individer får en annan uppfattning om personen.  

Tolkning av intervjun:  

För två av de tre influencers respondenten kunde tänka sig att följa fanns ett förtroende. För 

den ena influencern existerade det en stark parasocial relation som var uppenbar att urskilja då 

respondenten uttryckte sig på följande sätt: 

“Det känns som att jag känner henne trots att jag inte gör det” (K4 2018). 

Ytterligare en parasocial relationen existerade, och det är med den tredje valda influencern. 

Denna relationen baseras på ett långt förflutet och en stark koppling från respondenten till 

influencern, där historiken hos influencern är en starkt bidragande orsak till att förtroendet 

existerade. Detta eftersom influencern besitter integritet och egenskapen förmåga. 

 “Henne har jag alltid följt, ända sedan jag var liten. Hon var den 

första jag följde. Hon känns väldigt jordnära, Hon känns äkta i allt hon 

gjort, hon skulle inte göra något för pengar bara. Hon är väldigt duktig på 

att förmedla det också. Hon pratar väldigt mycket om relationer till sin 

familj och är väldigt öppen med det. Detta gör att hon verkar trovärdig” 

(K4 2018). 
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En intressant upptäckt som gjordes i samband med intervjun med K4 var att respondenten inte 

hade något förtroende för en av de tre influencers, trots att hon kunde tänka sig att följa 

personen. Detta på grund av influencers personliga egenskaper och uppfattning. Samtidigt 

tycker respondenten att influencern i fråga är driven och inspirerande vilket kan tolkas som att 

den har en viss förmåga. Trots den egenskapen räcker det inte för att respondenten ska 

uppleva något förtroende. Detta då övriga egenskaper så som integritet, välvilja och 

parasocial interaktion ej existerar hos influencern.  

 “Hon är häftig och skitcool, Jag upplever dock att hennes psyke är 

sjukt. Hon verkar helt galen i och med det livet hon lever. Därför litar jag 

inte på henne” (K4 2018). 

Efter intervjun med respondenten var det tydligt att relevans och förtroende är korrelerat. När 

vi frågade vad det är som gör att förtroendet för en influencer minskar yttrade sig K4 med de 

här orden: 

 “När det börjar göras reklam om grejer som känns billiga, i form av 

att det känns som ett billigt samarbete. Jag kan tycka såhär, gör man 

reklam kanske för Keldas soppa när man brukar göra reklam för 

skönhetsprodukter blir det ganska överraskande och det blir att man 

ifrågasätter influencers agerande, vilket bidrar till ett minskat förtroende” 

(K4 2018). 

Det är således tydligt att urskilja hur egenskapen förmåga starkt påverkar respondentens 

förtroende gentemot en influencer. Om en influencer saknar kunskap inom ett specifikt 

område leder det till att trovärdigheten minskar vilket i sin tur bidrar till en lägre grad av 

förtroende hos respondenten. 
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4.5. M1 

M1 är 22 år gammal och studerar i dagsläget termin 3 på Ekonomiprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. Det som gör att han följer influencers handlar mycket 

om inspiration och han beskriver det som att inspirationen kan vara att han följer personer 

som han själv skulle vilja vara som, således en typ av förebild. Andra aspekter som bidrar till 

M1s motiv att följa influencers är nyfikenhet för vad andra har för sig och respondenten 

uttrycker också ett intresse för sociala medier och branschen i sig. 

Bilden av influencer marketing beskriver respondenten som väldigt positiv och han använder 

själv fenomenet som en möjlighet att upptäcka nya intressanta produkter och varumärken. Ser 

han ett betalt samarbete och det är ett samarbete gällande en produkt som redan är 

uppmärksammad, uttrycker han det som att dem inläggen kan hoppas över. Han förtydligar att 

det är just enkelheten i att kunna ta del av andras åsikter som gör att han kan bli influerad. 

Han nämner också att sociala medier handlar mycket om image och att influencers inte vill ge 

en felaktig bild av sig själva då detta kommer att sänka förtroendet från konsumenter. Om en 

influencer börjar att marknadsföra en stor mängd betalda samarbeten, menar M1 att det känns 

som att personen agerar utifrån ett egenintresse och egentligen bara agerar för att tjäna pengar. 

Detta är något som respondenten menar bidrar till att trovärdigheten minskar och det skulle 

kunna leda till att han avföljer influencern i fråga.  

Han inflikar dock att den grad som förtroendet minskar med är beroende på hur länge han 

följt influencern i fråga, är det en influencer som M1 följt i flera år känner han sig mindre 

villig att avfölja en influencer än någon som han följt en kortare period. Han syftar på att 

influencers syfte borde vara att inspirera individer och att det inte ska kännas som att de 

förmedlar opersonlig reklam. Han menar att en influencer måste hålla sig till sin nisch och 

agera personligt för att kunna bygga upp ett förtroende gentemot sina följare. Hade M1 använt 

sig av influencer marketing hade han fokuserat på att konsumenterna ska uppleva att 

influencers är äkta och har ett förtroende från sina följare. Han uppmärksammar betydelsen av 

att vara öppen, ärlig och ha fötterna på jorden för att kunna skapa en relation till sina följare 

och menar att det är den upplevda relationen som är det kritiska för att influencern ska kunna 

lyckas. 

När M1 valde tre influencers som han kunde tänka sig att följa fanns det gemensamma 

kvaliteter som värderades högt och de är: Driven, Positiv, Jordnära, Genuin, Mogen, Lugn 

och Cool. Respondenten uttryckte ett förtroende till samtliga av dessa personer där han 

upplevde att han kunde lita på att det som influencers säger är genuint och inte bara utifrån ett 

egenintresse. Han kunde även se upp till två av de här influencerna genom att de upplevdes 

som en typ av förebilder. När det kommer till de influencers som M1 inte skulle kunna tänka 

sig att följa utmärktes av: Irrelevans, Dåligt rykte, Personligheten. Det som M1 syftade på var 

att två av dem sedan tidigare varit med i olika typer av omtalade tv-program och därmed fått 

ett generellt dåligt rykte. Den tredje influencern tyckte respondenten upplevdes som osmart, 

okunnig och ej påläst om det hon pratar om. Han upplevde inte att han hade något förtroende 

för någon av de tre utvalda influencerna och om det skulle uppmärksammas ett samarbete 
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med någon av dessa hade han börjat fundera kring varför företaget valt att använda just de här 

personerna. 

Tolkning av intervjun:  

Utifrån M1´s intervju går det att se att förtroendet gentemot influencers enligt honom upplevs 

utifrån ett par begrepp. Känslan av genuinitet, trovärdighet och hur personlig influencern 

upplevs är faktorer som respondenten förklarar som kritiska. Dessa begrepp går att koppla till 

egenskaper som förmåga och integritet.  

 “Ja men det hade nog varit just att man ska ha fötterna på jorden. Man 

ska kunna se att influencern är äkta och har ett förtroende från följarna. 

Sen bara att influencern ska vara öppen, ärlig och genuin. Jag tror det 

uppskattas av följarna. Jag gillar det ärliga och att man kan få kritik. det är 

inte bara dåligt” (M1 2018).  

Den upplevda relationen mellan influencers och M1 uppmärksammas även genom att han 

tycker att förtroendet för influencers tydligt påverkas av hur lång period influencern har följts. 

Han förklarar det som att förtroendet är större för en influencer som följts i flera år än för 

någon som följts under en kortare period. En parasocial relation uppdagades tydligt till en 

specifik influencer under intervjun: 

 “Jag tror att det beror lite på hur länge man har följt någon. Det kan 

vara så att jag inte vill sluta följa den personen oavsett om han börjar göra 

ointressanta saker, jag har följt honom så länge så att man skapar en sorts 

relation till personen“ (M1 2018).  

 

Rykte, personlighet och okunskap var huvudorsakerna till att respondenten inte kunde tänka 

sig att följa tre av de valbara influencerna. Detta går framförallt att tolka som att dessa 

influencer har en bristfällig förmåga i form av att besitta kompetens, även integriteten saknas 

då den är kopplad till hur en individ uppfattas. I detta fall är det tydligt att se hur respondenten 

har en negativ uppfattning om samtliga influencers han inte kunde tänka sig att följa. I och 

med att M1 inte har något förtroende för någon av dessa tre influencers går det således att 

tolka det som att den bristande förmågan och integriteten hos dem påverkar förtroendet. 

  



40 

 

4.6. M2 

M2 är en 21 årig man som i nuläget studerar sin tredje termin på Ekonomiprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. Det som huvudsakligen gör att respondenten följer 

influencers är inspiration, det kan vara influencers som har en stil som respondenten strävar 

efter att efterlikna men också influencers som han kan relatera till, däribland sportatleter som 

är duktiga inom deras område. Detta då M2 själv är en aktiv idrottsutövare. Han belyser även 

att det är viktigt för honom att följa influencers som bidrar med någonting till hans liv och 

menar att sociala medier är ett enkelt sätt att följa med i de senaste trenderna och för att hämta 

inspiration. 

M2 beskriver sin syn på betalda samarbeten som att den är varierande. Samarbeten måste 

kännas relevanta och intressanta, annars upplever han att det känns “krystat” och menar att det 

lätt blir att han bläddrar förbi just de specifika inläggen. De inlägg som behandlar betalda 

samarbeten ska också passa in med uppfattningen av influencers rykte. Han beskriver det som 

att en person har sitt verksamhetsområde och om personen börjar att publicera inlägg om 

något utanför detta område kan det uppfattas som opersonligt. Det är också en av 

huvudorsakerna till att respondenten tappat förtroende och avföljt ett flertal influencers. Han 

upplever det som att när influencers lägger upp för många betalda samarbeten kan det leda till 

att det känns opersonligt och att influencers agerar utifrån ett egenintresse som leder till att de 

enbart publicerar inlägg för att tjäna pengar. M2 menar att han hellre ser personliga inlägg där 

influencern upplevs som mer mänsklig.  

Vad han hade letat efter hos influencers om han själv skulle tillämpa influencer marketing, är 

därför en individ som upplevs som genuin, ärlig och trovärdig. Det är även viktigt att 

influencern verkar inom ett specifikt område och inte strävar iväg från det, detta då M2 

upplever att individer följer influencers på grund av deras expertis och att följarna skulle 

tappa förtroendet för influencern om den verkar utanför sitt specifika område. 

Vid valet av vilka influencers som M2 kunde tänka sig att följa, valdes tre influencers ut med 

karaktäristiska kvaliteter som: Rolig, driven, äkta, genuin, relaterbar, spännande. Han kände 

ett förtroende för samtliga influencers och kände att deras kvaliteter bidrog till att de kändes 

lättsamma och trovärdiga. Respondenten beskriver det som att en influencer som går att 

relatera till inte känns lika opersonlig, utan mer som en individ respondenten vill se mer av. 

Förtroendet ökar således enligt honom på grund av den genuina uppfattningen. Om de här 

individerna hade börjat publicera opersonliga samarbeten hade han blivit förvånad och börjat 

överväga sitt förtroende. Vidare valdes tre influencers ut som han inte kunde tänka sig att 

följa. Där präglades valen av kvaliteter som: krystade, irrelevans, överflödigt, dåligt rykte. 

Han kände inte att han kunde associera sig själv med någon av de tre influencers på grund av 

att de inte hade samma värderingar eller gemensamma intressen som honom. Han tror inte 

heller att han skulle kunna bli påverkad av dessa personer då han obekymrat hade bläddrat 

förbi personerna och inte upplever att något förtroende existerar för någon av personerna.  
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Tolkning av intervjun:  

Utifrån intervjun med M2 går det tydligt att se att det är inspiration, humor, spänning som 

bidrar till att hans förtroende ökar gentemot influencers. Influencerns integritet är en egenskap 

som respondenten värdesätter högt när det kommer till förtroende. Det går även att tolka 

intervjun som att respondentens erfarenheter i förhållande till en viss influencer bidrar till 

förtroendet, då i form av en parasocial relation.  

 “Jag tror att det beror på hur öppna och genuina dem är. Det tror jag 

skapar en personlig relation. Jag hade ju lyssnat mer på en influencer jag 

följt i flera år” (M2 2018). 

Av de influencers som respondenten inte valde att följa, går det att urskilja att relevansen är 

betydande för förtroendet och för att M2 ska följa någon behöver han få ut något värdefullt av 

influencern. Att influencers börjar att publicera irrelevanta inlägg som skiljer sig från 

influencerns vanliga område menar han sänker förtroendet gentemot dem i allmänhet. Det går 

även att se att influencers personliga rykte spelar en central roll när det kommer till 

förtroende, då han valde att inte följa två influencers med anledning till att de varit med i 

omtalade tv-serier han inte vill associera sig själv med.  

 “Det blir negativt associerat med att dem lägger upp hela tiden. Det 

blir för mycket. Då uppskattar jag mer att få någon bra post då och då som 

kanske är mer genomtänkt” (M2 2018). 

Det M2 menar går således att tolka som att influencers ska vara genuina samt mänskliga för 

att kunna bygga upp relationer till sina följare, och menar att detta är nyckeln till att bygga 

upp förtroende. Detta kan följaktligen ses som integriteten hos influencerna och styrker 

tanken om att det är en avgörande aspekt i hur förtroende skapas. Respondenten uttrycker sina 

tankar kring betalda samarbeten och menar att de är fullkomligt rimliga, om det inte blir 

överflödiga, samt för att samarbetet ska framstå som trovärdigt är det viktigt att det stämmer 

överens med influencerns personliga rykte. Här kommer även influencerns förmåga in i form 

av den kunskap som influencern kan besitta. Respondenten menar att om en influencer 

marknadsför en produkt som den inte har en hög kunskap om, kan inlägget uppfattas som 

mindre trovärdigt jämfört med om influencern hade haft expertis inom området.  

 “När det kommer till förtroende skulle jag nog leta efter någon som 

verkar genuin, ärlig och trovärdig. En person som jag vet att den här 

personen kanske inte lägger upp precis vad som helst utan väljer lite, vad 

som passar den, dens följare och dens image” (M2 2018). 

Det går således att se att M2 uppskattar influencers som besitter en hög förmåga i form av 

kunskap samt en hög integritet. De här egenskaperna menar respondenten bidrar till 

enkelheten att skapa en relation gentemot influencern och för att förtroendet ska öka. En brist 

på detta leder till att influencern uppfattas som mindre trovärdig och då upplever inte heller 

M2 ett förtroende gentemot den.  
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4.7. M3 

M3 är en 21 årig man som studerar sin tredje termin på Ekonomiprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. M3 väljer främst att följa influencers för att få se roliga 

inlägg, fina bilder samt för att få inspiration och motivation. Det är viktigt för respondenten 

att influencers lägger upp relevanta inlägg och har en specifik nisch kopplad till sitt flöde. När 

det kommer till sponsrade inlägg i allmänhet, menar respondenten att det krävs att det är ett 

inlägg som tilltalar respondenten för att hans uppmärksamhet ska fångas. Det måste handla 

om en produkt eller tjänst som är relevant och som efterfrågas av M3, annars menar han att 

den inte är av betydelse. När det kommer till att avfölja en influencer har det skett vid 

upprepade tillfällen, detta då respondenten tröttnat på att en influencer lägger ut många och 

irrelevanta samarbeten med många olika företag. Där menar M3 att egenintresset hos 

influencern har blivit för uppenbart. Han tycker att det finns ett tydligt mönster hos dessa 

influencers, detta då deras sponsrade inlägg ofta är opersonliga och för ”rakt på sak”. 

 En influencers rykte påverkar till stor utsträckning hur förtroendet hos respondenten ser ut. 

Mer specifikt, om en influencer har varit med i ett omtalat TV-program med ett allmänt dåligt 

rykte. I detta fall anser M3 att influencern i fråga automatiskt känns som en ”sell out”. Detta 

eftersom personen inte upplevs vara legitim efter att ha varit med i ett sådant TV-program. 

Däremot kan det ske undantag, respondenten menar att ett förtroende kan existera trots att 

influencern varit med i ett TV-program med dåligt rykte. Detta kan ske när M3 har en positiv 

uppfattning om influencern innan dess deltagande i programmet. Det går således att se som att 

M3 kan ha en parasocial relation kopplad till en specifik influencer och därmed fortfarande 

uppleva ett förtroende trots ett tvivelaktigt rykte hos influencern. M3 tycker även att det är 

viktigt hur influencern formulerar sig och hur den visar sina åsikter om en produkt. Om han 

får en känsla av att influencern verkligen vill lägga upp ett inlägg om produkten känns det 

mer äkta och trovärdigt, vilket då påverkar förtroende positivt.  

De tre influencerna respondenten kunde tänka sig att följa besitter kvaliteter som: 

Inspirerande, glad, ambitiös, skön, cool, snygg, duktig på det personen gör, trevlig, äkta. 

Respondenten upplevde en parasocial relation till en av de tre valda influencerna. Han 

berättade att han har följt influencern under en längre tid och tagit del av olika karriärer och 

erfarenheter hos influencern. Respondenten slutade sedan att aktivt följa influencern under en 

period. När influencern senare påbörjade en ny karriär hade M3 redan kunskap om personen 

och ett uppbyggt förtroende vilket ledde till att han började följa influencern igen. Den andra 

influencern som respondenten kunde tänka sig att följa har tidigare deltagit i ett omtalat TV-

program med ett allmänt dåligt rykte. Till en början gillade inte respondenten influencern på 

grund av ryktet som associerades med individen, vilket härstammar från TV-programmet. 

Respondenten upplever det dock som att influencern har lyckats ändra sitt rykte vilket gör att 

respondenten börjat uppleva ett förtroende gentemot influencern. Däremot är förtroendet till 

den andra influencern betydligt mindre än till den första influencern.  

Den tredje influencern menar respondenten lägger upp många samarbeten som är irrelevanta 

för honom. Motiven för M3 att följa henne är på grund av hennes utseende samt att hon är gift 

med en av de andra valda influencerna. Detta bidrar till att det finns en chans att hon lägger 

upp någonting om den andra influencern som fångar respondentens intresse. 
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När det kommer till de tre influencers respondenten inte ville följa, karaktäriseras deras 

kvaliteter av: oskön, irrelevant, spydig. Respondenten menar att han inte har någonting emot 

de här individerna personligen. Han tror att han hade kunnat ha förtroende för två av dem, då 

han tycker att de verkar duktiga på det de gör och har kunskap inom sina 

verksamhetsområden. Förtroende är dock obefintligt hos M3 då influencernas innehåll och 

bransch är irrelevant för honom. Den sista av dessa influencers har respondenten dock ett 

dåligt intryck av på grund av hans rykte, vilket gör att han inte skulle kunna bli påverkad av 

den influencerns åsikter överhuvudtaget. 

Tolkning av intervjun: 

Respondenten hade en stark koppling till en av de influencerna han kunde tänka sig att följa. 

Detta eftersom han kunde associera sig med den på ett personligt plan. Utifrån intervjun 

urskiljer vi därmed en parasocial relation och ett uppbyggt förtroende, baserat på 

respondentens livserfarenheter och influencerns personliga rykte. 

 “Jag har ett förtroende för honom eftersom att jag har följt honom 

länge och så gör han inte samarbete med vem som helst, utan enbart med 

företag som är relevanta till hans personlighet” (M3 2018).  

En intressant reflektion från intervjun var respondentens syn på rykte hos en influencer. En 

influencer som har fått ett dåligt rykte på grund av att ha deltagit i ett omtalat TV-program 

med ett allmänt dåligt rykte har enligt respondenten en möjlighet att skapa ett förtroende ändå, 

genom att ändra sin image. Således är det möjligt för en influencer som saknar egenskaper 

som är kopplade till förtroende att skaffa sig dessa. 

 “Inte längre. I början när jag såg honom på Instagram var det nej, inte 

så stort fan. Men nu har han lyckats byta sin image riktigt bra och då tycker 

jag inte att hans rykte påverkar förtroendet till honom” (M3 2018). 

Två av de influencers respondenten inte kunde tänka sig att följa skulle han ändå kunna skapa 

ett förtroende för. Detta då de besitter kunskap inom det området de verkar, vilket innebär att 

dessa influencers uppvisar en förmåga som är tillräcklig för att skapa ett förtroende. Den 

tredje influencern som respondenten inte kunde tänka sig att följa, har enligt respondenten ett 

dåligt rykte vilket gör att han inte kan urskilja någon av egenskaperna förmåga, integritet och 

välvilja hos influencern. Vilket innebär att förtroendet hos M3 är obefintligt för den 

influencern.  
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4.8. M4 

M4 är en 23 år gammal man som läser sin fjärde termin på Ekonomiprogrammet vid 

Handelshögskolan, Örebro universitet. För att M4 ska känna att han skulle vilja följa 

influencers krävs det främst att influencern i fråga är personlig och rolig. För respondenten är 

det även av stor vikt att influencern tillför något till honom och han menar att han inte följer 

influencers enbart för sakens skull. M4 menar att han framförallt skulle ha det lättare att följa 

en influencer om den delar med sig av personliga inlägg och kan bjuda på sig själv, detta 

menar han bidrar till ett avslappnat intryck och att det blir enklare att associera sig själv med 

influencern i fråga. 

Om en influencer agerar på ett genuint sätt menar respondenten att förtroendet kommer att 

öka gentemot den, vilket kan tolkas som att egenskapen integriteten upplevs hos influencern. 

Att det som publiceras inte enbart är betalda samarbeten väger tungt hos respondenten och 

han beskriver det som att en influencer som uteslutande publicerar samarbeten inte känns 

trovärdig. Han belyser dock att betalda samarbeten är acceptabla i en rimlig mängd då det inte 

blir överflödigt, om samarbetet är av relevans känner han även att han skulle kunna utnyttja 

detta samarbete. Däremot om en influencer börjar att publicera inlägg om något som inte är 

relevant för dess image, menar M4 att detta sänker förtroendet gentemot influencern. Han ser 

hellre att en influencer är verksam inom samma område och fördjupar sig inom det för att 

kunna agera på ett trovärdigt sätt. 

M4 har således ett lägre förtroende för influencers som inte bidrar med något till hans liv utan 

enbart publicerar opersonliga betalda inlägg. Han menar att det är den upplevda relationen 

som skapas mellan honom och en influencer som bidrar till att hans förtroende ökar. Detta 

innebär för honom att en influencer han inte kan associera sig själv med blir irrelevant och 

kommer leda till att han inte att har något förtroende gentemot den.  

När M4 skulle välja ut tre influencers som han kunde tänka sig att följa fanns det kvaliteter 

hos dem som uppmärksammades. Dessa var relaterbar, mänsklig, rolig, genuin och personlig. 

Hos samtliga av de influencers som valdes ut kunde han känna ett förtroende där han litar på 

det som de här personerna publicerar. Hade han personligen använt sig av influencer 

marketing menar han att det är av stor vikt att identifiera en influencer som har ett bra rykte 

och är personlig i de inlägg som den publicerar. Att influencern har en skapat en upplevd 

relation till sina följare och inte bara upprättat en fasad är även något han värderar högt. 

De tre influencers som M4 inte skulle kunna tänka sig att följa agerar i motsats till hur 

influencers som gör att han får ett ökat förtroende för. Individerna som valdes ut präglades av 

kvaliteter som dåligt rykte, irrelevant, falsk och rörig. Han menar att han inte skulle kunna 

känna ett förtroende gentemot dessa individer då han inte kan associera sig med dem, och inte 

heller har någon form av upplevd relation till dem. Respondenten upplever det som att dessa 

personer agerar utifrån en uppbyggd fasad och opersonlighet, samt att de inte upplevs som 

trovärdiga då de publicerar en stor mängd betalda samarbeten. 
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Tolkning av intervjun:  

Utifrån M4s intervju går det tydligt att se att han värderar influencers som är genuina och 

relaterbara. Han menar att det är det som bygger upp ett förtroende för honom. Integriteten 

hos influencer är således avgörande om respondenten kan känna ett förtroende gentemot 

den.  Den parasociala relation som kan uppstå mellan en individ och en influencer, är något 

som han menar bidrar till att kan känna förtroende till influencers och vad dem förmedlar med 

sina inlägg.  

“Jag känner att jag typ var med från början när hon blev känd. Jag gillade 

henne från start, började följa henne tidigt innan hon fick supermånga 

följare och kände liksom ett speciellt band. Hon är skön och lägger upp 

sköna bilder på Instagram. Inte bara såhär bilder med betalda samarbeten 

med “köp det här och det här” utan mycket där hon bjuder på sig själv och 

är ganska avslappnad. Det känns ganska genuint” (M4 2018). 

Det går således att se bland de influencers som inte valdes att respondenten värdesätter 

personliga inlägg där influencer visar upp en sida som inte enbart är en fasad. M4 menar att 

influencers som publicerar betalda samarbeten frekvent inte utstrålar någon större 

trovärdighet, men förklarar dock att en influencer med en lägre trovärdighet skulle kunna 

påverka honom trots att han inte upplever ett förtroende gentemot den. Han förklarar det som 

att om en influencer marknadsför en produkt som är intressant för honom, spelar inte 

influencers rykte någon större roll. Detta då han fortfarande hade blivit intresserad av 

produkten. Detta går således att ses som ett egenintresse hos respondenten och han menar att 

han kan utnyttja influencers för egen vinning. 

 “Jag vet inte hur stort förtroende man måste ha för någon, oavsett vem 

som lägger upp något erbjudande att du får rabatt på en vara. Det kanske 

inte spelar någon större roll om vem som gör det, om det är en vara som 

jag vill ha och jag känner att det är nice med lite billigare då kanske jag 

kommer skriva in den koden oavsett hur jag känner för den personen. jag 

tänker säkert på min egna vinning och jag är inte främmande för att 

utnyttja samarbeten” (M4 2018). 

Det centrala i intervjun med M4 är följaktligen att en influencer ska var pålitlig och genuin för 

att förtroende skall kunna existera, vilket kan tolkas som influencerns integritet. Influencers 

ska inte heller bygga upp fasader om att allting ska vara perfekt, utan detta menar 

respondenten är falskt och leder till ett lägre förtroende. Han bygger vidare på parasociala 

relationer och syftar på att förtroendet är större för en influencer som följts under en längre tid 

än för en influencer som följts under en kort period.   

 “Det viktiga för mig är att känna någon slags pålitlighet. Att det är 

ganska personliga och avslappnade inlägg och att man inte ska leva upp till 

fasaden om att allt ska vara så bra och snyggt osv, utan att man kan vara 

mänsklig” (M4 2018).  
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Att influencers ska ha en hög grad av integritet är således viktigt för förtroendet enligt M4. 

Detta då respondenten upplever det som att en influencer med hög integritet är lättare att 

associera sig själv med. Denna association gör att respondenten kan skapa en parasocial 

relation till influencers och på det sättet få ett ökat förtroende. M4 uppmärksammar även 

influencers förmåga genom att uppmärksamma deras kunskap inom en bransch och påpekar 

att en högre kunskap bidrar till influencers möjlighet att agera trovärdigt. Detta ses tydligt i 

M4s val av influencers som han inte kunde tänka sig att följa, dessa influencers präglades av 

låg integritet och låg förmåga vilket leder till att respondenten upplevde ett obefintligt 

förtroende gentemot dem.  

 

  



47 

 

5. Analys 

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet analyseras och tolkas utifrån den teoretiska 

referensramen. Kapitlet är uppdelat i fem kategorier: Förmåga, integritet, välvilja samt 

parasociala relationer som sedan mynnar ut i ett avslutande avsnitt om förtroende.  

5.1. Förmåga  

Individuell förmåga är något som Mayer et al. (1995) beskriver som att en individ besitter en 

kunskap vilket tillåter individen att utöva ett inflytande inom ett specifikt område, vilket leder 

till en högre grad av förtroende hos personen. Samtliga respondenter belyste i intervjuerna att 

influencers som är insatta i en bransch och har kunskap om det de marknadsför upplevs som 

trovärdigare än influencers som skiftar mellan olika branscher. Exempelvis behöver inte en 

individ som är insatt inom modebranschen och har en hög expertis där, vara trovärdig inom en 

annan bransch som anses vara irrelevant för influencern vilket stämmer överens med vad 

Mayer et al. (1995) säger. Det förklarades även tydligt av K2, M2 och M4 som upplever att 

trovärdigheten ökar om en influencer fördjupat sig inom en bransch och skaffat sig expertis. 

De förklarar det även som att influencers som inte håller sig till en och samma bransch kan 

upplevas som “röriga” och därmed tappar en del av sin trovärdighet. 

Mayer et al. (1995) uppmärksammar detta och menar att förtroende är kopplat till specifika 

branscher, där individer har kunnat skapa sig expertis och därmed upplevs som trovärdiga. 

Det går således att tänka att influencers som besitter expertis inom en specifik bransch har 

förtroende associerat till sig. Det baseras på att influencerns förmåga uppfattas som hög. 

Exempelvis väljer M1, M2 och M3 att följa influencers som är sportatleter och skickliga inom 

sin sport. Vilket går att koppla till en form av kompetens. Detta kan då ses som att dessa 

influencers uppfattas ha en hög förmåga, vilket leder till ett ökat förtroende hos 

respondenterna. Det är i enlighet med Morgan & Hunt (1994) som i sin studie hävdar att 

förtroendet hos en part ökar gentemot en individ med hög förmåga. 

Däremot är det inte enbart kunskapen hos en specifik individ som påverkar dess förmåga. 

Respondenterna menar att trots att en individ är insatt i ett specifikt ämne behöver det inte 

betyda att den är förtroendeingivande. Sex av åtta respondenter valde att inte följa influencers 

på grund av deras personliga rykte, exempelvis där influencers medverkat i tv-serier som är 

negativt omtalade. Detta rykte är någonting som kan ses som en förväntan på en individs 

förmåga och det stämmer överens med hur Hovland et al. (1953) förklarar att förutfattade 

meningar kan bidra till att trovärdigheten minskar. Det är något som ses bland annat när K2, 

K4, M1 och M3 säger att de har någonting emot tv-deltagare som har varit med i omtalade tv-

program. Det innebär att den förutfattade meningen angående omtalade tv-serier kan påverka 

förtroendet hos individer som medverkat i dem.  

Även andra individers åsikter bidrar till de här förutfattade meningarna vilket kan ses i 

intervjun med K4, där hon upplever det som att individer i hennes närhet påverkar henne med 

sina åsikter. Även Lewicki och Wiethoff (2000) nämner förutfattade meningar, då i form av 

sina förtroende-element. De förklarar det som att individers motiv till att lita på någon kan 
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baseras på tidigare händelser inom en upplevd relation med en betrodd part, men att det även 

kan baseras på individens personlighet.  

5.2. Integritet 

Personlig integritet definieras av Mayer et al. (1995) som att en individ följer någon form av 

bestämda principer. Morgan och Hunt (1994) menar att en hög grad av integritet har en 

koppling till att en individ är konsekvent, kompetent, ärlig, ansvarstagande, hjälpsam och 

välvillig. Om detta uppfylls innebär det enligt författarna att ett förtroende från den ena parten 

byggs upp till den andra. Från de genomförda intervjuerna går det att tolka att samtliga 

respondenter ser en stark koppling mellan integriteten hos en influencer och deras förtroende 

gentemot influencern. Exempelvis upplever K2, M4, M2, M1 och K4 att en specifik 

influencer alltid har sina fötter på jorden i form av sunda värderingar. Det går att koppla till 

definitionen av personlig integritet där influencern följer bestämda principer. Respondenterna 

tycker även att samma influencer upplevs vara genuin vilket faller inom ramen för vad det 

innebär för någon att besitta integritet. Den upplevda integriteten är alltså en av orsakerna till 

att respondenterna har ett förtroende för den specifika influencern.  

Vidare menar Meyer et al. (1995) att integritet är kopplat till förtroende genom att en individ 

uppfattar det som att en annan individ förhåller sig till principer som är rimliga och 

acceptabla. K4 beskriver det här som att hon inte uppskattar när en influencer lägger upp 

irrelevanta samarbeten, samtidigt som hon accepterar detta agerande och ändå har ett 

förtroende för influencern. Enligt Arnolds (2018) artikel där författaren refererar till en studie 

menar han att 57% av tillfrågade millennials kan tänka sig att se sponsrade inlägg om de är 

underhållande och användbara, samt om inläggen kommer från en autentisk influencer. Detta 

styrks från intervjuerna då flertalet respondenter följer influencers för att de är roliga och har 

humor. I och med att ett förtroende hos respondenterna gentemot de här influencers existerar 

kan de tänka sig att se sponsrade inlägg från dessa om inläggen tillför någonting till deras 

vardag. 

Enligt Ilicic och Webster (2014) finns det olika aspekter som bidrar till en upplevd känsla av 

integritet. Autentisk och genuin är två egenskaper som är relaterade till integritet. Autenticitet 

skapas genom interaktioner och upplevelser. K3 upplever att en influencer uppfattas som 

autentisk när den pratar om ämnen som berör. Respondenten beskriver en specifik influencer 

och att den är en förespråkare för att lösa olika samhällsproblem, där personen försöker att 

bidra till det bättre. När influencern interagerar på det här viset går det att tolka som Ilicic och 

Websters (2014) beskrivning av autenticitet, vilket i fallet med K3 stärker förtroendet till 

influencern. Författarna diskuterar vidare hur en autentisk och genuin individ är sig själv med 

en personlig karaktär samtidigt som den uppfattas som uppriktig och ärlig, vilket har en stark 

koppling till förtroendet hos influencern från konsumenten i det här fallet.  

Samtliga respondenter belyser vikten av att en influencer är sig själv och även delar med sig 

av djup personlig information. Det kan ses när både M4 och M2 uttrycker det som väsentligt 

att en influencer visar upp brister och inte försöker framstå som perfekt, utan att personen 

faktiskt uppvisar en mänsklig sida. Således är det influencers som uppfattas som genuina och 
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relaterbara som bygger upp förtroendet hos respondenterna i form av att de besitter integritet. 

Detta innefattar även de betalda inläggen och hur de upplevs. M3 beskriver hur hans 

förtroende till en influencer påverkas positivt när ett betalt samarbete känns äkta, vilket med 

andra ord innebär att influencern agerar autentiskt. Det är i enlighet med vad Eggers et al. 

(2013); Ilicic och Webster (2013) diskuterar gällande autenticitet och dess koppling till 

förtroende. Att en influencer agerar på ett genuint sätt är något som samtliga respondenter 

värdesätter högt. M1 beskrev detta tidigare på följande sätt: “Ja men det hade nog varit just att 

man ska ha fötterna på jorden. Man ska kunna se att influencern är äkta och har ett förtroende 

från följarna. Sen bara att influencern ska vara öppen, ärlig och genuin. Jag tror det uppskattas 

av följarna. Jag gillar det ärliga och att man kan få kritik. det är inte bara dåligt.”  

Om en influencer uppfattas som falsk eller utan genuina sidor minskar förtroende för den. K1 

beskrev det tidigare: “Jag skulle absolut inte följa honom på Instagram/ha förtroende för 

honom. Det är lite att han känns som väldigt mycket luftslott och det gör att jag inte tycker att 

han känns så trovärdig och äkta. Jag gillar influencers som visar båda sidor av myntet och inte 

bara lägger ut när livet är tipptopp och allt är kanon.” Som tidigare diskuterat, är det viktigt att 

en influencer delar med sig av personliga sidor där även brister inkluderas, för att personen 

ska uppfattas som autentisk och genuin.  

Det har framkommit från respondenternas svar att en uppbyggd fasad och vinkling av 

influencernas vardag ger en skev verklighetsbild, vilket i sin tur leder till ett minskat 

förtroende hos dess publik. Denna skildring av fasader och falska verklighetsbilder går att se 

som en tendens till att agera utefter egenintresse från en influencers sida. De influencers som 

agerar utefter välvilja påverkar då istället sin trovärdighet positivt genom att inte agera med 

ett sådant opportunistiskt beteende.  

5.3. Välvilja 

Det går följaktligen att tolka trovärdigheten på en rad olika sätt utifrån hur influencern 

uppfattas av konsumenterna. En faktor som kan vara avgörande för hur individerna upplever 

trovärdigheten är det bakomliggande syftet med marknadsföringen. Välvilja går att se som 

motsatsen till tidigare förklarat opportunistiskt beteende. Mayer et al. (1995) definierar 

välvilja som den omfattning en betrodd individ kan tänka sig att göra någon nytta utan 

ekonomiska motiv, för andra individer som litar på den betrodda personen. Således går det att 

se välvilja som den utsträckning en person är villig att göra nytta för andra individer utan att 

tjäna på det ekonomiskt. Att agera utifrån välvilja har enligt Mayer et al. (1995) visat sig vara 

ett av de mest effektiva tillvägagångssätten när det kommer till att skapa förtroende mellan 

två individer. K2, K3 och M2 tydliggör det och menar att de upplever att förtroendet ökar ifall 

en influencer tar upp samhällsviktiga frågor eller gör goda gärningar som att skänka pengar 

till goda ändamål.  

Att en stor mängd betalda samarbeten leder till ett lägre förtroende då det opportunistiska 

beteendet hos en influencer “lyser igenom” är något som de flesta respondenterna upplevde. 

K1 är exempelvis väl medveten om och tänker ofta på att influencers faktiskt tjänar pengar på 

sina inlägg, vilket i sin tur resulterar i att hon inte känner något större förtroende för 
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influencers. Det finns dock de som inte bryr sig om detta, respondenter som M4 reflekterar 

inte över influencers egenintresse utan fokuserar mer på vad han själv kan få ut av 

samarbeten. Han uttrycker det som att han “inte är främmande för att utnyttja samarbeten” 

och är ett exempel där även konsumenterna agerar utifrån ett egenintresse. Majoriteten av 

respondenterna menar dock att för många betalda samarbeten bidrar till att förtroendet 

minskar eftersom de då känner sig utnyttjade.  

Då motsatsen till opportunistiskt beteende går att se som välvilja, går det att tolka det som att 

influencers som publicerar inlägg som är genomtänkta och personliga till sina följare därmed 

får ett ökat förtroende. Det här grundar sig i att samtliga respondenter uppmärksammar att de 

känner att de vill få ut något av att följa influencers, och om inte influencern bidrar med 

någonting kan respondenten lika gärna avfölja influencern. Exempelvis menar både M2 och 

K2 att de uppskattar personliga inlägg som bidrar med något. Av respondenterna uppgav fyra 

stycken att de kunde följa influencers som främst publicerar inlägg som är ämnade att vara 

humoristiska. Det är ett exempel på att influencers som agerar i välvilja och bidrar med något 

positivt och roligt till sina följare får ett ökat förtroende.  

5.4. Parasocial relation  

Definitionen av parasocial relation härstammar från Horton och Wohl (1956) som definierar 

uttrycket som illusionen av en “face-to-face” relation med en känd person. I våra genomförda 

intervjuer går det tydligt att urskilja parasociala relationer hos samtliga respondenter gentemot 

influencers. Detta i form av att respondenterna har byggt upp någon form av upplevd relation 

till vissa influencers. K1 beskrev tidigare hennes relation med en specifik influencer på 

följande sätt: “jag har läst hennes blogg sen jag var på riktigt 12 år kanske, och det har ju 

blivit lite att man följt med när hon varit singel och träffat killar, sen blivit singel igen och fått 

barn och sådär.” Denna upplevda känsla hos respondenten är i enlighet med vad Labrecque 

(2014) skriver i sin artikel om parasociala relationer, där författaren menar att en individ i en 

parasocial relation upplever att en känd person kommunicerar direkt till henne/honom. Tsai 

och Men (2013) menar att sociala medier har större påverkan på parasociala relationer jämfört 

med traditionell marknadsföring, det här då individer lättare kan få en inblick i en influencers 

liv. Detta stämmer överens med vad K4 nämnde i sin intervju där hon menade att hon har en 

stark relation till en influencer eftersom hon har följt den på sociala medier sedan hon var 

liten. Detta har bidragit till att hon känner sig familjär med influencerns personlighet vilket 

har lett till ett uppbyggt förtroende över tid.  

Vidare uttryckte sig K4 på följande sätt om en influencer hon uppvisade en parasocial relation 

till: “Hon pratar väldigt mycket om relationer till sin familj och är väldigt öppen med det. 

Detta gör att hon verkar trovärdig.” Det här går att koppla till vad Saini och Johnson (2005) 

skriver om i sin artikel där författarna belyser vikten av att använda sig av öppenhet i 

kommunikation för att bygga förtroende i en relation över sociala medier. K2 uppvisade även 

en parasocial relation med en influencer, där hon upplevde att när hon får ta del av en 

influencers vardag och får se en personlig sida påverkas hennes förtroende.  
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Det stämmer överens med vad Labrecque (2014) menar gällande en influencers delning av 

personlig information. Författaren syftar på att det bidrar till en upplevd känsla av att en 

konsument känner en influencer på ett personligt plan, vilket gör att ett förtroende kan byggas 

upp. Både K3, M1 och M2 har en typ av förtroende för vissa influencers som de känner att de 

kan associera sig själva med samtidigt som de får inspiration och tips från dem. Detta går att 

koppla till Tsai och Men (2013) resonemang om att konsumenter ser dessa typer av 

influencers som trendmedvetna vänner där ett förtroende existerar. Då den upplevda 

relationen har byggt upp förtroende under en längre tid kan det ses som att den tillåter 

influencers att agera på ett sätt som upplevs som mindre trovärdigt. M1 beskriver exempelvis 

i sin intervju att han följer en influencer och eftersom han har följt influencern under en längre 

period vill han inte sluta följa den även om den börjar publicera irrelevanta inlägg. Detta går 

då att se som att förtroendet för en influencer vars respondenten har en relation till, är högre 

jämfört med en influencer som följts under en kortare period.  

5.5. Förtroende 

Förtroende enligt Rotter (1967) definieras som att orden av en annan individ går att lita på. 

Det finns flertalet andra definitioner på begreppet förtroende där olika uppfattningar av 

egenskaperna förmåga, integritet och välvilja spelar en central roll när det kommer till synen 

på förtroende (Mayer et al. 1995). I den här undersökningen är de begreppen tolkade som 

kunskap inom ett specifikt område, ärlighet från en influencer gentemot dess publik samt ens 

influencers vilja att göra nytta för någon annan utan någon ekonomisk drivkraft involverad. 

Kvaliteter som bland annat ärlighet, hjälpsamhet, ansvarstagande, kompetens och konsekvent 

är även dessa starkt relaterat till förtroende då de återspeglas i egenskaperna som påverkar 

förtroendet hos en individ (Morgan & Hunt 1994). Samtliga respondenter nämner att de bland 

annat har ett förtroende för en influencer eftersom att de är insatta och har expertis inom en 

specifik nisch, vilket är i enlighet med Mayers et al. (1995); Gefen och Straubs (2004) 

beskrivning av förmåga. M1 och M2 belyste även vikten av integritet hos en influencer för att 

ett förtroende ska kunna existera. Det i form av att influencern i fråga uppfattas som ärlig.  

Efter att ha analyserat denna studies omfattade egenskaper går det att konstatera att samtliga 

är relevanta till den upplevda känslan av förtroende för en individ. Teorin kring de här 

egenskaper såväl som svaren från respondenterna antyder att ett högt uppvisande av dessa 

egenskaper hos en influencer skapar en hög grad av förtroende hos konsumenter inom 

generationen millennials. I motsats sjunker förtroendet för influencers hos konsumenter om de 

egenskaperna inte uppvisas. Resultaten från intervjuerna visar även på att det i vissa fall inte 

räcker att en influencer besitter en eller två av egenskaperna förmåga, integritet eller välvilja 

för att skapa ett förtroende. Detta är i enlighet med vad teorin antyder där Mayer et al. (1995) 

menar att de här egenskaperna är relaterade till varandra och att en eller två av dessa 

egenskaper nödvändigtvis inte räcker för att en individ ska vara förtroendeingivande. 

Vidare beskriver Lim och Kim (2011) att en högre grad av förtroende upplevs om en upplevd 

parasocial relation existerar. Sju av åtta respondenter upplever att dem har byggt upp en 

parasocial relation till de influencers förtroende existerar hos. Vilket styrks av Lim och Kim 

(2011) och deras argumentation och visar på att parasociala relationer är starkt relaterade till 
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förtroende i den här undersökningen. Däremot upplevde K1 att hon hade en parasocial 

relation med en influencer där förtroende ej existerade. Det innebär således att en parasocial 

relation inte nödvändigtvis behöver innebära att ett förtroende hos en konsument per 

automatik existerar gentemot en influencer, trots att det hos de flesta respondenter finns en 

tydlig koppling mellan parasocial relation och förtroende. 

Lewicki och Wiethoff (2000) beskriver en individs värderingar kring förtroende baserat på 

tidigare livserfarenheter och personlighet som ett element att urskilja en individs motiv till att 

skapa ett förtroende för någon. Utöver egenskapen integritet menar M2 att ett förtroende för 

en influencer är någonting som byggts upp baserat på erfarenheter till en specifik influencer. 

Det tydliggöras i samband med respondenten uttalande “Jag hade ju lyssnat mer på en 

influencer jag har följt i flera år”. Vidare i enlighet med Lewicki och Wiethoffs (2000) 

resonemang om att en individs personlighet påverkar synen på förtroende går det att urskilja 

ett samband hos K1, K3 och K4. Dessa respondenter uppvisar en personlighetstyp som 

innebär att de är lättpåverkade av andra individer vilket spelar en central roll i hur deras 

förtroende för influencers påverkas. Det förklaras då respondenter lyssnar mycket på vad 

andra individer har att säga och låter det ha en inverkan på deras beteende. K4 uppvisar även 

ett agerande som är i enlighet med Lewicki och Wiethoffs (2000) andra element, vilket är 

baserat på samhällsformade normer. Detta då hon följer influencers enbart för att andra 

individer gör det.  

Vidare ökade K4’s förtroende gentemot en influencer när den blev gravid och fick barn, vilket 

stämmer överens med det tredje elementet av Lewicki och Wiethoff (2000) där författarna 

menar att en händelse eller erfarenhet inom en given relation, här i form av en parasocial 

relation, påverkar förtroende. I det här fallet påverkades alltså förtroendet på ett positivt sätt 

då det ökade hos respondenten efter händelsen. Lim och Kim (2011) beskriver det som att 

individer är mer benägna att interagera och lyssna på andra personer om liknande värderingar 

och tankar upplevs från den ena parten. Detta är något som speglas hos K2 då det är av största 

vikt för henne att hon kan associera sig själv med en influencer för att hon ska kunna tänka sig 

att följa personen. Respondenten tar upp ett exempel där hon säger att: “Hon är i sina inlägg 

relativt personlig och jag tycker att hon verkar ha sunda värderingar.”, vilket gör att 

respondenten har ett förtroende för influencern. När respondenten beskriver hur influencern 

verkar ha sunda värderingar utgår vi ifrån att de är i enlighet med respondentens egna 

värderingar. K3 styrker även det Lim och Kim (2011) beskriver och menar att hon inte känner 

förtroende för en influencer då hon upplever att hon inte kan associera sig själv med personen, 

detta då hon inte delar liknande värderingar med influencern.  

När en influencers publik börjar ifrågasätta personens åsikter och motiv är förtroendetröskeln 

uppnådd, vilket innebär att en individ inte längre lyckas bibehålla ett förtroende till en annan 

part (White u.å). Det styrks av K2’s citat där hennes förtroende minskar gentemot en 

influencer vars motiv ifrågasätts: “Om det är någon som ena veckan pratar om WWF och 

nästa vecka Samsung TV på rabatt i december, veckan därefter pratar om smink på kicks och 

sen lite om tandblekning. Det är så rörigt, och då blir det att jag tappar förtroendet.” Även K4 

tappar förtroende när hon börjar ifrågasätta en influencers motiv: “Jag kan tycka såhär, gör 

man reklam kanske för Keldas soppa när man brukar göra reklam för skönhetsprodukter blir 
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det ganska överraskande och det blir att man ifrågasätter influencers agerande, vilket bidrar 

till ett minskat förtroende.” Vidare tyckte K2, K3, M1, M2 och M4 att de inte kunde relatera 

och associera sig själva med de influencers som inte kunde tänkas följa, med andra ord var 

irrelevanta en stark faktor till varför förtroende hos dessa personer ej existerade.  

En skillnad som gick att se hos respondenterna var att kvinnor är mer eftertänksamma och 

kritiska när det kommer till att följa influencers och skapa ett förtroende. Respondenterna K1 

och K4 uppmärksammade detta genom att de ansåg sig vara väl medvetna och duktiga på att 

genomskåda influencers motiv till samarbeten.  Samtidigt var män mer villiga att följa 

influencers på grund av ytliga egenskaper, däremot var dessa ytliga egenskaper inte direkt 

kopplade till förtroende. M1 och M2 är exempel på respondenter som tydliggör det. 
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6. Slutsats 

I kapitlet nedan besvaras denna studiens forskningsfråga för att sedan redovisa studiens 

bidrag, följt utav implikationer för framtida forskning. 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur förtroendet hos konsumenter för 

influencers på sociala medier påverkas. Studien ämnar undersöka detta hos individer inom 

generationen millennials på Handelshögskolan vid Örebro universitet.  

Bidraget med studien blir följaktligen att skapa en kunskap för den part som ämnar använda 

sig av influencer marketing som marknadsföringskanal. Studien kommer även att ha en 

bidragande del till teorin kring förtroende mellan konsumenter gentemot influencers på 

sociala medier, då det ej har undersökts utförligt tidigare.  

6.1. Besvarande av forskningsfråga 

Forskningsfrågan löd: Hur påverkas förtroendet hos individer inom generationen millennials 

gentemot influencers på sociala medier? 

Denna studies resultat visar att de respondenter som har intervjuats värdesätter de olika 

egenskaperna förmåga, integritet och välvilja när det kommer till att bygga upp ett förtroende 

gentemot en influencer. Förmåga är den egenskapen hos en influencer som konsumenter 

värdesätter högst när det kommer till en upplevd känsla av förtroende. Samtliga respondenter 

upplever att de har förtroende för influencers som uppvisar en form av förmåga. 

Respondenterna uttryckte sig ofta i intervjuerna om denna förmåga i form av influencers 

kunskap inom specifika områden. Vilket kunde ses genom att influencers verkar inom en 

specifik bransch. Vidare är integritet en egenskap som även den upplevs som starkt relaterad 

till förtroende enligt respondenterna. Det framgår tydligt när sju av åtta respondenter förklarar 

att de har förtroende för en influencer som uppvisar en hög integritet. Integriteten visar på att 

en person är uppriktig och K1 förklarar det som att ett förtroende inte skulle existera om en 

influencer saknade egenskapen integritet. Vilket ytterligare stärker integritetens roll när det 

kommer till skapandet av förtroende.  

När det kommer till välvilja var det endast tre respondenter som framhävde egenskapen i 

intervjuerna när det kommer till att skapa förtroende. Motsatsen till välvilja är opportunistiskt 

beteende vilket dock var tydligare att koppla till förtroende. Majoriteten av respondenterna 

upplevde det som att de hade ett lägre förtroende till en influencer som agerar utefter 

egenintresse och uppvisar ett opportunistiskt beteende. Denna negativa syn på opportunistiskt 

beteende kan då tolkas som att välvilja hade påverkat förtroendet hos respondenterna positivt. 

Således anses fortfarande välvilja vara en betydande aspekt inom förtroende och styrker 

därmed även det i teorin.  

Studien visar även att parasociala relationer har en tydlig koppling till förtroende. Detta då sju 

av åtta av intervjuobjekten upplevde en parasocial relation med någon av de influencer de 

hade förtroende för. Således går det att dra slutsatsen att om en parasocial relation existerar 

finns det oftast ett förtroende till influencern ifråga. De relationerna var ofta baserade på att 
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respondenterna följt en influencer under en längre period och därmed känt att de varit 

delaktiga i influencerns liv. Detta skapade enligt respondenterna en större känsla av 

förtroende jämfört med en influencer som de följt under en kortare period.   

Det går även att se det som att den här typen av relation tillåter influencerna att agera på ett 

sätt som skulle kunna anses vara mindre trovärdigt, men samtidigt vara förtroendeingivande. 

Detta då respondenterna inte lika lätt tappar förtroendet för influencern i fråga då de upplever 

att de har en form av relation. M1 beskriver det i sin intervju och förklarar att han har följt en 

influencer länge nog för att han inte skulle sluta följa den, även fast den skulle börja publicera 

ointressant innehåll.  

Efter studien går det således att se att förtroendet hos konsumenter gentemot influencers inte 

nödvändigtvis existerar enbart för att en influencer besitter en eller flera av de egenskaperna. 

Det är en kombination av dessa egenskaper som krävs och det framgår även med vad som har 

presenterats i den teoretiska referensramen utifrån litteraturen av Mayer et al. (1995) som 

menar att förmåga, integritet och välvilja är relaterade till varandra, och ett högt uppvisade av 

samtliga egenskaper leder till en hög grad av förtroende. Däremot kan parasociala relationer 

möjliggöra att förtroende byggs upp över tid, och betyder att de egenskaper som influencern 

besitter kan variera utan att minska förtroendet om en sådan relation existerar. Förtroende 

byggs således initialt upp av en kombination av de tre egenskaperna förmåga, integritet och 

välvilja, men kan sedan komma att påverkas positivt eller negativt beroende på huruvida en 

parasocial relation skapas.  

Det går således att se att den insamlade empirin från intervjuerna styrker teorin om hur 

förtroende byggs upp. Någonting som uppdagades i intervjuerna var att det existerar aspekter 

hos influencers som påverkar konsumentens förtroende som inte har omfattats i vidare 

utsträckning i denna undersökning. Således finns det ytterligare aspekter som bör finnas i 

beaktning när förtroendet hos konsumenter gentemot influencers undersöks. Det framgick att 

relevans och rykte är två delar hos influencers som konsumenter associerar starkt med 

förtroende. Sju av åtta respondenter menade att ett dåligt rykte eller irrelevanta inlägg av en 

influencer påverkar förtroende negativt till den mån att det är obefintligt hos de tillfrågade 

respondenterna. Även utseende uppmärksammades som en avgörande faktor men var 

ingenting som studien ämnade att undersöka.  

6.2. Studiens bidrag 

Studien har bidragit med att skapa en förståelse för samt belysa vilka egenskaper som 

konsumenter anser vara av störst vikt när det kommer till att skapa ett förtroende gentemot en 

influencer på sociala medier. Resultaten bidrar med kunskap för den som ämnar använda sig 

av influencer marketing. Ämnet som berörts har även bidragit med en större teoretisk 

förståelse kring hur konsumenter upplever att förtroende ökar respektive minskar gentemot 

influencers på sociala medier, vilket motsvarar studiens syfte och tänkta bidrag. Studien har 

även uppdagat att det finns ytterligare aspekter som påverkar konsumenters syn på förtroende 

hos influencers, däribland rykte, relevans och utseende. 
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6.3. Framtida forskning 

Då studien har identifierat andra egenskaper som har presenterats utifrån teorin kopplat till 

förtroende, går det således att hantera fler aspekter än vad den genomförda studien har gjort. 

Framtida undersökningar kan därmed öka förståelsen för förtroendet ytterligare genom att 

hantera aspekter som exempelvis rykte och utseende. Ytterligare forskning skulle alternativt 

kunna genomföra en likartad studie med en kvantitativ ansats, för att på så sätt kunna 

generalisera resultaten till ett större antal individer över en hel population istället för en smal 

homogen urvalsgrupp. 

Vidare omfattade denna studie enbart intervjuer med åtta olika individer, vilket inte ger 

möjligheten till att generalisera resultaten till en bredare population. För att öka 

överförbarheten och den externa validiteten i studien är ett förslag på vidare forskning att 

genomföra en likartad studie där fler respondenter inkluderas. Det hade även varit intressant 

att genomföra en studie där en jämförelse mellan generationer eller kön undersökts. Detta då 

denna studie enbart undersökt individer inom samma generation. Framöver kommer 

digitaliseringen fortsatt förändras och influenceryrket kan komma att påverkas, det innebär att 

fler studier som behandlar området är av stor vikt för att få en ökad förståelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Introduktion:  

 Syftet med studien är att beskriva och undersöka hur förtroende skapas utifrån 

egenskaperna förmåga, integritet, välvilja samt parasociala relationer. Tanken är att 

skapa en förståelse utifrån ett konsumentperspektiv. Bidraget blir således kunskap till 

den som ämnar att använda sig av inlfuencer marketing samt en teoretisk del då ämnet 

inte är utförligt forskat.  

  Intervjun kommer att ta ca 30–45 minuter och om det är okej för dig kommer vi att 

spela in intervjun. Du kommer att vara anonym i studien, känn därför ingen press på 

dina svar.  

 

Del 1 Generella frågor:  

 Hur skulle du definiera en influencer?  

 Följer du influencers på Instagram och varför/varför inte isåfall?  

 Känner du att du själv kan associera dig med en specifik influencer? Med det menar vi 

att du inspireras och kan relatera. Det vill säga att du vill efterlikna en influencer.  

 Har du någonsin avföljt en influencer och varför/varför inte isåfall?  

 Funderar du någonting angående en influencers rykte? Såsom om den varit med om 

något omtalat.  

 Vad tycker du om sponsrade inlägg från en influencer?  

 Känner du att du skulle kunna bli påverkad av en influencer till att köpa någonting?  

 På vilket skulle du kunna bli påverkad? Rabattkoder eller finns det andra motiv?  

 Brukar du fundera över relevansen på betalda samarbeten? Om det kan finnas någon 

koppling mellan specifika influencer och varumärken.  

 

Del 2 Djupgående frågor:  

 Här kommer 18 olika influencers och du måste välja ut tre personer som du skulle 

vilja följa samt tre personer du inte skulle känna tänka dig att följa. Du måste välja 

personer som du har någon typ av uppfattning av och du får välja sådana som du i 

dagsläget följer.  

 

Johhny Edlind  

Janni Delér  

Viktor Frisk  

Isabella Löwengrip  

Alexander Pärleros 

Bianca Ingrosso  



 

 

Carl Déman  

Angelica Blick  

Andreas Wijk  

Kenza Zouiten  

Jon Olsson 

Ida Warg 

Lucas Simonsson 

Margaux Dietz  

Eric Hagberg 

Alice Stenlöf  

Ben Mitkus  

Therese Lindgren  

Frågor för val av varje influencer som vill följas: 

 Vad gjorde att du skulle kunna tänka dig att följa denna influencern? 

 Vad karaktäriseras denna influencer av för dig? Vad kommer du att tänka på när du ser 

denne.  

 Skulle du säga att du kan lita på/har ett förtroende för denna influencer? Och 

varför/varför inte isåfall?  

  Påverkar influencerns personliga rykte ditt val? Har du några förutfattade meningar? 

 Känner du att du kan associera dig med denna influencer?  

 Påverkas ett företags trovärdighet om det har ett samarbete med den influencer du 

gillar?  Hur isåfall?  

 Hur känner du när din influencer börjar promota ett varumärke som inte associeras 

med dess personlighet? (Ex, Zlatan och tandblekning) 

 

Frågor för val av varje influencer som inte vill följas 

 Vad gjorde att inte skulle kunna tänka dig att följa denna influencern?  

 Skulle du säga att du inte kan lita på/har ett förtroende för denna influencer? Och 

varför/varför inte?  

 Påverkar influencerns personliga rykte ditt val? Har du förutfattade meningar som 

påverkar valet?  

 Känner du att du kan associera dig med denna influencer? Om inte, förklara varför?  

 Minskar ett företags trovärdighet om det har ett samarbete med den influencer du har 

valt att inte följa? Hur isåfall?   

 

 



 

 

Del 3 övriga frågor: 

 Har du något du vill tillägga till tidigare frågor som vi ställt?  

 Känner du att du fått tillräckligt med utrymme för att dela med dig av dina tankar?  

 Känner du att du har någonting mer att tillägga för att bidra till denna studien?  

 Hur tror du att framtiden för influencers på sociala medier kommer att se ut?  

 Tycker du att influencer marketing är positivt eller negativt? Både ur ditt perspektiv 

och företagsperspektiv.  

 Om du hade fått leva dig in en roll som marketing manager på ett företag och hade fått 

i uppgift att använda dig av influencer marketing. Vad hade du letat efter hos 

influencer för att lyckas med detta?  

 

Vi tackar dig för din tid, funderingar och åsikter. 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Bilder på influencers 
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