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Sammanfattning 
Samhällets digitalisering har inte bara ändrat på sättet som konsumenter söker information om 

produkter och tjänster. Nu ser vi även hur företag följer trender och anpassar sig för att nå 

konsumenterna där de befinner sig. Electronic word-of-mouth har visat sig ha en stor påverkan på 

företags försäljning, med online rekommendationer och recensioner som andra konsumenter kan 

läsa och ta del av. Ihop med influencers, de nya trendsättarna, har nu företag börjat arbeta med 

influencer marketing för att synas med sina produkter där konsumenterna hittar sin inspiration och 

tips. Med ökade misstankar kring att influencers utnyttjar sin popularitet till egen vinning vid 

samarbeten och när de tar emot PR-produkter, så har tillit och trovärdighet blivit en viktig 

komponent när en influencer ska göra en e-wom rekommendation till sina följare. 

 

Med ett experiment som bygger på teorin om tillit, kommer denna studie undersöka hur studenter 

på Karlstads Universitet uppfattar ett inlägg där en influencer rekommenderar en produkt i tre 

olika scenarion. De olika inläggen visar en rekommendation av en influencer gjord på eget val, en 

rekommendation av en produkt som influencern mottagit i PR-utskick, samt en rekommendation 

av en produkt i ett samarbete med ett företag. Frågeställningarna för uppsatsen lyder: I vilken 

utsträckning ändras tilliten och trovärdigheten till en influencer när denne rekommenderar en 

produkt i tre olika scenarion? Samt i vilken utsträckning påverkar kön och medieanvändning 

resultatet?  

 

Resultatet i studien tyder på att det inte finns ett scenario som är bättre än de andra, utan det 

uppstår en ambivalens. Ett scenario kan öka med trovärdigheten i en faktor, medan samma scenario 

tappar trovärdigheten i en annan. Studien visar även på att varken kön eller medieanvändning 

spelar roll för tilliten och trovärdigheten.  

 

Nyckelord: tillit, trovärdighet, influencers, rekommendationer, experiment 
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Abstract 
The digitalisation of today's society has not only changed the way consumers seek information 

about products and services. Now we can also see how companies are following trends and 

adapting to reach consumers where they are. Electronic word-of-mouth has proven to have a huge 

impact on corporate sales, with online recommendations and reviews that other consumers can 

read and take a part of. Together with influencers, the new trendsetters, companies has now started 

working with influencer marketing to get their products to where the consumers find their 

inspiration. However with increased suspicions that influencers nowadays are using their 

popularity for their own gain with collaborations and when they receive promotional products, 

trust and credibility has become an important component for when an influencer make an e-wom 

recommendation to their followers. 

 

With the method of an experiment based on the theory of trust, this study will explore how 

students at Karlstad University perceive a post by an influencer, who recommends a product in 

three different scenarios. The various posts shows an influencer doing a recommendation on their 

own will, a recommendation of a product that the influencer has received in a PR-package, and 

finally a recommendation of a product in collaboration with a company. The questions that the 

essay will research are: To what extent does trust and credibility to an influencer change when she 

recommends a product in three different scenarios? And to what extent does gender and media 

consumption affect the outcome? 

 

The results of the study indicate that there is no scenario that is better than the others. Instead there 

is an ambivalence that occur amongst the scenarios. One scenario can have it’s credibility increase 

in one factor, while the same scenario loses credibility in another. The study also shows that neither 

gender nor media consumption plays a role in the trust and credibility. 

 

Keywords: trust, credibility, influencers, recommendations, experiment 
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1. Introduktion 
I dagens komplexa samhälle använder människor digitala medier allt mer och mer. Med den nya 

användningen har samhället därmed sett ett skifte i vart man vänder sig för att snabbt få 

information, då allt nuförtiden finns en knapptryckning bort på mobilen (Flanagin & Metzger, 

2000). Förr i de traditionella medierna kunde bara professionella publicera innehåll genom 

exempelvis tryckpressar, till skillnad från idag då vem som helst publicera innehåll på de sociala 

medierna (Grzesiak, 2018). Med den digitala utvecklingen har flera källor tillkommit vilka kämpar 

om samhällets uppmärksamhet på nätet och på olika sociala medieplattformar. Men med ord som 

“falska nyheter” och “clickbait” som blivit en del av vår vardag, är det numera svårt att veta vilket 

innehåll man egentligen kan lita på. 

 

Instagram är en social medieplattform som lanserades år 2010. På plattformen kan man dela bilder 

och kortare videor, samt kommentera och interagera med andra användare (Instagram, 2019). 

Bland de flera miljoner användare har vissa individer kunnat utveckla ett inspirerande flöde på 

Instagram som lockat flera följare utöver sina personliga kontakter, och blivit så kallade 

“mikro-kändisar” (Djafarova & Trofimenko, 2018). Dessa individer, kallade influencers, med flera 

tusen följare kan ses som den nya tidens opinionsledare. Influencers arbetar med att inspirera 

människor och visa upp olika delar av sina liv samt dela med sig av produkter eller saker som de 

gillar och funnit användbara. Då en opinionsledare är en person som bidrar till att forma andra 

människors opinioner kring något (Petersson, 2013), så är influencers opinionsledare genom att 

med sina rekommendationer kunna inspirera sina följare till att pröva vad influencern 

rekommenderar i hopp om att kunna spegla influencerns liv.  

 

Influencers gör dock inte bara rekommendationer på eget initiativ. Influencer marketing är ett sätt 

för företag att nå ut till specifika kunder eller locka nya målgrupper genom att dra nytta av 

influencers. Att använda influencers som rekommenderar en produkt, gör det till en form av 

word-by-mouth marknadsföring fast digitaliserad (Pophal, 2016). Då electronic word-of-mouth 

(e-wom) har en stark effekt att påverka en konsument till att köpa en produkt (Chevalier & 

Mayzlin, 2006), så är influencer marketing ett ypperligt tillfälle för företag att kunna öka sina 

försäljningar.  
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Företag kan vända sig till influencers för exponering genom minst två sätt. Dels genom betald 

exponering, det vill säga genom samarbeten där en influencer blir kompenserad för att prata en 

produkt, men även genom tjänad exponering, det vill säga genom PR (Pophal, 2016). Att skicka ut 

ett PR-paket till influencers gör att dessa kan organiskt få upp ett intresse för företaget och 

produkten i fråga. Därefter kan influencern själv välja om man vill visa upp produkten eller inte för 

sina följare. 

 

Något som dock är viktigt för att en influencer ska vara framgångsrik med sin rekommendation, 

oavsett om den är på eget val eller i samarbete med ett företag, är att följarna uppfattar 

rekommendationen som trovärdig och litar på influencers ord. 

 

1.1 Problemområde 

Sedan internets tillkomst och teknologins utveckling har dagens samhället digitaliseras. E-handelns 

tillkomst har skapat en förändring i dagens konsumentbeteende, och man köper idag inte bara 

kläder online utan handlar även allt från mediciner till mat. Tillsammans med den ökade handeln 

online har även informationen kring varorna ökat, och nu kan konsumenten få tillgång till mer 

information om en tjänst eller produkt än någonsin tidigare (Reichelt, Sievert & Jacob, 2014).  

 

All information som nu finns tillgänglig har lett till en ökad medvetenhet hos konsumenterna och 

gjort det svårare för företag att locka genom klassiska marknadsföringar. Därmed har flera företag 

vänt sig till influencer marketing för att kunna locka konsumenter genom e-wom (Brown & Hayes, 

2008). Med ökningen av samarbeten på sociala medier kom även nya lagar om att influencers 

tydligt måste skriva ut när de gör ett samarbete, så att deras följare vet om att influencern får betalt 

för vad hen säger och att alla ord kanske inte är formade av influencern själv. En individ blir en 

influencer tack vare ett stort antal följare som känner tillit till och inspiration från personen, vilket 

är vad relationen mellan influencer och följare bygger på (Djafarova & Trofimenko, 2018). Därmed 

är transparens något som bör ligga i influencerns intresse för att relationen ska fortsätta fungera. 

Trots nya lagar fälls ändå influencers för smygreklam (Reklamombudsmannen, 2019). Struntar 

influencers i att tydligt markera om en produkt är sponsrad eller inte kan det resultera i rykten som 

börjar cirkulera om att influencers bara är giriga och gör samarbeten för pengar. Kopplat till det 
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uppstår även spekulationer kring att influencers som pratar gott om produkter som de mottagit i 

PR-utskick, bara har en positiv ton för att fortsätta stå kvar på företagets PR-lista.  

 

 Att influencers trovärdighet minskar är inte bara ett problem för influencern i fråga utan även för 

de företag som antingen skickar ut en produkt i PR syfte eller gör ett samarbete med influencern, 

då även dem påverkas av händelsen. För att en influencer ska fortsätta vara framgångsrik är tillit och 

trovärdighet en ytterst viktig del för att förhållandet mellan influencern och dess följare ska förbli 

starkt. 

 

Denna forskning är intressant utifrån flera perspektiv. För det första är tillit och trovärdighet 

generellt ett väldigt intressant ämne att studera (Kohring & Matthes, 2007). Då influencers på 

sociala media fortfarande är ett nytt fenomen, finns det inte så mycket forskning gjord om själva 

tilliten och trovärdigheten kopplat till influencers verksamhet. För det andra är det intressant för 

samhället att se hur tilliten till nutidens opinionsbildare är. Influencers själva kan även finna 

studien intressant för att se hur de upplevs vid olika former av rekommendationer. 

 

1.2 Syfte  
Den här studien har syftet att undersöka ifall det finns en skillnad mellan tre grupper gällandes hur 

tilliten och trovärdigheten står till en influencer, när denne gör en rekommendation av en produkt 

på eget val versus en rekommendation av en produkt som denne har fått i PR-utskick, samt av en 

produkt som denne rekommenderar i samarbete med ett företag. Även att undersöka vart denna 

potentiella skillnad ligger bland de olika faktorerna som kommer att mäta skillnaden. Vidare 

kommer studien se ifall kön eller medieanvändning har någon påverkan i resultatet, då detta kan 

visa om respondenternas egenskaper eller användning av mediet har en roll i hur tilliten och 

trovärdigheten uppfattas bland de olika grupperna. Detta kommer göras genom ett experiment där 

utvalda personer får se en bild samt en av tre tillhörande texter samt svara på en tillhörande enkät. 

Experimentet kommer både undersöka innehållets trovärdighet och källans trovärdighet. 
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1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna till den här uppsatsen lyder: 

 

- I vilken utsträckning ändras tilliten och trovärdigheten till en influencer när denne 

rekommenderar en produkt i tre olika scenarion? 

- I vilken utsträckning påverkar kön och medieanvändning resultatet? 

 

1.4 Definitioner 
Några av de centrala begreppen som förekommer i denna uppsats består av de visade nedanför. De 

är alla ord som ofta används, så att ge en definition kan ge läsaren en innebörd av vad begreppen 

står för och betyder i den här uppsatsen. 

 

Electronic word-of-mouth (e-wom) - Information (feedback, recension, kritik, 

rekommendation) man läser online från en konsument som sedan inspirerar en annan konsument 

angående ett företag, en produkt eller tjänst (Reichelt, Sievert, Jacob, 2014).  

 

Influencer - En individ med stort antal följande på sociala medier som även kan beskrivas som en 

“mikro-kändis”. Dessa ses även som nutidens nya opinionsledare då de bland annat inspirerar sina 

följare genom sina inlägg på sociala medier (Djafarova & Trofimenko, 2018). 

 

Tillit - Villighet att vara sårbar till handlingar från en annan part (Mayer et al, 1995; Golbeck, 

2005). 

 

Trovärdighet - Egenskaper hos en källa som gör att meddelandet upplevs ärligt (West, 1994). 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna forskning avgränsar sig till att, bland Karlstads Universitets studenter, undersöka tilliten och 

trovärdigheten till avsändaren och innehållet i ett inlägg med en bild och tillhörande text som 

beskriver tre olika scenarion av en rekommendation. Valet att undersöka Karlstad Universitets 

studenter i denna studie är dels för att “unga vuxna” är en potentiell publik för dessa influencers, 

vilket gör att respondenterna troligtvis har stött på en influencer som gjort ett samarbete tidigare 
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och förstår vad det innebär. Valet är även för att universitetsstudenter ofta är källkritiska, vilket 

man lär sig att arbeta med under universitetet till skillnad mot en gymnasieklass som inte riktigt 

ligger på samma nivå med källkritiken. Detta kan bidra till att respondenterna kanske reflekterar på 

ett annat sätt och kan få en känsla för om ett inlägg känns skapat av själva influencern eller är 

skriven av en annan part. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion av problemområde, frågeställningar, definitioner och 

avgränsningar. Detta följt av en presentation av de teoretiska ramverk samt tidigare forskning som 

studien kommer att utgå ifrån. Därefter introduceras studiens metod samt operationalisering. 

Population och urval presenteras samt tillvägagångssättet för hur deltagarna blev utvalda. Efteråt 

beskrivs studiens resultat vilket följs av en analys och diskussion. Uppsatsen avslutas med slutsatser 

och framtida forskning, samt funderingar kring implikationer för samhället och arbets/yrkesliv. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Med en förändring i medielandskapet har företag ändrat vart de nu väljer att marknadsföra sina 

produkter. Det är en förändring i vaktstyrkan av vilka som står vid grinden och företag och 

organisationer har nu styrt om för att kunna interagera med dessa. Allt för att kunna nå publiken. 

Influencers har nu tagit plats på den offentligan mediearenan som förr i tiden dominerades av 

massmedier för reklam spridning. 

 

I det här kapitlet kommer det teoretiska ramverket redovisas samt tidigare forskning som denna 

uppsats kommer bygga på. Läsaren kommer introduceras till teorin om tillit och trovärdighet, 

vilket är teorin detta experiment utgår ifrån. Undersökningen bygger dock i största del på den 

tidigare forskning som skett om tillit och trovärdighet, vilket läsaren kommer få ta del av i den 

första delen av detta kapitel. Sedan kommer e-wom att presenteras och hur det har en påverkan i 

dagens digitaliserade samhälle. Följande kommer läsaren presenteras för influencers, influencer 

marketing och tillsist kommer läsaren få ta del av en summering av det viktigaste från kapitlet. 

 

2.1 Trovärdighet och tillit 
Tillit är en viktig grund till att samhället ska kunna gå runt (Kohring & Matthes, 2007; Bergmasth 

& Strid, 2006; Mayer et al, 1995). Det är en betydelsefull faktor i allt från exempelvis sociala 

interaktioner till alla typer av samarbeten (Mayer et al, 1995), och är påverkande för människors 

vilja till att tro på och ta till sig information (Kohring & Matthes, 2007). Det är ett ämne som 

intresserat forskare sedan länge tillbaka och ett flertal studier finns kring fältet (Gaziano & 

McGrath, 1986; Kiousis, 2001). Beroende på vad man vill mäta trovärdigheten av eller till så kan 

tillit kategoriseras i olika aspekter (Appleman & Sundar, 2016; Karlsson, Clerwall, Nord, 2014). 

Aspekterna kan se till innehållet, källan och till mediet. Men trots existerande forskning så finns det 

fortfarande ingen självklar skala för hur man mäter trovärdighet (Appelman & Sundar, 2016; 

Kohring & Matthes, 2007). Alyssa Appleman och Shyam Sundar skriver (2016) att forskningen 

kring tillit och trovärdighet har lidit på grund utav en brist i sammanhållningen bland akademiska 

forskare, vilket har lett fram till en avsaknad i en tydlig definition samt en tydlig metod för hur man 

mäter tillit och trovärdighet inom de olika aspekterna. Då vi i dagens mediesamhälle exponeras för 

mängder av meddelanden och budskap dagligen, vilka ofta saknar en tydlig avsändare samt ett klart 

budskap, så skriver Appleman och Sundar (2016) hur viktigt det då är att kunna ha en klar och 
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tydlig skala för att kunna mäta tilliten till innehållet. Framförallt när man ska studera effekten av ett 

meddelande, bearbetning av information, källkritik eller när man exempelvis ska studera sociala 

media. Dock har forskare identifierat ett antal olika faktorer som man kan använda för att mäta 

tillit och trovärdighet. 

 

2.1.1 Att mäta tillit och trovärdighet 

I en artikel av Cede Gaziano and Kristin McGrath (1986) skriver de om hur de har sett i tidigare 

studier att det finns återkommande faktorer som kan mäta tillit och trovärdighet. De förklarar hur 

man kan använda 12 olika faktorer för att mäta tillit till nyheter. Dessa 12 faktorer (översatt av 

författaren från engelska till svenska) är om nyheten: 

 

● Är rättvis  

● Är opartisk  

● Berättar hela historien 

● Är korrekt 

● Respekterar människors integritet 

● Ser till människors intressen 

● Ser till samhällets välbefinnande 

● Separerar fakta och åsikter 

● Kan litas på 

● Ser till allmänintresset 

● Är faktabaserade 

● Har välutbildade reportrar som författare 

 

Något annat som är förknippat med att mäta tillit och trovärdighet, är att man undersöker 

medieanvändningen. I en studie från Tsfati och Capella (2003) undersöker de i en webbenkät just 

kopplingen mellan trovärdighet och mediekonsumtion. I sin studie som de gjorde i samband med 

det amerikanska presidentvalet år 2000, kom de fram till att individer som finner mainstream media 

trovärdigt, även konsumerar mainstream medier mer. De fann även att de som inte anser att 

mainstream media inte är trovärdigt, konsumerar icke-mainstream medier istället. De skriver även 

att det faktiskt inte är så att de skeptiska konsumerar mindre nyheter än de icke-skeptiska. Fallet är 

bara att de vänder de sig till andra icke-mainstream medier för att få sina nyheter därifrån istället.  
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I en annan studie från Tsfati och Capella (2005) så undersöker de i en webbenkät kopplingen 

mellan kön och tillit till nyheter. I deras undersökning fann de dock ingen skillnad mellan könen 

och deras tillit eller skepsis till mainstream medier.  

 

Trots att studien för den här uppsatsen är ute efter att mäta tilliten till influencers på sociala media, 

och inte till nyheter, så är de faktorer som nämns i de tidigare forskningarna ändå relevanta och kan 

appliceras i uppsatsens studie då de fortfarande har grunden i att mäta tillit och trovärdighet. 

 

2.2 Electronic word-of-mouth 

Med digitaliseringen har mängder information flyttats över och finns numera online. 

Vardagssysslor, såsom att betala räkningar, handla kläder och boka läkartider görs numera snabbt 

och effektivt på internet dygnet runt. Utvecklingen har därmed ändrat konsumentbeteendet 

(Reichelt et al, 2014), och med enkel tillgång till varor och produkter från hela världen konsumeras 

det idag det mer än någonsin. Oavsett om man köper en produkt online eller i butik, och man inte 

har chans att prova produkten på plats, kan man vända sig till internet för att med en snabb 

sökning kunna ta del och läsa om andra konsumenters upplevelser. Med hjälp av e-wom kan man 

bland annat få reda på information om en produkt som man kanske inte kan läsa om på 

tillverkar-kontrollerade hemsidor, så som negativa recensioner (Reichelt et al, 2014). 

 

En studie gjord av Judith Chevalier och Dina Mayzlin (2006) visar på hur e-wom har en positiv 

effekt på försäljning. De studerade två ledande återförsäljare av böcker online som låter sina kunder 

publicera recensioner på hemsidorna. Deras resultat visar på att recensionerna i genomsnitt var 

övervägande positiva, och att just nya positivt gynnsamma recensioner bidrar till en ökning av 

försäljningen av en bok. De fann även vissa bevis på att en negativ recension ger mer effekt till att 

minska försäljningen än vad en positiv recension ger till att öka försäljningen.  

 

2.2.1 Tillit och trovärdighet till e-wom 

Då en vanlig word-of-mouth rekommendation oftast kommer från en familjemedlem eller kompis 

som man känner och litar på, så vet man att denne har goda intentioner. Vid en e-wom 

rekommendation däremot, så känner konsumenterna oftast aldrig personen som publicerar en 

recension. Vissa webbsidor har även funktionen att man kan ge en recension anonymt. När en 
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definition av tillit är att man har viljan till att vara sårbar inför handlingen av en annan (Mayer et al, 

1995), så är det den sårbarheten man visar när man litar på vad andra konsumenter skriver om sin 

upplevelse vid en recension. 

 

Reichelt, Sievert och Jacob skriver i sin artikel (2014) om hur det är viktigt vid en e-wom att kunna 

visa på att man vet vad man skriver om. Det kan vara allt från att en individ har haft chansen att 

använda en produkt över en längre tid innan man bedömer om den fungerar eller inte fungerar för 

hen, eller att man har läst ut en bok innan man skriver en recension om den så att andra kan ta del 

av individens erfarenheter och åsikter. 

 

En av de främsta fördelarna med e-wom är just att de är skrivna av konsumenter, vilket det förr var 

ett krav på att de skulle vara fria från något ekonomiskt intresse från företag och tillverkare. Detta 

skulle öka trovärdigheten och tilliten för rekommendationerna (Reichelt et al, 2014). Nuförtiden 

kommer det dock fram att vissa hemsidor har fejkade rekommendationer från tillverkarna av 

återförsäljarnas produkter (FTC, 2019). Just att e-wom har varit ett sätt för konsumenter att kunna 

kommunicera med varandra utan inblandning av företag eller tillverkare, gör att ett sådant 

beteende kan leda till både misstänksamhet till webbsidan samt till företaget. Om företag eller 

tillverkare börjar lägga sig i sina recensioner och det kommer fram att till synes oskyldiga 

rekommendationer är skapade av ett företag, så kan risken finnas att konsumenterna blir skeptiska 

att företaget försöker kompensera upp för något som egentligen inte är så bra. Detta kan i sin tur 

resultera i en skepsis till e-wom, som från början var till för att underlätta för konsumenter i det 

digitaliserade samhället. 

 

2.3 Influencers och influencer marketing 
Influencers är den nya tidens opinionsledare och trendsättare som vuxit fram, oftast genom sociala 

medier. Det är ett globalt fenomen som vuxit fram under de senaste årtiondena och förekommer 

inom flera områden som till exempel mode, träning och skönhet exempelvis. Influencers har 

kommit till genom att deras flöden och innehåll på sociala medier lockar och inspirerar människor. 

Deras popularitet kan leda till att de får miljontals följare världen över, vilket gör dessa individer 

otroligt inflytelserika, och deras ord har chansen att påverka inte bara deras följare utan även i 

utsträckning allt de pratar om (Montoya & Vandehey, 2002). 
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Att studera influencers är intressant, och nödvändigt, då de har blivit de nya opinionsledarna. De så 

kallade influencerna har alltid funnits, men förr i tiden bestod dessa opinionsledarna av 

kungligheter, religiösa ledare och politiker. Att därmed studera den nya generationens 

opinionsledare är intressant för att se hur de kan påverka med sina ord. Och hur orden mottas. 

 

En kvalitativ studie gjordes av Djafarova och Trofimenko (2018) där de intervjuade 38 ryska 

kvinnor om bland annat deras tillit och trovärdighet till influencers på Instagram. Resultatet från 

Djafarova och Trofimenkos studie visar på att några av deltagarna inte alls litar på vad en influencer 

säger vid en rekommendation, medan andra är positiva till det och har även köpt varor som 

influencern har rekommenderat, men att majoriteten visade sig vara neutrala till influencers 

rekommendationer. Dock menade flera av deltagarna på att influencerna är trovärdiga om de följde 

vissa kriterier för online beteenden och intrycksstyrning, där bland annat en stark följarskara, 

öppenhet och transparens vid samarbeten, intressanta inlägg med en opartisk vinkel och bilder av 

hög kvalite med en professionell känsla var bland kriterierna. Flera deltagare berättade att de inte 

ens brydde sig om att läsa texten om inte bilden var intressant nog, eller om bilden låg inom deras 

intresseområde. Studien från Ryssland är intressant att kolla på då den drar upp frågor som den här 

studien kommer undersöka.  

 

Företag jobbar konstant efter samhällets utveckling och trender för att kunna locka konsumenter 

till att köpa deras produkter (Brown & Hayes, 2008). De söker sig dit konsumenterna finns, och 

med dagens trend med e-wom och influencers, drar de nytta av båda genom influencer marketing 

(Pophal, 2016; Brown & Hayes, 2008). Detta är en stark strategi, speciellt om man kommer över en 

influencer som har en stark relation med sina följare. Influencers brukar ses som en form av 

“mikro-kändisar”, men till skillnad från riktiga kändisar är influencers mer interaktiva med sina 

följare (Djafarova & Trofimenko, 2018). Detta leder till att influencers i många fall ses som en vän, 

vilket gör det lättare för en tillit att växa fram, vilket är något som Helen Thompson-Whiteside, 

Sarah Turnbull och Liza Howe-Walsh skriver om i sin artikel (2018). De skriver hur människor 

alltid har låtit sig påverkas av de individer de har tillit till, vilket gör att den vänskapliga relationen 

mellan en influencer och dess följare i många fall kan då vara den avgörande faktorn till att 

konsumenterna köper varan vid en rekommendation. Vidare diskuterar de hur en autentisk och 
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transparent bild utåt till en influencers följare resulterar i ett starkt personligt varumärke och en 

starkare relation mellan influencer och följare. 

 

2.3.1 Köpt versus tjänad exponering 

PR är en form av tjänad exponering som en influencer kan ge ett företag (Pophal, 2016). Oftast går 

det ut på att ett företag skickar ut en produkt i samband med en lansering, för att influencern ska 

dela med sig till sin publik och inspirera dem att köpa produkten i fråga (Gillin, 2007). Till skillnad 

från ett samarbete, det vill säga köpt exponering, så finns det inget krav på att influencern ska göra 

ett inlägg om produkten vid ett PR-utskick. Allt är upp till influencern om de, på eget initiativ, 

väljer att visa upp att de har mottagit ett paket från ett företag eller ej. 

 

Att kunna dra nytta av influencers som ett marknadsföringssätt, gör att företagen kan genom att 

para ihop sig med influencers nå ut till influences följare. För influencern kan ett samarbete på 

Instagram indikera att influencern i fråga har ett starkt varumärke (Grzesiak, 2018). Företag och 

organisationer samarbetar gärna med individer med ett starkt personligt varumärke, då idéer och 

åsikter från en individ med ett starkt personligt varumärke blir mer respekterade och värderas högre 

(Montoya & Vandehey, 2002). Som tidigare nämnt inspirerar influencers sina följare genom 

e-wom, och att som företag kunna samarbeta med eller få sin produkt uppvisad genom PR av en 

influencer som har ett starkt personligt varumärke, kan då resultera i en ökad försäljning tack vare 

influencer marketing.  

 

2.4 Summering 

I detta kapitel har vi förstått vikten av tillit och trovärdighet i samhället, och med digitaliseringen, 

vikten av tillit och trovärdighet online. Till följande del av uppsatsen kommer vi ta med de olika 

faktorerna man kan använda sig av när man ska mäta tillit och trovärdighet, det vill säga om 

nyheten är rättvis, är opartisk, berättar hela historien, är korrekt, respekterar människors integritet, 

ser till människors intressen, ser till samhällets välbefinnande, separerar fakta och åsikter, kan litas 

på, ser till allmänintresset, är faktabaserade, och har välutbildade reportrar som skriver nyheten. Vi 

tar även med att tidigare forskning visar att mediekonsumtionen kan påverka tillit och 

trovärdigheten samt att ålder inte gör det. 
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Det faktum att e-wom har blivit en viktig komponent för konsumenter online går inte att neka, och 

de faktorer som där kan bidra till att konsumenter lyssnar på vad som står i dessa recensioner eller 

rekommendationer är även något som följer med till nästa del.  

Influencers, som blivit de nya opinionsledarna, har även blivit det nya marknadsförings sättet som 

företag använder sig av. De olika sätt som influencers kan lyfta och ge exponering för varumärken 

är något som även följer med till den följande delen av uppsatsen, som att en vänskaplig relation 

mellan en influencer och dess följare kan vara avgörande i beslutet om konsumenten ska vilja köpa 

varan som influencern rekommenderar.   
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3. Metod 

Den metod som använts i denna studie är ett experiment tillsammans med en enkät. Då studien är 

ute efter att undersöka effekten av hur rekommendationer i tre olika scenarion påverkar tilliten och 

trovärdigheten till individen som gör rekommendationen, så är ett experiment passande för att 

kunna jämföra de olika resultaten för att sedan kunna besvara frågeställningen (Kjellberg & 

Sörqvist, 2015). I experimentet kommer man se både till innehållets trovärdighet, det vill säga på 

texten, och även på källans trovärdighet, det vill säga influencern i fråga. 

 

3.1 Experiment 
Experimentet till studien består av en kontrollgrupp på 35 personer samt två experimentgrupper 

med 35 respektive 32 personer i vardera. Grupperna skiljs åt genom att de får ta del av olika 

budskap, det vill säga att grupp ett tar del av “eget val” inlägget,  grupp två av “PR” inlägget och 

grupp tre av “ samarbete” inlägget. Då deltagarna bara var med i endast en av betingelserna är 

experimentet en mellanpersonsdesign (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Ett problem som kan uppstå 

när man använder sig av olika personer i de olika grupperna, är att skillnaden mellan de olika 

betingelserna kan bero på deltagarnas personligheter. Spridningen mellan de olika deltagarna blir 

därmed avgörande. Det kommer det inte ligga en fokus på att jämföra skillnaden mellan kvinnors 

och mäns åsikter gällandes tillit och trovärdighet, utan fokuset ligger på den potentiella skillnaden 

mellan de tre betingelserna. För att experimentet ska vara korrekt utfört måste alla testgrupper ha 

samma förutsättningar, det vill säga omgivningen ska konstanthållas. Det här för att undvika 

ovidkommande variabler (Kjellberg & Sörqvist, 2015).  

 

Experiment designen är utformat av en bild och en text som är ihopsatt för att efterlikna ett 

Instagram inlägg, där texten är ändrad för varje betingelse. Varje betingelse är skriven på ett sådant 

sätt att det framkommer ifall inlägget är en rekommendation på eget val, en rekommendation av en 

produkt som influencern fått i PR-utskick samt ett inlägg där det framgår att en är en 

rekommendation i samarbete med ett företag. Bilden och texten har sedan photoshoppas ihop så 

att det efterliknar en genuint Instagram inlägg, där det även är inklistrat 22 290 gilla-markeringar 

och en verifierings märke så att det ska se ut som att hon har en stor följarskara (Djafarova & 

Trofimenko, 2018). Inspirationen till det skapade inlägget är från ett riktigt Instagram inlägg på en 

riktig influencer. Därmed har experimentets design utgått från denna förlaga med både bild, och 
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text där tonalitet och utseende har försökt efterliknas på olika sätt i de olika texterna. Inlägget har 

sedan visas upp på en mobil för att öka känslan av att det skulle vara ett riktigt inlägg.  

 

           
Bild 1 - Förlaga till uppsats bilden              Text 1 - Förlaga till uppsats texten 

 

3.1.1 Bild 

 
Bild 2 - Uppsats bilden 

 

Bilden i fråga som används består av en tjej samt en produkt som hon håller upp. Personen på 

bilden är ingen riktig influencer utan är bara porträtterad som en för detta experiment. Det valet 

gjordes för att undvika att deltagarna har eventuella förkunskaper om influencern, vilket kan 

resultera i känslomässiga reaktioner som påverkar resultatet, och för att fokuset på individen på 

bilden inte skulle ta över. Det var viktigt att alla respondenter skulle få samma förutsättningar så att 

vissa inte har förkunskaper som tidigare nämnt. Tjejen som användas i bilden har inte några 

kopplingar till Karlstad Universitet eller till Karlstad överlag, utan är en nära vän till författaren som 

21 



 

bor i Chicago i USA. Detta för att ingen av deltagarna skulle ha en risk att känna till personen i 

fråga och ha andra förkunskaper om henne som person som kan komma att påverka resultatet 

(Kjellberg & Sörqvist, 2015). Produkten på bilden, där egenskriven text har redigerats in över 

originaltexten på burken, är påhittad och kommer även från ett påhittat varumärke. Detta för att 

även här kunna undvika att respondenterna har tidigare erfarenheter om varumärke eller produkt 

som kan komma att påverka resultatet. Därmed har ett fejkat namn på både varumärke (SKINIKS) 

och produkt (Hydraglow) skapats för studien, likaså namnet på influencern (BeautywTilda). 

Bilden har visats innan experimentet och fått positiv feedback. 

 

3.1.2 Texter 

Texterna i varje inlägg är skrivna med olika syften. För att de ska kunna passa in till varje betingelse, 

har författaren funderat kring punkter som kan bidra till att varje text passar in till sin betingelse. 

De har även utgått ifrån betingelsen och inspirerats av den tonalitet som förekommer bland de 

inlägg som influencers gör. I denna genre så stöter man ofta på emojis i texterna, många 

utropstecken och även ord i caps lock, därmed har det tagits i åtanke när texterna för experimentet 

blivit författade. Dessa texter har även testats innan experimentet tillsammans med bilden och får 

positiv feedback. 

 

 
Text 2 - Uppsats text “Eget val” 
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I det “egna inlägget” nämns vaken produkt eller varumärkets namn, detta för att det inte ska 

upplevas som att influencern pushar på produkten, utan att om mottagarna får upp ett intresse ska 

de kunna kolla bilden och se vad det är för produkt. Det nämns att produkten införskaffades av 

influencern själv och att inköpet gjordes för “några veckor sedan” och att hon har använt den i 2-3 

gånger sedan dess. Det här skrevs både för att markera att influencern köpte produkten för egna 

pengar. Men även för att man ska förstå att influencern har haft en chans att använda produkten i 

fråga under ett bra tag innan hon rekommenderar den till sina följare. Att rekommendera en 

produkt som man inte har haft chansen att använda under ett längre tag kan bidra till en osäkerhet 

hos mottagarna. Det kan upplevas som att den som rekommenderar inte är tillräckligt erfaren om 

det man delar med sig om, vilket är en viktig del för att en rekommendation ska uppfattas som 

pålitlig (Reichelt et al, 2014). Tanken med texten är att den ska upplevas som en e-wom 

rekommendation, utan en bakomliggande tanke om ett ekonomiskt intresse från influencerns sida. 

Texten innehåller dessutom minimalt med emojis för att den inte ska upplevas anstötlig eller 

extrem, men ändå bestå av lite liv och hålla sig till förlagans tonalitet. 

 

 
Text 3 - Uppsats text “PR” 

 

I texten med produkten som rekommenderas från ett PR-utskick, ligger fokuset på själva 

varumärket och att influencern har fått ett PR-paket från dem. Det inleds med att skriva att hon 

har gillat företaget väldigt länge, och att hon är glad att ha mottagit ett PR-paket från dem. Det ska 

upplevas som att influencern är på gränsen till att smöra för företaget av tacksamhet. I texten 
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nämns det att hon mottog paketet för en vecka sen, vilket är en skillnad från inlägget “på eget val” 

då influencern i “PR” inlägget inte har kunnat använda produkten under en längre tid, utan bara 

några få dagar. Detta är något som leder till att hon kanske inte har så mycket erfarenhet om 

produkten, vilket gör att när hon skriver sin rekommendation så har hon inte en större kunskap om 

vad hon ska skriva, vilket är viktigt för att man ska upplevas som trovärdig (Reichelt et al, 2014). 

När man får en PR produkt så är det ofta i samband med att företaget lanserar en ny vara (Gillin, 

2007), och att därmed göra en recension av produkten i frågan kan ge influencern trafik till hens 

sociala media då många konsumenter är ute efter en recension. Att då vara snabb med att lägga ut 

en recension kan göra att influencern lockar trafik till hens sociala medier, vilket kan leda till att 

vissa av dessa individer börjar följa influencern. Så det finns en liten baktanke med att det står att 

influencern mottog paketet förra veckan. Hon vill vara relevant. Vidare är texten är tänkt att den 

ska upplevas som att influencern pratar en massa gott om företaget och produkten i hopp om att i 

framtiden ligga kvar på deras PR-lista. Denna text innehåller mer emojis än “eget val” texten, vilket 

är för att den ska upplevas lite anstötlig men även för att visa på att influencern är exalterad. 

 

 
Text 4 - Uppsats text “Samarbete” 

 

Den sista texten som är “i samarbete med” är formad till att efterlikna ett riktigt sponsrat Instagram 

inlägg. Eftersom det är ett samarbete så är det första man ska se är just vilket företag det är i 

samarbete med (Konsumentverket, 2015). Texten ska upplevas näst intill reklamaktig och säljande 
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med en inledande fråga om mottagarna också vill ha en” mjuk hy med ett inre glow i jul?”. Sedan 

beskrivs lite av vad ansiktsmasken är gjord utav och vad den har för syfte, allt med specifika ord som 

vitamin C och antioxidant, som kanske man inte använder till vardags. Som mottagare ska man få 

känslan att texten dels är tagen från ett manus och att influencern kanske har några punkter som 

hon måste ta upp för att det ska vara ett giltigt samarbete (Konsumentverket, 2015). Texten 

avslutas sedan med en rabattkod, vilket är väldigt vanligt för influencers när de gör ett samarbete. 

Detta kan även vara en indikator till att influencern vill tjäna pengar på sina läsare och inte bara från 

att göra inlägget. Hashtags används även flitigt här, med en specifikt som det står 

“Whatsyourglow”. Den hashtagen är tänkt ska vara en kampanj slogan från företaget som man som 

influencer ska använda sig av. I den här texten används emojis som passar till orden i texten. 

Exempelvis en julgran bredvid ordet “jul”, eller bredvid ordet “lyster” så finns en emoji med tre 

romber som ska föreställa att det gnistrar eller glimmar. Valet av emojis här har blivit inspirerat från 

förlagan där det exempelvis finns en emoji med vattendroppar bredvid en mening om att 

produkten inte är torkande. 

 

3.2 Datainsamling, population och urval 
Datan i den här studien har samlats in genom pappersenkäter på Karlstads universitetsbibliotek 

vilka bestod av frågor utformade för att kunna besvara frågeställningen. Dessa pappersenkäter har 

besvarats av deltagarna i samband med experimentet, efter att de har sett bilden och läst texten. 

Enkäterna kodades sedan in och analyserades i SPSS (Trost & Hultåker, 2016).  

 

Innan experimentet utfördes gjordes en testomgång med den färdiga enkäten bland studenter på 

Karlstad Universitet. Denna enkät skickades ut via messenger till bekanta av författaren, för att 

bland annat se hur respondenterna upplever variabler och svarsalternativen. Enkäten mottogs 

positivt och inga ändringar gjordes. 

 
3.2.1 Population och urval 

Populationen som denna kvantitativa studien uttalar sig om är studenter på Karlstad universitet. 

Ett experiment kräver inte att urvalet är representativt av populationen då man bara är ute efter att 

se om det finns någon effekt (Kjellberg & Sörqvist, 2015), men däremot behövs minst 30 deltagare i 

varje grupp för att man ska kunna se en effekt (Johansson & Karlsson, 2019). Därmed valdes 103 

25 



 

personer ut som urval till populationen där 35 deltagare hamnade i kontrollgruppen, 35 deltagare 

hamnade i den första experimentgruppen och 32 deltagare hamnade i den andra 

experimentgruppen. Urvalet av dessa, det vill säga ett stickprov av populationen, valdes ut genom 

ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval på universitetsbiblioteket. Att få fram deltagare genom 

ett bekvämlighetsurval fungerar till det här experiment då studien bara är ute efter att se om det 

finns en effekt av betingelsen, inte nödvändigtvis hur stor den är (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

Dock gäller det att ta hänsyn till att resultatet blir missvisande om deltagarna skiljer sig från 

populationen, vilket i detta fallet skulle kunna vara att en deltagare exempelvis är en lärare och inte 

en student. 

 

För att grupperna ska vara likvärdiga, har deltagarna randomiseras. Att använda randomisering 

betyder att man som experimentledare kan göra ett bekvämlighetsurval men att man då fördelar 

deltagarna slumpvis mellan grupperna. Det leder till att man ska kunna dra slutsatsen om att det är 

de oberoende variablerna som har påverkat skillnaden (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Individerna som deltog i detta experiment blev tillfrågade genom ett bekvämlighetsurval på 

Karlstads Universitetsbibliotek. Efter att respondenterna givit sitt samtycke till att delta, blev de 

slumpmässigt indelade i en av de tre grupperna där de sedan blev visade det skapade “inlägget” samt 

fick svara på en pappersenkät som följde. 

 

3.3 Operationalisering 

Här följer en förklaring till de olika variablerna som är med i enkäten. Variablerna som används för 

att mäta skillnaderna i de olika grupperna, är bland annat attityd- och åsiktsfrågor som deltagarna 

fått kryssa i på en skala hur mycket de håller med om. De undersöker bland annat åsikter kring 

innehållet och även till avsändaren. Därefter följer bakgrundsfrågor om respondentens medievanor, 

ålder och kön. Då deltagaren först läser inlägget så kommer frågorna som är kopplade till inlägget 

och åsikter om influencers komma först. Det här för att man fortfarande har intrycket i huvudet 

och för att bakgrundsfrågorna kan upplevas som “tråkiga”, därmed ligger dessa sist i enkäten så att 

respondenten inte ska tappa intresset och för att man ska ha ett färskt intryck av inlägget (Trost & 

Hultåker, 2016). 
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3.3.1 Attityd- och åsiktsfrågor 

För att mäta respondenternas tillit och trovärdighet till det inlägg de har fått sett och läst, har ett 

antal attityd- och åsiktsfrågor formats efter tidigare forskning. De första 6 frågorna mäter 

respondentens åsikter till inläggets innehåll och avsändare, medan de sista 3 mäter respondenternas 

generella attityder kring influencers.  

1. Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 

Om man anser att ett innehåll upplevs informativt, brukar det vara ett tecken på att man även 

känner tillit till källan (Kohring & Matthes, 2007; Gaziano & McGrath, 1986).  

2. Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten. 

Vid en e-wom rekommendation är det först och främst viktigt att man upplever att texten känns 

hjälpande för att en individ ska lita på informationen och ta till sig den (Chevalier & Mayzlin, 

2006). Att det upplevs som hjälpande är också ett tecken på att man tänker på andra och deras 

bästa, och inte bara på sig själv då man vill att andra också ska må bra (Gaziano & McGrath, 1986). 

3. Jag anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten. 

Att en individ vet vad hen pratar om och upplevs kunnig inom ämnet bidrar till att man även 

upplevs trovärdig. Att då undersöka ifall deltagarna upplever att personen på bilden vet vad hon 

pratar om kan därmed avgöra ifall de känner en tillit (Reichelt et al, 2014). 

4. Jag anser att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin rekommendation. 

Upplevs det som en person har uppriktiga eller ärliga avsikter brukar man även känna en tillit till 

den individen i fråga (Kohring & Matthes, 2007).  

5. Jag anser att personen i inlägget upplevs opartisk i sin rekommendation. 

En faktor för att mäta tillit och trovärdighet, i bland annat nyheter, är att undersöka om innehållet 

är opartisk (Appelman & Sundar, 2016; Gaziano & McGrath, 1986). Upplevs en influencer som 

partisk i en rekommendation så kan det bidra till misstankar mot influencern.  
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6. Jag anser att detta inlägg känns skrivet av en annan person än personen på bilden. 

Skulle en rekommendation uppfattas som att det inte är influencers egna ord som används verkar 

det som att influencers går någon annans ärende, och säger därmed inte säger sina egna åsikter 

(Djafarova & Trofimenko, 2018). 

7. Influencers gör bara samarbeten för pengar. 

En av de olika faktorerna för att mäta tillit som Gaziano och McGrath (1986) nämner i sin artikel är 

att den trovärdiga bryr sig om samhällets välbefinnande. Som tidigare nämnt har det blivit ett rykte 

att flera influencers bara gör samarbeten för pengar, vilket tyder på att de bara tänker på sig själva 

och att öka sin förmögenhet. Att därmed fråga respondenterna om de anser att influencers bara gör 

samarbeten för pengar kan därmed avgöra om de anser att influencers bara tänker på sig själva eller 

om de bryr sig om deras följare. 

8. Influencers pratar bara gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter. 

Tillhörande frågan ovan är det också ett rykte om att många influencers pratar gott om de 

PR-utskick de får, för att kunna hålla sig kvar på PR listan. Gaziano och McGrath (1986) skriver att 

en av faktorerna man mäter igenom är om den trovärdiga är opartisk. Så att mäta respondenternas 

attityd kring ifall de anser ifall influencers bara uttrycker sig positivt om ett PR-utskick kan då 

avgöra om respondenterna anser att influencern är opartisk i sin rekommendation. 

9. Hur många gånger per månad är det acceptabelt att en influencer gör ett betalt 

samarbete. 

I studien från Ryssland var en av frågorna hur ofta deltagarna tyckte att det var acceptabelt för en 

influencer att göra ett betalt samarbete (Djafarova & Trofimenko, 2018). Det kan vara intressant 

att se ifall det finns ett samband mellan den här frågan och frågan gällandes ifall influencers bara 

gör samarbeten gör pengar. Den här fråga kommer ha ett annat svarsalternativ än variablerna ovan. 

 

3.3.2 Bakgrundsfrågor  

Bakgrundsfrågorna som är med i enkäten då frågeställning två är ute efter att se ifall det finns ett 

samband mellan åsikterna och kön eller medieanvändning. 
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10. Har du Instagram? 

 

11. Hur ofta gör du inlägg på Instagram? 

 

12. Hur ofta läser du inlägg på Instagram 

 

13. Hur många influencers följer du på Instagram? 

 

14. Hur ofta blir du inspirerad av influencers? 

 

Frågorna ovan tar redan på vilken medievanor respondenten har samt deras relation till influencers 

på Instagram. Då tidigare forskning visar på att man faktiskt litar på det mediet som man använder 

(Tsfati & Cappella, 2003), så är det intressant att ta reda på hur respondenterna använder 

Instagram. 

 

15. Vad identifierar du dig som? 

 

16. Vilket år är du född? 

 

De resterande två frågorna är till för att se ifall det finns en potentiellt samband mellan kön eller 

ålder till vissa åsikter.  

 

3.3.3 Svarsalternativ 

Till de olika variablerna finns det olika svarsalternativ anpassade efter vilken typ av fråga det är. Till 

de första åsiktsfrågorna samt de två första attitydfrågorna om inlägget, det vill säga fråga 1-8, 

kommer följande svarsalternativ finnas: 

Instämmer inte alls  

Instämmer i låg grad  

29 



 

Instämmer i hög grad  

Instämmer helt 

Att ha med ett “vet ej” alternativ är något som brukar förekomma i enkäter då man kan 

argumentera för att “inte veta” också är en åsikt. Men vid en tidig pilotstudie där ett “vet ej” 

alternativ fanns tillgänglig visade sig resultatet nästan enbart bestå av dessa svar, vilket inte gav 

något resultat. Just då det är vetenskapligt att man faktiskt har en åsikt så har det, ihop med tanke 

på den tidigare pilotstudien, beslutats att inte inkuducera ett “vet ej”  alternativ då man knuffar 

respondenterna till att visa sina åsikt (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

 

Till den sista attityd frågan, nr. 9, kommer följande svarsalternativ att finnas: 

 

Inga gånger 

En gång per månad 

Två gånger per månad 

Tre gånger per månad 

Fyra gånger per månad 

Mer än fyra gånger per månad 

 

Fråga 10 har följande svarsalternativ: 

Ja 

Nej 

 

Till fråga 11 och 12 kommer samma svarsalternativ finnas, då båda frågorna handlar om 

medieanvändning: 

 

Aldrig 
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Färre än en gång i månaden 

En gång i månaden 

Fler än en gång i månaden 

En gång i veckan 

Fler än en gång i veckan 

En gång varje dag 

Fler än en gång varje dag 

 

Fråga 13 har följande svarsalternativ: 

 

0 st 

1-3 st 

4-6 st 

7-9 st 

+10st 

 

TIll fråga 14 kommer följande svarsalternativ finnas: 

 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Mycket ofta 
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Dessa svarsalternativ är fria för respondenten att tolka vad som exempelvis är “sällan” för dem. Men 

de är ändå placerade i en ordning så att samtliga ändå förstår att “ofta” är mer än “ibland”. 

 

Fråga 15 har följande svarsalternativ: 

 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

Då tidigare forskning även har undersökt relationen mellan tillit och kön, är jag även i detta fall ute 

efter att se ifall det kan vara en skillnad i åsikterna på män och kvinnor, samt de som identifierar sig 

som annat. 

 

Fråga 16 kommer låta respondenten skriva in vilket årtal som hen är född, därmed kommer inga 

svarsalternativ kommer finnas tillgängliga, utan det är en öppen rad att skriva på. 

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att studien ska kunna vara trovärdig, gäller det att fundera kring den ekologiska validiteten, det 

vill säga hur giltig experimentet är utanför labbsalen (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Då experimentet 

kommer efterlikna ett inlägg av en influencers på Instagram, är det något som Instagram användare 

dagligen stöter på oavsett vilken omgivning de är i. Då bild och text kommer visas upp på en mobil, 

kommer formatet därmed bidra till den ekologiska validiteten just då det kommer efterlikna ett 

genuint Instagram inlägg. 

 

Den externa validiteten, det vill säga om experimentet är generaliserbart till personer och situationer 

utanför experimentsituationer, kommer uppfyllas med hjälp av randomiseringen (Kjellberg & 

Sörqvist, 2015). Vidare kan man argumentera för hur resultaten skulle kunna vara applicerbara på 

andra grupper, exempelvis studenter från andra lärosäten, internationella studenter eller 

motsvarande åldersgrupper. När det gäller andra studenter från andra lärosäten så är det stor 
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sannolikhet att de är lika kritiska som Karlstads Universitets studenter då alla lärosäten uppmuntrar 

källkritik. Vidare när det gäller motsvarande åldersgrupper så är “unga vuxna” en potentiell publik 

för influencers, så oavsett om man studerar eller arbetar så kan en liknande ålder följa samma 

influencers och därmed resultera i ett generaliserbart resultat. Och den interna validiteten, det vill 

säga om man kan svara på frågeställningen med hjälp av experimentets resultat, kommer uppfyllas 

med hjälp av väl utvecklade bildtexter samt med hjälp av enkäten. 

 

Reliabiliteten handlar om att studiens resultat ska kunna bli lika om man gör experimentet igen 

(Kjellberg & Sörqvist, 2015). Vid datainsamlingen kan till exempel resultaten kan påverkas ifall 

experimentledaren försöker att påverka respondenterna till att ha speciella åsikter så att svaren blir 

påverkade, vilket gör reliabiliteten låg. En annan potentiell påverkan kan vara ifall respondenter 

som sitter i grupp samtalar medan de svarar på enkäten. För denna studie befann sig vissa 

respondenter i grupp under insamlingen, där de i vissa fall kunde lägga en kommentar om någon 

fråga. Däremot ansågs detta inte vara ett problem utan kommentarerna som lades kunde istället 

användas till ytterligare data för studien. Att respondenterna är universitetsstudenter kan även haft 

en påverkan i att de inte diskuterade mellan varandra vad de svarade, då de själva kanske kommer 

skriva en c-uppsats eller något liknande och därmed har en respekt för att man inte ska “fuska” eller 

vara oärlig i sina svar. Vid dataöverföringen från papper till SPSS kan reliabiliteten även påverkas 

om det blir en miss i kodningen. I den här studien har författaren skrivit över resultaten från 

pappers enkäterna in i SPSS och sedan dubbelcheckat allt genom att, ytterligare en gång, gå igenom 

alla enkäter och markera alla svar när det är konstaterat att de är korrekt inskrivna på datorn. 

 

3.5 Etiska spörsmål 
När man gör ett experiment är det viktigt att ha i åtanke att man till viss del manipulerar folk inför 

experimentet. Då man inte vill att de ska ha en tydlig idé om vad experimentet är ute efter, innan de 

ska ta del av det, så kan man behöva manipulera deltagarna för att man som experimentledare inte 

kan vara med och påverka resultatet på något sätt (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Dock måste 

deltagarna till viss del bli informerade angående vad experimentet kommer handla om innan de 

deltar, men man behöver dock inte uppge vad man är ute efter att mäta (Kjellberg & Sörqvist, 

2015). Det är något lite oetiskt då man aktivt manipulerar folk, men just eftersom deltagarna till en 

viss utsträckning blev informerade angående vad studien gick ut på, vad de skulle behöva göra, samt 
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ungefär hur lång tid det kan ta, så är det acceptabelt. Att även ha ett muntligt “ja” från deltagarna är 

viktigt när man gör ett experiment, vilket samtliga deltagare gav inför denna studie. Deltagarna 

informerades även om att deras information inte kommer sparas, och bara användas till denna 

studie samt att de har rätt till att avbryta sitt deltagande när som helst utan förklaring.  

 

Individen på bilden har gett sin tillåtelse att bilden i fråga ska få användas till detta experiment samt 

att hon kommer porträtteras som en influencer i denna studie. 
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4. Resultat 

Det här kapitlet kommer visa upp resultat som är relevanta för att kunna besvara de två 

frågeställningarna denna studie är ute efter att svara på. Vissa av tabellerna saknar en statistisk 

signifikans, men kommer ändå tas med då resultatet kommer vidare diskuteras i analysen. Kapitlet 

inleds med att gå igenom resultaten av attityd och åsiktsfrågorna då dessa kommer kunna ge svaret 

till den första frågeställningen, i vilken utsträckning ändras tilliten och trovärdigheten till en 

influencer när denne rekommenderar en produkt i tre olika scenarion. Del två i resultatkapitlet 

kommer kolla på bakgrundsfrågorna vilka sedan kommer ge svar på frågeställning två, i vilken 

utsträckning påverkar kön och medieanvändning resultatet. 

 

När man läser av tabellerna kommer “p” visa ifall det finns en statistisk signifikans. I det fallet 

behöver p< ,05. Vidare kommer “r” stå för själva styrkan av sambandet, vilket kommet gå mellan 1 

och -1. Ju närmare man kommer 1 eller -1 desto starkare samband. Man kan därmed se om det är en 

positiv eller negativ korrelation. En positiv korrelation uppstår när höga värden på den ena 

variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln, eller låga värden på den ena 

variabeln hänger samman med låga värden på den andra variabeln. En negativ korrelation uppstår 

när höga värden på ena variabeln hänger samman med låga värden på andra variabeln eller när låga 

värden på ena hänger samman med höga värden på den andra variabeln.  

 

4.1 Frågeställning 1 

För att kunna svara på frågeställning 1 som lyder “i vilken utsträckning ändras tilliten och 

trovärdigheten till en influencer när denne rekommenderar en produkt i tre olika scenarion?”, har 

åsikts- och attitydfrågorna korsas med grupperna. För att se effekten av de olika treatments kommer 

den procentuella och den statistiska mätningen av utfallet att presenteras för varje fråga i en tabell 

med alla grupper. Vid de variabler där det inte finns en statistisk signifikans mellan alla tre grupper, 

så har grupperna istället jämförts mot varandra två och två. I de fall där det inte uppstår en statistisk 

signifikans alls så kommer ändå en tabell att skapas.   
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Tabell.1  Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 

Fråga 1 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 103 

Eget Val  23%  57%  20%  0%  100% 

PR  37%  60%  3%  0%  100% 

Samarbete  3%  52%  45%  0%  100% 

Totalt  22%  56%  22%  0%  100% 
r = ,241 p= ,006 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan de tre grupperna och ifall respondenterna 

upplever att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 

När man jämför alla grupper i frågan, finner man en statistisk signifikans med en positiv korrelation 

som visar på att ju mer manipulerad betingelsen är, desto mer upplever respondenterna att inlägget 

informerar väl om produkten. 

Tabell.2 Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten. 

Fråga 2 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 103 

Eget Val  26%  57%  17%  0%  100% 

PR  31%  63%  6%  0%  100% 

Samarbete  3%  58%  39%  0%  100% 

Totalt  20%  60%  20%  0%  100% 
r = ,252 p= ,004 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan de tre grupperna och om inlägget hjälpt 

respondenterna med att skapa en uppfattning om produkten. 

När man jämför alla tre grupper finner man en statistisk signifikans mellan grupperna. Här visar 

resultatet på att det finns en positiv korrelation som visar på att ju mer manipulerad betingelsen är, 

desto mer tycker respondenterna att inlägget hjälper en att skapa en uppfattning om produkten. 
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Tabell.3 Jag anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten. 

Fråga 3 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  17%  51%  29%  3%  100% 

PR  40%  54%  6%  0%  100% 

Samarbete  18%  52%  24%  6%  100% 

Totalt  25%  52%  19%  3%  100% 
r =-,015 p= ,874 

Kommentarer: Tabellen visar på att det inte finns något samband mellan de olika grupperna och om de 

anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om. 

När man jämför alla grupper finner man ingen statistisk signifikans till om respondenterna anser att 

personen i inlägget vet vad hon pratar om. Jämför man dock gruppen som fick se inlägget på “eget 

val” med “PR” gruppen, så finner man en statistisk signifikans med en negativ korrelation (r=-,336, 

p= ,001). Detta visar att de respondenter som fick se inlägget på “eget val” anser att personen i 

inlägget vet vad hon pratar om i texten mer än de som fick se “PR” inlägget. Jämför man “PR” 

gruppen och gruppen som fick se inlägget som förestället ett samarbete, finner man även där en 

statistisk signifikans med en positiv korrelation (r= ,323, p= ,002). Det tyder på att de som fick se 

inlägget i samarbete med företaget, anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om mer än de 

som fick se “PR” inlägget. När man dock jämför gruppen “eget val” med “samarbete” så finner 

man ingen statistisk signifikans. 

Tabell.4 Jag anser att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin rekommendation. 

Fråga 4 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  8%  46%  40%  6%  100% 

PR  51%  43%  6%  0%  100% 

Samarbete  30%  70%  45%  0%  100% 

Totalt  30%  52%  16%  2%  100% 
r =-,342 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan de olika grupperna och huruvida de anser 

att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin rekommendation eller inte. 
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Jämför man alla grupper ser man en statistisk signifikans med en negativ korrelation vilket visar på 

att ju mindre manipulerad betingelsen är, desto mer anser respondenterna att personen i inlägget 

har uppriktiga avsikter med sin rekommendation. 

Tabell.5 Jag anser att personen i inlägget upplevs opartisk i sin rekommendation. 

Fråga 5 
Grupper 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  29%  40%  29%  2%  100% 

PR  66%  28%  6%  0%  100% 

Samarbete  61%  39%  0%  0%  100% 

Totalt  51%  36%  12%  1%  100% 
r =-,306 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan de olika grupperna och ifall de upplever 

att personen i inlägget upplevs opartisk i sin rekommendation. 

När man jämför alla grupperna och deras åsikter till ifall de anser att personen i inlägget upplevs 

opartisk sin rekommendation, så kan man se att det finns en statistisk signifikans med en negativ 

korrelation som tyder på att ju mindre manipulerad betingelsen är desto mer opartiskt upplevs 

personen i inlägget. 

Tabell.6 Jag anser att detta inlägg känns skrivet av en annan person än personen på bilden. 

Fråga 6 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  43%  45%  6%  6%  100% 

PR  54%  37%  9%  0%  100% 

Samarbete  0%  18%  42%  40%  100% 

Totalt  33%  34%  18%  15%  100% 
r = ,476 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband för hur de olika grupperna anser att inlägget 

känns skrivet av en annan person än personen på bilden. 

När man jämför grupperna och hur de anser att inläggen känns skrivna av en annan person än 

personen på bilden så kan man se en statistisk signifikans och en stark positiv korrelation som visar 
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på att ju mer manipulerad betingelsen är desto mer upplever respondenterna att inlägget känns 

skrivet av en annan person än personen på bilden. 

Tabell.7 Influencers gör bara samarbeten för pengar. 

Fråga 7 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  6%  17%  57%  20%  100% 

PR  0%  37%  54%  9%  100% 

Samarbete  0%  24%  52%  24%  100% 

Totalt  2%  26%  54%  18%  100% 
r = ,020 p= ,823 

Kommentar: Tabellen visar på att det inte finns ett samband för hur de olika grupperna anser att 

influencers bara gör samarbeten för pengar. 

Jämför man alla grupper, eller två av grupperna var för sig, finner man inget samband eller något 

statistisk signifikans. Även om den här frågan inte har någon statistisk signifikans kommer den ändå 

att diskuteras senare. 

Tabell.8 Influencers pratar bara gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter. 

Fråga 8 
Grupp 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N=103 

Eget Val  0%  11%  80%  9%  100% 

PR  0%  37%  60%  3%  100% 

Samarbete  0%  9%  73%  18%  100% 

Totalt  0%  19%  71%  10%  100% 
r = ,068 p= ,423 

Kommentar: Tabellen visar på att det inte finns ett samband mellan de olika grupperna och ifall de anser 

att influencers bara pratar gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter 

När man jämför alla grupper och huruvida de anser att influencers bara pratar gott om PR-utskick 

för att fortsätta få produkter så finner man inget samband. När man jämför “eget val” gruppen med 

“PR” gruppen finner man även där ingen statistisk signifikans. Dock när man jämför “PR” 

gruppen med den gruppen som fick se inlägget i “samarbete med”, så kan man se en statistisk 

signifikans med en positiv korrelation (r= ,370, p= ,000). Det här visar på att de respondenter som 
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fick se inlägget med rekommendationen från ett PR-utskick, ansåg att influencers faktiskt inte bara 

pratar gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter. Dock något som de respondenter som fick 

se inlägget “i samarbete med” ansåg att de gör. Vid en jämförelse av “eget val” och “samarbete” 

grupperna så hittades ingen statistisk signifikans. 

Tabell.9 Hur många gånger per månad är det acceptabelt att en influencer gör ett betalt samarbete. 

Fråga 9 
Grupp 

Inga 
gånger 

En gång 
per månad 

Två 
gånger per 
månad 

Tre gånger 
per månad 

Fyra gånger 
per månad 

Fler än fyra 
gånger per 
månad 

Totalt 
N=103 

Eget Val  9%  17%  28%  20%  3%  23%  100% 

PR  6%  6%  40%  17%  8%  23%  100% 

Samarbete  6%  18%  31%  18%  12%  15%  100% 

Totalt  7%  14%  33%  18%  8%  20%  100% 

r =-,003 p= ,971 

Kommentar: Tabellen visar på att det inte finns ett samband mellan de olika grupperna och hur ofta de 

anser att det är acceptabelt för en influencer att göra ett betalt samarbete. 

Jämför man alla grupper ihop, eller två grupper var för sig, finner man inget samband eller någon 

statistisk signifikans. 

4.2 Frågeställning 2 

För att kunna svara på frågeställningen “i vilken utsträckning påverkar kön och medieanvändning 

resultatet?” har åsikts- och attitydfrågorna korsas i två delar med både kön och med 

medieanvändning i uppdelade grupper. 

 

4.2.1 Kön 

I första delen av frågeställning 2 ser vi om respondenternas kön påverkar resultatet i de olika 

grupperna. Här har grupperna isolerats var för sig, och korstabulerat kön med alla åsikts- och 

attitydfrågor. I flera av fallen hittas inget samband eller en statistisk signifikans. Men vid fem fall 

uppstod en statistisk signifikans. Dessa kommer presenteras i tabeller och förklaras vidare. 
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Tabell.10  Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten + kön. 

Fråga 1 
Kön+Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 34 

Man  40%  60%  0%  0%  100% 

Kvinna  10%  53%  37%  0%  100% 

Totalt  23%  56%  21%  0%  100% 
r = ,472 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan könen i “eget val” gruppen och om 

respondenterna anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 

I första frågan finner man en statistisk signifikans med ett positivt samband i “eget val” gruppen 

som tyder på att männen i gruppen anser att innehållet i inlägget inte informerar väl om produkten, 

vilket kvinnorna i gruppen är lite mer positiva till. 

Tabell.11 Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten + kön. 

Fråga 2 
Kön+Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 34 

Man  53%  47%  0%  0%  100% 

Kvinna  0%  68%  32%  0%  100% 

Totalt  23%  59%  18%  0%  100% 
r = ,635 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan könen i “eget val” gruppen och om 

respondenterna anser att innehållet i inlägget hjälper dem att skapa en uppfattning om produkten. 

I fråga två finner man en statistisk signifikans med ett starkt positivt samband i “eget val” gruppen 

som även här visar på att männen i gruppen anser att innehållet i inlägget inte hjälper med att skapa 

en uppfattning om produkten, vilket kvinnorna är lite mer positiva till. 
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Tabell.12 Jag anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten + kön. 

Fråga 3 
Kön + 
Samarbete 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 33 

Man  27%  73%  0%  0%  100% 

Kvinna  14%  41%  36%  9%  100% 

Totalt  18%  52%  24%  6%  100% 
r = ,389 p= ,003 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan könen i “samarbete” gruppen och om de 

anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten. 

I fråga tre kan man utläsa en statistisk signifikans med ett positivt samband i “samarbete” gruppen 

som tyder på att männen inte anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten, vilket 

flera av kvinnorna är positiva till. 

Tabell.13 Jag anser att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin rekommendation + kön. 

Fråga 4 
Kön + PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Man  77%  23%  0%  0%  100% 

Kvinna  36%  55%  9%  0%  100% 

Totalt  51%  43%  6%  0%  100% 
r = ,394 p= ,006 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan könen i “PR” gruppen och om 

respondenterna anser att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin rekommendation. 

I fråga fyra ser man en statistisk signifikans med ett positivt samband i “PR” gruppen som visar på 

att männen i gruppen inte anser att personen i inlägget har uppriktiga avsikter med sin 

rekommendation, vilket kvinnorna i gruppen är lite mer positiva till. 
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Tabell.14 Influencers gör bara samarbeten för pengar + kön. 

Fråga 7 
Kön+Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 34 

Man  0%  0%  67%  33%  100% 

Kvinna  10%  27%  53%  10%  100% 

Totalt  6%  15%  59%  20%  100% 
r =-,434 p= ,001 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan könen i “eget val” gruppen och om 

respondenterna tycker att influencers bara gör samarbeten för pengar. 

I fråga sju finner man en statistisk signifikans med ett negativt samband i gruppen “eget val” som 

visar på att männen i gruppen är mer positiva till att influencers bara gör samarbeten för pengar, 

vilket kvinnorna är mer skeptiska till att pengar är enda motivationen för samarbeten. 

4.2.2 Medieanvändning 

I den andra delen av frågeställning 2 ser man på om respondenternas medieanvändning påverkar 

åsikterna och resultaten i de olika grupperna. Likt innan har grupperna även här isolerats var för sig 

samt korstabulerats med de fyra olika frågorna om medieanvändning ihop med åsikts- och 

attitydfrågor för att se om ett samband finns. I samtliga frågor kodades svarsalternativen om. Till de 

två första frågorna har svarsalternativen ändrats från “aldrig”, “färre än en gång i månaden”, “fler än 

en gång i månaden”, “en gång i veckan”, “fler än en gång i veckan”, “en gång varje dag” och “fler än 

en gång varje dag”, till “färre” och “mer”. Till de resterande två frågorna har svarsalternativen 

kodats om från “0”, “1-3”, “4-6”, “7-9” och “+10” till “0-3” och “4-10+”. Detta för att kunna 

jämföra låg och hög medieanvändning. 

 

I omkodningen för hur ofta respondenterna gör inlägg så är det 17 personer som gör färre inlägg 

och 18 personer gör mer inlägg i gruppen “eget val”. I omkodningen för hur ofta respondenterna 

gör inlägg i “PR” gruppen så hamnade 24 personer i gruppen som gör färre inlägg och 11 personer i 

den som gör mer inlägg. I “samarbete” gruppen var det 18 personer som gör färre inlägg och 15 

personer som gör mer inlägg. I omkodningen för hur ofta respondenterna läser inlägg på Instagram 

så blev uppdelningen mycket ojämnare. I “eget val” gruppen så var det bara 2 personer som läser 

färre inlägg och 33 personer som läser mer inlägg. Likaså i “PR” gruppen var det bara 2 personer 

som läser färre inlägg jämfört med de resterande 33 personerna som läser mer inlägg på Instagram. 
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“Samarbete” gruppen var den enda där samtliga 33 personer läser mer inlägg. På grund av att 

respondenterna i “samarbete” gruppen läste inlägg lika ofta, så kommer den andra frågan om 

medieanvändning inte bidra med ett korrekt resultat. Däremot kommer det faktum att frågan inte 

används i resultatdelen, tas med till diskussionen. I omkodningen för hur många influencers 

respondenterna följer så är det 17 personer  som följer 0-3 stycken och 17 personer 4-10+ stycken i 

“eget val” gruppen. 14 personer följer 0-3 stycken influencers och 21 personer följer 4-10+ stycken i 

“PR” gruppen. I “samarbete” gruppen följer 9 personer 0-3 stycken influencers och 24 personer 

följer 4-10+ stycken influencers på Instagram. I omkodningen för hur ofta respondenterna blir 

inspirerade av influencers så blir 19 personer inspirerade mindre till aldrig medan 16 personer blir 

inspirerade mer i “eget val” gruppen. 17 personer inspireras aldrig till lite medans 18 personer blir 

inspirerade mer i “PR” gruppen. I “samarbete” gruppen är det 17 personer som inspireras aldrig till 

lite och 16 personer inspireras av influencers på Instagram mer.  

 

I den första frågan om medieanvändning där man ser om svaren ändras beroende på hur ofta 

respondenterna gör inlägg på Instagram, så hittas varken något samband eller någon statistisk 

signifikans mellan respondenternas medievanor eller deras svar på attityd- och åsiktsfrågorna. Vad 

detta kan bero på kommer diskuteras i följande kapitel.I den tredje frågan om medieanvändning så 

visade datan att inget samband eller en statistisk signifikans hittades i de flesta frågorna. Men vid 

fem fall så uppstod en statistisk signifikans. Dessa kommer presenteras i tabeller och förklaras 

vidare. 

 

Tabell.15 Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten + hur många influencers 

följer du? 

Fråga 1 
Hur många 
+Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 34 

0-3  41%  59%  0%  0%  100% 

4-10+  5%  59%  35%  0%  100% 

Totalt  23%  59%  17%  0%  100% 
r = ,526 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur många influencers respondenterna 

följer i “eget val” gruppen och om de anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 
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I fråga ett kan vi utläsa en statistisk signifikans med ett starkt positivt samband i “eget val” gruppen. 

Resultatet visar att de som följer ett större antal influensers är mer positiva till att innehållet i 

inlägget informerar väl om produkten jämfört med de som följer ett mindre antal vilka anser att 

innehållet i inlägget inte gör det. 

Tabell.16 Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten + hur många influencers 

följer du? 

Fråga 1 
Hur många 
+PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

0-3  64%  36%  0%  0%  100% 

4-10+  19%  76%  5%  0%  100% 

Totalt  37%  60%  3%  0%  100% 
r = ,459 p= ,002 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur många influencers respondenterna i 

“PR” gruppen följer och om de anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten. 

I samma fråga som ovan kan vi i “PR” gruppen även se en statistisk signifikans med ett positivt 

samband. Resultatet visar att de som följer ett större antal influencers är mer positiva till att 

innehållet i inlägget informerar väl om produkten jämfört med de som följer ett mindre antal 

influencers, vilka inte anser att det gör det. 

Tabell.17 Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten + hur 

många influencers följer du? 

Fråga 2 
Hur många + 
Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 34 

0-3  41%  47%  12%  0%  100% 

4-10+  12%  65%  23%  0%  100% 

Totalt  26%  56%  18%  0%  100% 
r = ,304 p= ,046 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur många influencers respondenterna i 

“eget val” gruppen följer och om de anser att innehållet i inlägget hjälper dem att skapa en uppfattning 

om produkten. 
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I fråga två kan man utläsa en statistisk signifikans med ett positivt samband i “eget val” gruppen. 

Resultatet visar på att de som följer ett större antal influencers är mer positiva till att innehållet i 

inlägget hjälper att skapa en uppfattning om produkten jämfört med de som följer ett mindre antal 

influencers, vilka inte anser att innehållet gör det. 

Tabell.18 Jag anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten + hur många influencers 

följer du? 

Fråga 3 
Hur många 
+ PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

0-3  64%  29%  7%  0%  100% 

4-10+  24%  71%  5%  0%  100% 

Totalt  40%  54%  6%  0%  100% 
r = ,346 p= ,037 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur många influencers respondenterna 

följer i “PR” gruppen och om de anser att personen i inlägget vet vad hon pratar om i texten. 

I fråga tre kan man se en statistisk signifikans med ett positivt samband i “PR” gruppen. Resultatet 

visar på att de som följer ett större antal influencers är positiva till att personen i inlägget vet vad 

hon pratar om i texten jämfört med de som följer ett mindre antal influencers, vilka är mer 

skeptiska till att hon vet vad hon pratar om. 

Tabell.19 Influencers pratar bara gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter + hur många 

influencers följer du? 

Fråga 8 
Hur många 
+ PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

0-3  14%  79%  7%  0%  100% 

4-10+  52%  48%  0%  0%  100% 

Totalt  37%  60%  3%  0%  100% 
r =-,406 p= ,005 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur många influencers respondenterna i 

“PR” gruppen följer och om de anser att influencers bara pratar gott om PR-utskick för att fortsätta få 

produkter. 
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I fråga åtta kan man se en statistisk signifikans med ett negativt samband i “PR” gruppen. 

Resultatet visar på att de som följer ett mindre antal influencers är mer positiva till påståendet att 

influencers bara pratar gott om PR-utskick för att fortsätta få produkter, medans de som följer ett 

större antal influencers är mer negativa till att de bara pratar gott för att fortsätta få produkter. 

 

I den sista frågan om medieanvändning så visade datan i de flesta frågor på att det inte finns en 

statistisk signifikans. Men som i frågan ovan så uppstod ett samband i fem av frågorna. 

Tabell.20 Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten + hur ofta inspireras du 

av influencers? 

Fråga 1 
Inspiration  
+ Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Aldrig/Lite  42%  58%  0%  0%  100% 

Mer  0%  56%  44%  0%  100% 

Totalt  23%  57%  20%  0%  100% 
r = ,623 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur ofta respondenterna blir inspirerade 

av influencers i “eget val” gruppen och om de anser att innehållet informerar väl om produkten. 

I fråga ett kan vi se en statistisk signifikans med ett starkt positivt samband i “eget val” gruppen. 

Resultatet visar på att de som inspireras mer av influencers uppfattar att inlägget är mer 

informerade än de som inspireras aldrig eller lite inspireras av influencers. 
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Tabell.21 Jag anser att innehållet i inlägget informerar väl om produkten + hur ofta inspireras du 

av influencers? 

Fråga 1 
Inspiration 
+ PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Aldrig/Lite  59%  35%  6%  0%  100% 

Mer  17%  83%  0%  0%  100% 

Totalt  37%  60%  3%  0%  100% 
r = ,372 p= ,023 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur ofta respondenterna blir inspirerade 

av influencers i “PR” gruppen och om de anser att innehållet informerar väl om produkten. 

I samma fråga som ovan kan vi även här se en statistisk signifikans med ett positivt samband i “PR” 

gruppen. Resultatet visar på att de som inspireras mer av influencers uppfattar att inlägget är mer 

informerade än de som aldrig inspireras eller inspireras lite av influencers. 

Tabell.22 Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten + 

hur ofta inspireras du av influencers? 

Fråga 2 
Inspiration 
+ Eget val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Aldrig/Lite  42%  53%  5%  0%  100% 

Mer  6%  63%  31%  0%  100% 

Totalt  26%  57%  17%  0%  100% 
r = ,454 p= ,000 

Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur ofta respondenterna blir inspirerade 

av influencers i “eget val” gruppen och om de anser att innehållet hjälper att skapa en uppfattning om 

produkten. 

I fråga två kan vi se en statistisk signifikans med ett positivt samband i “eget val” gruppen. 

Resultatet visar på att de som inspireras av influencers mer anser att innehållet hjälper att skapa en 

uppfattning om produkten jämfört med de som aldrig eller inspireras lite av influencers som är mer 

negativa till att inlägget hjälper till att skapa en uppfattning. 
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Tabell.23 Jag anser att innehållet i inlägget hjälper mig att skapa en uppfattning om produkten + 

hur ofta inspireras du av influencers? 

Fråga 2 
Inspiration  
+ PR 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Aldrig/Lite  53%  47%  0%  0%  100% 

Mer  11%  78%  11%  0%  100% 

Totalt  31%  63%  6%  0%  100% 
r = ,469 p= ,001 
Kommentar: Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur ofta respondenterna blir inspirerade 

av influencers i “PR” gruppen och om de anser att innehållet hjälper att skapa en uppfattning om 

produkten. 

I samma fråga som ovan kan vi även här se en statistisk signifikans med ett positivt samband i “PR” 

gruppen. Resultatet visar på att de som inspireras av influencers mer anser att innehållet hjälper att 

skapa en uppfattning om produkten jämfört med de som aldrig eller inspireras lite av influencers 

som är mer negativa till att inlägget hjälper till att skapa en uppfattning. 

Tabell.24 Influencers pratar bara gott om PR-utskick för att fortsätta få gratis produkter + hur ofta 

inspireras du av influencers? 

Fråga 7 
Inspiration 
+ Eget Val 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Totalt 
N = 35 

Aldrig/Lite  18%  82%  0%  0%  100% 

Mer  55%  39%  6%  0%  100% 

Totalt  37%  60%  3%  0%  100% 
r =-,333 p= ,039 

Kommentar:Tabellen visar på att det finns ett samband mellan hur ofta respondenterna blir inspirerade av 

influencers i “eget val” gruppen och om de anser att influencers bara pratar gott om PR för att fortsätta få 

gratis produkter. 

I fråga sju kan vi se en statistisk signifikans med ett negativt samband i “eget val” gruppen. 

Resultatet visar på att de som inspireras mer av influencers är skeptiska till att influencers bara 
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pratar gott om PR-utskick för att fortsätta få gratis produkter till skillnad mot de respondenter som 

aldrig inspireras eller inspireras lite vilka var mer positiva till att så är fallet. 

 

4.3 Övrig data 

Eftersom jag var på plats vid insamlingen av datan så överhörde jag lite resonemang mellan de olika 

respondenterna som väckte min uppmärksamhet. De följande kommentarerna bygger inte på 

någon teori eller tidigare forskning, utan tas med eftersom de kan bidra till diskussionen i nästa 

kapitel. De är inte korrekt insamlade utan är bara nedskrivna från minnet efter enkäten blev 

insamlad. Alla kommentarer som tas med handlar bara om fråga 9, “hur många gånger per månad 

är det acceptabelt för en influencer att göra ett betalt samarbete?”. 

Kommentar 1: Det är ju ändå genom samarbeten som de får sina pengar, så de får väl göra hur 

många de vill. 

Kommentar 2: Även om det är störande att se, så är det ändå inte upp till mig att bestämma vad en 

annan människa ska göra eller inte. 

Kommentar 3: Ju fler samarbeten en influencer gör, desto mindre tror jag på henne. 

Kommentar 4: Samarbeten är inget som jag vill se på mitt feed, så därför tycker jag att noll gånger 

per månad är acceptabelt.  

Kommentar 5: Samarbeten är ju deras levnadsbröd oftast. Därmed är det väl okej med någon gång i 

månaden. Men man märker snabbt om samarbetet inte passar in, och då tycker jag att det inte är 

okej. 

Kommentar 6: Jag tror att flera influencers kommer göra samarbeten oavsett vad deras följare tycker 

om det. I slutändan handlar det ändå om pengar. 

Kommentar 7: Det finns en influencer som jag följer, som brukar varna och vara ärlig om att hon 

har lite dåligt med cash och därmed kommer acceptera fler samarbeten inom närmsta framtiden 

fast hon fortfarande ser till att det är samarbeten med företag hon gillar och står för. Då känns det 

ju ändå okej på något sätt. Det blir mer transparent. 
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Kommentar 8: Jag tycker att allt beror på relationen till influencern. Vissa jag följer vill jag bara bli 

inspirerade från men litar inte på vid ett samarbete, medans andra känner jag att jag kan lyssna på 

och ta deras ord vid en rekommendation.    
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel har resultatet från experimentet analyserats och diskuterats ihop med de teoretiska 

ramverken för att kunna ge en slutsats om hur resultatet svarar på frågeställningarna. Frågeställning 

1 kommer börja att analyseras och sedan följas av en diskussion. Vidare kommer frågeställning 2 

med sin del om kön och medieanvändning analyseras och diskuteras.  

 

5.1 Frågeställning 1 
I de första två frågorna visar datan på att inlägget “i samarbete med” är det inlägg som är mest 

pålitligt. Mot bakgrund av det Gaziano och McGrath (1986) säger om att ett innehåll som upplevs 

informativt och hjälpande av en mottagare även uppfattas som trovärdigt, så tyder resultatet för de 

två första frågorna i den här undersökningen att inlägget “i samarbete med” är mest trovärdigt när 

det gäller informationen i inlägget. Just att inläggets text hade mer information om innehållet av 

produkten, kanske bidrar till det faktum att mottagaren kunde skapa en uppfattning gentemot 

“PR” inlägget som var kortare. Att inlägget som hade högst tillit även innehöll mer komplexa ord 

kan också bidra till resultatet. 

I fråga tre visade resultatet på att inlägget med rekommendationen av PR-utskicket hade lägst 

förtroende. Det är intressant då jag vid utformningen till “PR” texten, hade i åtanke att medvetet 

skriva in detaljer som till exempelvis att influencern inte har använt produkten så länge, vilket 

bidrar till minskad kunskap om produkten vid rekommendationen. Som Reichelt et al (2014) 

skriver så upplevs man trovärdig när man har mycket kunskap kring det ämne man pratar om. Att 

resultatet från det inlägg som hade minst förtroende, överensstämmer med den tidigare forskningen 

om att minskad kunskap leder till minskad tillit gör studiens resultat i frågan trovärdigt.  

När man ser på fråga fyra till sex visar resultatet att inlägget “på eget val” är det mest pålitliga i 

samtliga fall. I det här inlägget uppfattades individen som uppriktig och mest opartisk, vilket 

överensstämmer med studien från Djafarova och Trofimenko (2018). Där hade deras deltagare krav 

på att influencerna som de följde skulle vara uppriktiga och transparenta för att de skulle fortsätta 

känna tillit och stötta dem. 

Fråga sju visade inte på någon statistiskt signifikans. Frågan ställdes för att kunna se om 

respondenterna anser att influencers bara gör samarbeten för pengar och därmed endast tänker på 
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sig själva, eller om de gör det för att de gillar varumärket och produkten och vill dela med sina 

följare. Studien visade dock inget resultat. Antingen beror det på att alla respondenter helt enkelt 

anser samma om influencers, eller så var frågan otydlig ihop med syftet. 

Fråga åtta är intressant att se på då det bara uppstår en statistisk signifikans mellan de två 

manipulerade betingelserna. Det är dessutom “PR” gruppen som anser att influencers inte bara 

pratar gott om PR-produkter. Kan det här bero på att de precis läst ett inlägg om en 

rekommendation av en PR-produkt, eller är det bara respondenternas åsikter?  

 

Diskussion 

När man kollar på datan är det spännande att se hur tilliten ändras mellan de olika betingelserna. 

Den största skillnaden i resultatet ligger där fokuset, bland de olika frågorna, är på inläggets innehåll 

och personen i inlägget. Inläggets innehåll uppfattas som mer trovärdigt när det rör sig om ett 

samarbete, och personen i inlägget uppfattas som mest trovärdig när rekommendationen är på eget 

val.  

När det gäller tilliten till inläggets innehåll, det vill säga texten, så kan man fundera om resultatet 

beror på de ord som jag använde eller om det har med vad man associerar begreppet “samarbete” 

med. Som Grzesiak (2018) skriver så kan samarbeten visa på ett starkt personligt varumärke. Om 

man då sammanväver med det Montoya och Vandehey skriver (2002) om att individer med ett 

starkt personligt varumärke får sin röst hörd och även får sina åsikter mer respekterade, så kan man 

fundera på om ordet “samarbete” ger en automatisk tanke eller en konnotation om att influencern 

har ett starkt personligt varumärke och därmed upplever att innehållet är informativt. 

Resultatet tyder på att det inte finns ett optimalt scenario som är mer trovärdigt än de andra, utan 

datan visar på en ambivalens. Ser man exempelvis till det betalda samarbetet visar datan att 

respondenterna känner sig mer informerade, men samtidigt mer skeptiska. Att resultatet landar i 

detta är självklart väldigt intressant då man kanske hade trott att datan hade visat på att det skulle 

finnas ett ultimat scenario för en influencer. 
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5.2 Frågeställning 2 

När man går ner på detaljnivå i grupperna och börjar se till kön och medieanvändning, visar 

resultaten på att varken kön eller medieanvändningen har en konkret påverkan i resultatet. Som 

avläst i tabellerna ovan, uppstår det dock intressant statistisk signifikans i de enskilda grupperna 

som är värd att diskutera vidare. 

 

5.2.1 Kön 

För att det ska vara ett samband mellan kön och en hel fråga behöver alla grupper visa på en 

statistisk signifikans, vilket resultatet inte visade på i den här studien. Utifrån tidigare forskning där 

Tsfati och Capellas studie (2005) tydde på att kön inte spelar en större roll i tilliten och 

trovärdigheten till nyheter, så blev det ingen större förvåning när resultatet blev detsamma fast 

gällandes inlägg på Instagram. Eftersom studiens målgrupp var Karlstad Universitetsstudenter så 

kan man fundera kring om det har en betydelse för resultatet. Då jag tidigare, i kapitel 1.5, skrev att 

jag valde Karlstad Universitetsstudenter för att de lär sig om att använda källkritik i sina studier, så 

kan just det vara ett potentiellt skäl till att resultatet blev som det blev. 

 

Det är dock intressant att se på de få resultat som visar en statistisk signifikans. I tabell 10, 11, 12, 13 

och 14, kan man se att i samtliga fall är det männen som är skeptiska mot inlägget och den 

tillhörande frågan som ställs.  

 

Diskussion 

Om man ska resonera kring skäl till varför det är just männen som visar på skepsis, kan man fundera 

ifall de manliga respondenterna inte har intresse av produkten eller av en kvinnlig influencer. Hade 

resultatet sett annorlunda ut om studien skett på en manlig modell eller använt en produkt som 

inte kopplad till skönhet? Generellt sett så vänder sig en högre grad av alla influencers mot kvinnor 

vilket kan också vara skälet till, i exempelvis “eget val” gruppen, att kvinnorna ansåg att influencers 

kanske inte bara gör samarbeten för pengar. Deltagare från Djafarova och Trofimenkos studie 

(2018) berättade att de inte läser inläggets text om inte bilden är tilltalande eller inom deras 

intresseområde. Trots att jag bad respondenterna att läsa inlägget innan de svarade på enkäten i 

denna studie, så kan man fundera på om vissa respondenter, som inte lockades av bilden eller 

produkten, inte riktigt tog till sig all information när de såg inlägget och därmed inte svarade som 
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de kanske skulle gjort vid en produkt som passar deras intresse. Då många kan uppleva att man vill 

skumläsa igenom en tråkig text, så kan det vara något som uppstod i den här studien. Även om 

sannolikheten för det fallet är liten, då respondenterna fick läsa ett relativt kort inlägg, så finns ändå 

möjligheten att det skulle kunna hända i något enstaka fall. 

 

5.2.2 Medieanvändning 

När man ser till resultatet gällandes medieanvändningen så kan man först se att många av de frågor 

inte gav så stora resultat som förväntat, vilket troligtvis är på grund utav att det var ett väldigt litet 

antal respondenter som jämfördes mot varandra. I datan kan man avläsa att medieanvändningen 

faktiskt inte har en påverkan i resultatet, vilket går emot tidigare forskning. I Tsfati och Capellas 

(2003) undersökning visade deras resultat på att ju mer man använder ett nyhetsmedium, desto mer 

trovärdigt anser användarna att det är. Då ett klart samband inte existerar i den här studien, så finns 

dock indikationer i resultatet på att respondenternas interaktion med influencers på applikationen 

har en betydelse för tilliten och trovärdigheten. Vare sig det är bara genom att följa ett större antal 

eller genom att inspireras ofta av deras innehåll, så visade det på större påverkan än vad 

respondenternas interaktion med själva applikationen Instagram har i sig. 

 

Diskussion 

Att resultatet för den här studien gick emot den tidigare forskningen från Tsfati och Capellas 

(2003) är intressant och man kan fundera kring ifall resultaten i den här studien beror på att det är 

ett annat medium, eller för att formen av information inte är nyheter. Då applikationen också 

fungerar som en form av underhållning kanske gör att användaren inte behöver “lita” på det man 

ser eller läser. Som indikerat kan resultatet även ha med respondenternas relationer till influencers 

att göra. Resultaten om att respondenterna som följer fler influencers och inspireras av dem mer, 

visar på mer tillit till influenserna, stämmer överens med vad Thompson-Whiteside et al (2018) 

diskuterar i sin artikel. De skriver att tillit lättare växer fram till de influencers som har en vänskaplig 

relation till sina följare, vilket kan förklara varför resultatet även tyder på det i denna studies 

åsiktsfrågor.  
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5.3 Övrig data 
Kommentarerna som uppkom i samband med enkät insamlingen är intressanta att diskutera då 

mycket stämmer överens med studien som Djafarova och Trofimenko gjorde i Ryssland (2018). 

Deras studie visade på olika åsikter när de frågade sina deltagare hur ofta de ansåg att det är 

accepterat för en influencer att göra ett samarbete. När man ser till kommentarerna i denna studie 

så var det även här en stor skillnad i svaren. Vissa gillar inte alls att se samarbeten i sitt flöde, medan 

andra bryr sig mindre.  

 

Diskussion 

Då det inte fanns någon statistisk signifikans i någon av grupperna, så tyder detta på att oavsett kön, 

medieanvändning eller scenario, finns det inte något rätt eller fel för hur många gånger det är 

acceptabelt för en influencer att göra ett samarbete. Utifrån kommentarerna som samlades in i 

samband med enkäterna, stärker det bara beviset på att det inte finns ett enhetligt nummer. En 

respondent berättade om en influencer vilken hen följer som är transparent i sin kommunikation 

om att hon kommer göra fler samband inom den närmsta tiden då hon behövde den extra 

inkomsten för stunden, men ändå stöttar respondenten influencern på grund utav detta. Trots att 

det framstår att influensen mer eller mindre erkänner att hon gör samarbeten för pengar under den 

perioden, så verkar det ändå uppskattas av följarna. Lika som i studien av Djafarova och 

Trofimenko (2018) där deras deltagare värdesatte transparens från influencer, och i artikeln där 

Thompson-Whiteside et al diskuterar (2018) att en öppen och transparent bild bidrar till en 

starkare relation, så kan man utifrån denna enskilda respondent se ett exempel på hur viktig kraften 

av kommunikation är samt hur uppskattat influencers transparens med deras beslut är.   
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6. Slutsatser och framtida forskning 
Den här studien hade syfte att undersöka till vilken utsträckning tilliten och trovärdigheten ändras 

till en influencer när denne rekommenderar en produkt i tre olika scenarion samt i vilken 

utsträckning kön och medieanvändning påverkar resultatet.  

 

6.1 Slutsatser 
När man läser tabellerna 1-9 så är det intressant att notera det faktum att det inte finns ett klart 

samband som pekar på att en betingelse är självklar som den mest trovärdiga av de tre. Resultaten 

visar på att det finns en ambivalens, det vill säga att om en grupp ökar i tilliten inom en faktor så 

minskar den i en annan. Ändringen som man kan avläsa sker mellan inläggets innehåll och 

personen i inlägget. 

 

När man ser på resultaten om kön har en påverkan på resultatet, så hittades inget samband. Även 

när man ser på resultaten för om mediekonsumtionen påverkar utfallet så kan ett klart samband 

inte heller utläsas. Det fanns dock en viss statistisk signifikans inom de enskilda grupperna som var 

märkvärdiga. De resultaten visade på att i denna studie så påverkas mediekonsumtionen mer av 

interaktionen med influencers än interaktionen med själva Instagram applikationen. De som följer 

fler influencers och inspireras av dem mer, visar på ett större förtroende till dem, även om ett klart 

samband inte finns. 

Man kan fundera vilket scenario som är bäst för en influencer, företag och för en konsument. Som 

Pophal skriver i sin artikel (2016) kan ett företag skapa en organisk relation med en influencer 

genom att fånga deras uppmärksamhet genom ett PR-utskick, men enligt den här studien så 

uppfattas inte ett sådant inlägg väl där man visar upp vad man fått i ett PR-utskick av 

konsumenterna. En rekommendation på “eget val” mottas väl av konsumenterna i den här studien, 

och kan även gynna ett företag vilket Chevalier och Mayzlins studie (2006) om e-wom tyder på. 

Det som en influencer tjärnar i en sådan situation är en uppskattning från följarna om 

rekommendationen känns genuin, men utöver det mottar influencern varken pengar eller en gratis 

produkt. Vid ett samarbete tjänar influencern pengar, företaget tjänar exponering, och mottagarna 

kan beroende på sin relation till influencern antingen störas av, eller stötta inlägget.  
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Just nu lever vi i en värld där influencers är de nya trendsättarna, och sociala medier har blivit ett 

nytt marknadsföringssätt. Som konsument gäller det att vara medveten om den påverkan som sker, 

och vilka man väljer att lita på online. Studien visar på att transparens, tydlig information om 

produkten samt en personlig närvaro värdesätts av följarna och är en viktig del, oavsett scenario, för 

att en rekommendation ska mottas positivt.  

 

6.2 Brister och framtida forskning 
Genom att fortsätta forskningen med tillit och trovärdighet inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen kan starkare skalor för hur man mäter tillit och trovärdighet skapas. 

Den här studien har, genom tidigare forskning, kunnat dra nytta av existerande faktorer för att 

kunna mäta tilliten och trovärdigheten, även om resultatet i vissa fall inte stämde överens med den 

tidigare forskningen. Just att inte alla resultat stämde överens med tidigare forskning kan även bero 

på att 103 respondenter är en alldeles för liten mängd för att kunna dra tydliga samband. Skulle 

man göra om denna studie hade det därmed varit intressant att se ifall en större mängd 

respondenter hade gjort en skillnad i de frågor där det var nära på att bli en statistisk signifikans.  

 

En annan vinkel som man skulle kunna ge den här studien är om man gjorde en kvalitativ intervju 

där respondenterna får se alla inläggen samtidigt. Man skulle kunna starta konversationen med 

enkätfrågorna men låta respondenterna diskutera fritt. Resultatet skulle kunna bli väldigt 

annorlunda och intressanta tankar och åsikter hade säkerligen kunna uppstå. 

 

Att ändra ordningen på frågorna när man visar upp inlägget hade varit något som potentiellt 

kunnat landa i annorlunda resultat. Exempelvis hade man kunnat dela upp i två enkäter och göra 

en för-enkät med bakgrund och åsiktsfrågorna innan man visar inlägget följd av den andra enkäten 

med frågorna om inlägget. Även att formulera om vissa frågor och svarsalternativ hade kunnat 

bidragit till andra resultat. En fråga som hade varit intressant att ställa till respondenterna vore om 

de faktiskt har köpt något som en influencer rekommenderat. Att kunna undersöka 

respondenternas relation till influencers hade kunnat gett en ny vinkel där man beroende på 

resultat hade kunnat knyta till kognitiv dissonans och haft det som en teori. 
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Ytterligare ett förslag till framtida forskning är om man gör två grupper med samma inlägg, fast 

man har olika bilder med influensers av olika kön. Då resultatet i den här studien visade att männen 

var lite mer skeptiska, trots att ett klart samband inte hittades, så kan en studie där man jämför 

tilliten och trovärdigheten av könet på en influencer vara intressant att utföra.   
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7. Implikationer för samhälle och arbets/yrkesliv 
När det gäller forskning om tillit och trovärdighet inom sociala medier, är det en viktig punkt att 

utforska i dagens samhälle. Med flera medieplattformar som uppkommer och utvecklas är det en 

nödvändighet för att se hur individer för sig och kommunicerar. En annan applikation som har på 

senaste tiden exploderat i popularitet är TikTok. Att kunna ha kunskap om hur influencers för sig 

på en plattform kan ge insikt i hur nya influencers kan växa fram samt hur företag kan använda sig 

av influencer marketing på en annan. 

 

För influencers kan denna studie vara värdefull då den utforskar olika scenarion för en 

rekommendation. Med studiens resultat om att varje scenario har sina fördelar och nackdelar så kan 

influencers, eller individer som strävar för att bli en influencer, läsa och se vilka som kan gynna en 

och hur man annars kan utveckla de olika scenarierna utifrån denna studie. Även för företag som 

använder sig av influencer marketing, för att exempelvis få ut sin produkt på marknaden, kan 

inspireras av resultatet och se till hur deras roll i sociala medier kan påverka samhället.   
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