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1 INLEDNING 

Digital marknadsföring ökar i dagens samhälle allt mer och mer, medan traditionell 

marknadsföring minskar. Folk använder digitala kanaler allt oftare, ex. med smarttele-

fonen, medan användningen av de traditionella kanalerna, såsom television, radio och 

tidningar minskar (Dagens analys, 2017a). Främst användningen av sociala medier har 

ökat bland det svenska folket, och Instagram och Snapchat är väldigt populära plattfor-

mar bland de unga medborgarna (iiS, 2016). Instagram är en mobilapplikation, som an-

vänds för att dela med sig fotografier, och följa andras profiler (Nationalencyklopedin, 

2018a). För att sociala medier används så pass mycket, vore det lönsamt för företag att 

satsa pengarna på digital marknadsföring i sociala medier.  

Influencermarknadsföring är en form av social media-marknadsföring och word-of-

mouth marknadsföring. Det går ut på att ex. bloggare samarbetar med något företag och 

deras varumärke, och delar med sig av produkten till sina följare. Genom att använda 

produkten, ger influencern på det sättet ett inflytande till följarna, som möjligtvis köper 

produkten eller blir intresserad. På detta sätt verkar marknadsföringen mer trovärdig än 

med vanlig reklam, eftersom följarna ser oftast upp till influencers. Influencermarknads-

föring har också ökat otroligt mycket det senaste året (Larsén, 2018).  

Enligt en årlig undersökning som görs på svenskarnas internetvanor, är det 81% av 16–

25 åriga unga som använder Instagram, och mer än en tredjedel använder applikationen 

dagligen. Kvinnor (62%) använder Instagram mer än män (45%) (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2017). Enligt en studie av FullScreen skulle 54% av tonåringar i Sverige an-

vända sig av influencers istället för annan typ av marknadsföring (Dagens analys, 

2017b). I Finland följer 73% av Instagram användarna olika influencers, och enligt en 

undersökning har till och med en tredjedel gjort sitt köpbeslut pga. influencermarknads-

föring (Somppi, 2017).  

1.1 Problemformulering 

Varumärkesambassadör marknadsföring (Brand Ambassador marketing) har visats sig 

vara den mest effektiva formen av influencermarknadsföring enligt en undersökning 

(Jones, 2016). Varumärkesambassadörer liknar väldigt mycket influencers, men de 
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samarbetar för ett visst varumärke inom en längre tidsperiod och sprider en positiv bild 

av varumärket. Välkända influencers kan fungera som varumärkesambassadörer, och 

dessa får oftast betalt för samarbetet. Ambassadörerna är själva oftast genuint intresse-

rade av varumärket och använder deras produkter. Ambassadörerna är därmed lojala till 

just det varumärket, och sprider varumärkets budskap och värderingar till sina följare.  

Före konsumenterna gör sitt köpbeslut, vill de hitta information om produkten eller va-

rumärket. Här kan en ambassadör ge information och en tydlig, genomgående utvärde-

ring av produkten, som även verkar mer trovärdig för kunden än traditionell reklam (In-

dieplace, 2017a). 

Enligt A-lehdet (2017) är influencers och bloggare fortfarande väldigt populära inom 

fitness och välmående. Nu ligger fokus på en mer hälsosam livsstil och välmående med 

hjälp av träning och kost än tidigare. Fitness influencers fungerar ibland även som va-

rumärkesambassadörer. 

Eftersom användningen av Instagram är som störst bland unga, och influencermark-

nadsföring är populärt just nu, tycker jag att det är intressant att undersöka ifall in-

fluencers och varumärkesambassadörer på Instagram har påverkat konsumenternas köp-

beslut eller intresse gällande något varumärke inom träning och fitness. 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur stor påverkan varumärkesambassadörer och 

influencers på Instagram har på konsumenterna gällande deras intresse och köpbeslut av 

varumärken. Hur stor del av konsumenter som följer varumärkesambassadörer och in-

fluencers på Instagram har blivit påverkade i deras köpbeslut eller intresse för ett varu-

märke? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie kommer jag endast undersöka idrottsinstruktörstuderande vid Yrkeshögs-

kolan Arcada, som hör till åldersgruppen 18–25 år och använder Instagram, samt beakta 

varumärken inom träning och fitness. 
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1.4 Begreppsdefinitioner  

Influencer är en person på sociala medier, som skriver och delar med sig av olika in-

lägg, såsom bilder eller blogginlägg. Influencers samarbetar med olika företag för att 

visa upp deras varumärke eller produkt, och på detta sätt ha ett inflytande på sina följare 

(Larsén, 2018). 

Varumärkesambassadör liknar en influencer, men samarbetar med ett visst företag 

inom en längre tidsperiod och sprider en positiv bild av varumärket (Indieplace, 2017a). 

Word-of-mouth går ut på att folk sprider sina åsikter och rekommendationer av ett va-

rumärke eller produkt till sin familj och sina vänner, eller exempelvis på sociala medier 

(Wood & Muñoz, 2017). 

2 METOD 

Metod är olika sätt att få kunskap om något eller lösa problem för att nå ett visst mål. 

Det finns två olika metoder att välja mellan, kvalitativa och kvantitativa (Nationalen-

cyklopedin, 2018d, e).  

Kvalitativa metoder går ut på att forskaren själv är med då datainsamlingen sker och 

analyserar samtidigt, t.ex. observation eller intervju. Denna typ av forskning används 

oftast för att få en bredare förståelse och bättre helhetsbild av något, och tillämpar sig 

bäst på mindre populationer (Nationalencyklopedin, 2018c). 

Däremot går kvantitativa metoder ut på att samla in data som går att sätta i statistisk 

form, och sedan analysera statistiken. I denna form av forskning behöver forskaren inte 

vara med vid insamlingen av data, utan kan utföras i form av t.ex. en enkät. Denna typ 

tillämpas bäst på större populationer. Kvantitativ forskning används för att mäta olika 

samband, fördelningar eller variationer i studien (Nationalencyklopedin, 2018b). 

2.1 Enkät som metod 

Enkät är en form av kvantitativ metod, som bör uppfylla följande kriterier för att anses 

som ett forskningsmässigt frågeformulär: samla in data som kan analyseras efteråt, en 

serie av frågor, och datainsamling genom att fråga människors attityder och åsikter. För 

att undersökningen ska vara användbar behövs hög svarsfrekvens och validitet, nämli-
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gen att så många som möjligt svarar på enkäten noggrant och ärligt, samt alla frågor bör 

vara besvarade. 

 

Surveyundersökningar via internet är ett tidsparande och billigt sätt att utföra en survey-

undersökning. Frågeformulär via internet har fördelar såsom att en respondent kan end-

ast svara på enkäten en gång, samt alla frågor måste vara besvarade för att kunna lämna 

in formuläret (Denscombe, 2017). 

 

Fördelar med enkäter enligt Bryman & Bell (2003) är att det är ett billigt och snabbt sätt 

att samla in svar jämfört med strukturerade intervjuer, samt respondenten kan besvara 

enkäten då det passar bäst för hen. Med frågeformulär går det inte att påverka respon-

dentens svar, medan intervjuaren kan ha en effekt på respondenten. Olika intervjuare 

kan även formulera frågor på olika sätt, vilket kan påverka respondentens svar. Däremot 

är frågorna i enkäten formulerat endast på ett sätt. 

2.1.1 Uppbyggnad av enkät 

Då man bygger upp en enkät är det nödvändigt att tänka på ett par saker. Frågeformulär 

borde innehålla bakgrundsinformation om undersökningen, dvs. det bör nämnas vem det 

är som utför undersökningen, syftet med undersökningen och hur informationen an-

vänds, konfidentiell hantering av data, betona att det är frivilligt deltagande, och tacka 

respondenterna för svar. Instruktioner bör ges till respondenterna om hur frågorna ska 

besvaras (Denscombe, 2017). 

Enkäten bör ha en tydlig presentation, både gällande utseende och instruktioner, som är 

lätt att besvara. Då det kommer till att ställa frågor lönar det sig att ha följande regler i 

åtanke. Då man ställer frågorna, bör man tänka på att man ska kunna besvara undersök-

ningens syfte och frågeställningar/problemformulering. Utifrån enkätfrågorna ska man 

kunna få information som kan besvara syftet. Frågorna bör formuleras på ett specifikt 

sätt så att det är tydligt vad var man är ute efter, samt så att respondenten kan enkelt 

svara på frågan.  

Man bör även fundera på formulering av frågorna, såsom att undvika användningen av 

otydliga eller tekniska termer, samt för långa, generella eller ledande frågor. 
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Även ifall man ska ställa öppna frågor där respondenten kan uttrycka sig med egna ord, 

eller slutna frågor där det finns olika svarsalternativ att välja mellan (Bryman & Bell, 

2003). 

2.1.2 Urval, reliabilitet och validitet 

Populationen är de människor som hör till den kategori som ska undersökas. Urval är 

den del av populationen som tas med i studien.  Sannolikhetsurval går ut på att använda 

sig av slumpmässigt urval från populationen, medan med icke-sannolikhetsurval kan 

forskaren påverka vem som tas med i urvalet. Då slumpmässigt urval används, har alla 

som är en del av populationen möjlighet att väljas till urvalet (Denscombe, 2017).  

Urvalets storlek beror på hur stor populationen är, och hur hög konfidentsnivå och fel-

marginal man väljer att acceptera. ”En konfidensnivå på 95 % innebär att du får samma 

resultat i 95 % av fallen.” 95% är även den vanligaste konfidentsnivån att använda i en 

undersökning, men att använda lägre än 90% är inte rekommenderat. Vanligaste fel-

marginal att använda är 5% och högre än 10% är inte rekommenderat. Felmarginal är 

hur pålitligt resultatet är, dvs. det riktiga svaret kan skilja sig åt 5% från resultatet av 

undersökningen (SurveyMonkey, 2019).  

 

Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och deras följdriktighet. 

Reliabilitet mäts med hjälp av stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet.  

Stabilitet går ut på att man är säker att resultaten gällande ett visst urval är rätt samma 

ifall man mäter respondenternas attityder två gånger efter varandra. Om resultaten skil-

jer sig åt, är svaren inte tillförlitliga. Intern reliabilitet handlar om att alla indikatorer, 

ifall det finns flera, bör vara relaterade till samma mått. Dvs. ställa flera frågor för att få 

svar på olika aspekter av begreppet. Interbedömarreliabilitet innebär att då det finns fler 

en än som tolkar data eller observerar, exempelvis då man ska kategorisera öppna svar 

från en enkät, kan det bli att tolkningarna inte stämmer överens. 

Validitet handlar däremot om ett mått för ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. 

Generaliserbarhet går ut på att kunna generalisera de svar man fått från ett urval att 

stämma på hela populationen. För att kunna generalisera en population, bör urvalet vara 

så representativt som möjligt, vilket kan nås genom att använda slumpmässigt urval 

(Bryman & Bell, 2003). 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

Tillvägagångssättet för detta arbete går enligt forskningsprocessen för kvantitativa stu-

dier (figur 1) som presenteras av Bryman & Bell (2003). 

Figur 1. Kvantitativa forskningsprocessen 

Som metod i denna undersökning kommer ett frågeformulär användas för att besvara 

syftet. Frågeformuläret uppbyggs via nätet med hjälp av Google Forms, eftersom det är 

lätt att bygga upp en enkät med olika typer av frågealternativ, samt svaren går lätt att 

analysera med hjälp av tabeller. Därefter kontaktas målgruppen direkt under lektionstid, 

och ombes att besvara enkäten på plats. Här används ett slumpmässigt urval. Till sist 

samlas data in från de ifyllda frågeformulären, vars resultat presenteras och analyseras. 

3 TEORI 

Som teoriram för denna undersökning har jag valt att omfatta konsumentens köppro-

cess, AIDAS-modellen, varumärken, attityder, word-of-mouth, social media-

marknadsföring och sociala mediers påverkan på konsumenten, samt influencermark-

nadsföring. 

3.1 Köpprocess 

Köpprocessen är tillvägagångssättet för kunden att köpa varor eller tjänster. Det finns 

sex steg i köpprocessen, nämligen: upplevt behov, sökning av olika produkter, utvärde-

ring av alternativ, köp av produkten, utvärdering av den köpta produkten och eventuellt 

återköp. Däremot ser köpprocessen annorlunda ut i digitala kanaler, eftersom dessa har 

förändrat kundernas köpbeteende på grund av olika köpsituationer som kunder befinner 
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sig i. Därför är inte köpprocessen lika definierad i de digitala kanalerna, utan kunden 

kan istället hoppa över vissa steg och återvända till dem i vilket skede som helst (Ström 

& Vendel, 2015). Figur 2 visar den traditionella köpprocessen, medan figur 3 förklarar 

den digitala köpprocessen. 

 

Figur 2. Traditionella köpprocessen. 

 

Figur 3. Den digitala köpprocessen. 

Köpprocessen börjar med att man upplever ett behov av att köpa någonting. Maslows 

behovshierarki förklarar de olika stegen av behov i form av en pyramid. Man måst upp-

fylla det första steget för att kunna komma vidare till det nästa behovet. Dessa steg är 

följande: 

1. Grundläggande behov (vatten, mat, bostad, kläder osv.) 

2. Behov av trygghet (personlig och ekonomisk säkerhet, hälsa, osv.) 

3. Behov av kärlek och gemenskap (familj, vänner, relationer osv.) 

4. Behov av uppskattning (bli respekterad och uppskattad, ha självförtroende och 

självkänsla) 

5. Behov av självförverkligande (nå ens full potential och kunskap, växa som per-

son) 

(Disc analys, 2018). 
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Andra steget i köpprocessen är att söka information om olika produkter. Beroende på 

vad målsättningen är, finns det två olika sökbeteenden, nämligen målinriktad eller ut-

forskande sökning.  

Målinriktat sökbeteende innebär att konsumenten redan har planerat ett köp och vill 

hitta mer information om just det köpet. Däremot innebär utforskande sökning att kon-

sumenten inte är lika bestämd eller eventuellt inte planerat att utföra ett köp. Sökningen 

sker på olika webbsidor för att hitta information. Målinriktade sökare har högre konver-

teringsgrad att utföra ett köp än utforskande sökare (Ström & Vendel, 2015). 

I det tredje steget utvärderar konsumenten de alternativen som kom fram i sökningen, 

som har de attributen hen letar efter. Konsumenten utvärderar både produktens fysiska 

och psykologiska fördelar, och påverkas även av attityder eller engagemang som har 

med dessa produkter att göra. Då en viss produkt möter konsumentens kriterier, går hen 

vidare till följande steg.  

 

Köpet är det fjärde steget i köpprocessen, som går ut på att utföra köpet av en viss pro-

dukt. Här funderar konsumenten över varifrån hen ska köpa produkten och när. Köpet 

kan bli avbrutet om konsumenten får negativ feedback på just den produkten, eller om 

något annan oväntad händelse sker, såsom att butiken stängs. 

 

Då konsumenten har köpt produkten, är det dags att utvärdera den. I denna fas utvärde-

rar konsumenten ifall den köpta produkten nådde upp till hens förväntningar eller inte, 

dvs. om konsumenten är nöjd eller missnöjd med sitt köp. Om kunden är nöjd med kö-

pet, kommer det leda till varumärkeslojalitet.  

 

I det sista steget väljer konsumenten ifall hen vill köpa från samma varumärke igen, el-

ler göra återköp av samma produkt som tidigare (ex. av tjänster eller produkt som tar 

slut i något skede). Detta beror på vilken utvärdering konsumenten gjort i föregående 

steget av köpprocessen (Lumen, 2018b). 

3.2 AIDAS- modellen 

AIDA- modellen används inom marknadsföring och reklam, som konsumentens olika 

steg i köpprocessen. AIDA(S) står för uppmärksamhet (attention), intresse (interest), 



  

14 

 

önskan (desire) och handling (action), och senare har man även lagt till tillfredsställelse 

(satisfaction). Genom att använda denna modell blir kommunikationen med kunden mer 

effektiv. 

Uppmärksamhet går ut på att nå målgruppens uppmärksamhet och skapa medvetenhet 

om produkten/tjänsten eller varumärket. Bästa sätt att locka konsumentens intresse är att 

visa upp fördelarna av den produkten för kunden, istället för att lägga fokus på funkt-

ioner. Marknadsförarna måste övertyga konsumenterna att de behöver produkten, som 

skapar en önskan hos konsumenten. Handling går ut på att få konsumenten att utföra 

köpet (Lumen, 2018a). 

 

 

Figur 4. AIDA- Modellen 

3.3 Uppbyggande av varumärken (Branding) 

Varumärken är till för att särskilja olika företags produkter från andras. Varumärket står 

för värden, som konsumenterna kan koppla till företaget eller deras produkter. Från 

konsumenternas perspektiv finns det fem funktioner för ett varumärke, nämligen föl-

jande: 

Varumärken fungerar som informationskälla, som visar vad de står för. Gör det enklare 

för kunden att välja mellan produkter, vilket sparar tid och pengar. Har en jämn kvalitet 

på produkterna. Sänker risker för kunder då det kommer till vissa produkter, eftersom 

det kan vara säkrare för kunderna att köpa ett känt varumärke. Varumärken fungerar 
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som identitetsverktyg och skapar en viss bild för kunderna (Mossberg & Sundström, 

2011).  

3.3.1 Kellers modell om brand equity 

Figur 5. Keller’s Brand Equity Model 

Brand equity handlar om värdet som ett varumärke har byggt upp för sig, dvs. hur starkt 

varumärket är. Figur 5 visar de olika stegen i uppbyggande av varumärke. Genom att 

följa dessa fyra steg, kommer varumärket nå 6 olika delar av pyramiden. Det första ste-

get är att skapa medvetenhet bland kunder, så att de kan associera varumärket till en viss 

produkt. Andra steget är att fastställa varumärkets betydelse i kundernas tankar, samt att 

associera varumärket till vissa saker eller känslor, som är det kunderna föreställer sig då 

de hör namnet på varumärket. Det tredje steget går ut på att få fram kundernas respons 

gällande deras känslor och bedömning. Fjärde och därmed sista steget är att ta för sig av 

responsen och skapa lojala kunder till varumärket. 

 

Framträdande (salience) handlar om hur ofta och enkelt kunderna tänker på varumärket 

då de handlar. Prestation (performance) är hur bra varumärkets produkt möter kunder-

nas fysiska behov, medan bilden (imagery) av varumärket är hur bra den möter kunder-

nas sociala behov. Kundernas bedömning (judgements) består av deras egna åsikter och 

utvärderingar av varumärket, och deras känslor (feelings) består av egen respons av va-
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rumärket. Resonans (resonance) handlar om kundernas relation till varumärket, genom 

lojalitet och engagemang (Kotler & Keller, 2009). 

3.4 Attityder 

Attityder är en av de personliga faktorer som påverkar köpprocessen. Attityder är en 

persons utvärderingar eller frågeställningar till något, som uppstår av vårt lärande och 

våra känslor. En attityd förändras inte plötsligt såsom en åsikt, utan det tar en längre tid. 

En attityd består av kognition, känsla och avsikt. 

Kognition handlar om den information och erfarenhet en person samlat in om exempel-

vis ett varumärke. Känsla handlar om vad en person känner för objektet/varumärket, 

eller vilka känslor som varumärket väcker hos personen. Avsikt är hur en person agerar 

till objektet beroende på informationen och känslan, ifall personen väljer att köpa varu-

märket i fråga eller inte.  

För att förändra en attityd kan en influencer eller känd person försöka ge ett positivt in-

flytande till ett varumärke (Mossberg & Sundström, 2011). 

3.5 Word-of-mouth 

Word-of-mouth (WOM) går ut på att folk sprider sina egna tankar om olika varumärken 

på ett naturligt sätt, genom rekommendationer till familj och vänner. Man vill själv 

också höra rekommendationer om en produkt före man köper den. Människor litar mer 

på familj och vänner, än reklam från företag. WOM är en typ av förtjänad media (del-

ningar, recension), men går nuförtiden ganska mycket ihop med ägd (webbsida, blogg) 

och betald media (sponsorerade posts). WOM har också en vägande roll i konsumentens 

köpprocess. 

 

Online WOM blir allt viktigare, eftersom folk och framförallt unga, använder allt mer 

och mer sociala medier. Företag uppmuntrar folk att dela med sig av sina åsikter om den 

köpta produkten på sociala medier för att skapa WOM, så att andra också ska köpa de-

ras produkter eller varumärke. Företag borde överväga att använda en influencer som 

kommunikator av budskapet, som har tillräckligt mycket kunskap och är intresserad av 

produkten i fråga, men också har ett samband till mottagaren (sina följare) (Wood & 

Muñoz, 2017). 
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3.6 Marknadsföring i Sociala medier 

Sociala medier är kommunikationskanaler, ex. applikationer, där användarna kan dela 

med sig av innehåll och kommunicera med varandra, genom att använda bild, text och 

ljud. Sociala medier ”används för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, 

organisering, kulturutbyte och underhållning.” (Nationalencyklopedin, 2018f). I sociala 

medier kan sociala signaler förmedlas, såsom identitet, närvaro och rykte (Ström & 

Vendel, 2015).   

 

Marknadsföring i sociala medier gör det enkelt för användarna att engagera sig och inte-

ragera i innehållet. Sociala medier är ett sätt att bygga upp kundrelationer, mellan före-

tag och kund. Informationen och inlägget som företaget delat är snabbt tillgänglig för 

användarna, och sprids snabbt pga. så stor räckvidd på nätet. Sociala medier är även ett 

billigt sätt att marknadsföra. Att dela på företagets sociala media-konton är gratis, me-

dan annonser och kampanjer kostar. Däremot är det väldigt billigt jämfört med andra 

medier (Företagande, 2018).  

3.6.1 Instagram 

Instagram är en social media-applikation som används främst för att dela med sig av 

fotografier, men även korta videoklipp. Instagram grundades 2010, och köptes två år 

senare av Facebook. År 2017 i april fanns det ca 700 miljoner aktiva användare på In-

stagram (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Användarna kan kommentera eller gilla andras inlägg, och följa olika profiler. Det går 

att redigera bilderna och använda olika filters för att förbättra kvaliteten på bilderna. 

Hashtags (ex. #fitnessmotivation) eller märkning av geografisk plats kan tilläggas i bil-

derna för att få mer synlighet då andra söker på just det hashtag-ordet eller den platsen. 

Instagram stories, är en funktion där det går att dela med sig bilder eller videos i en sli-

deshow, som är tillgänglig endast för 24 timmar och syns inte i ens eget flöde (Harris, 

2018). 
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3.6.2 Hur sociala medier påverkar konsumenten 

Digitala kanalerna och framför allt sociala medier har effekter på konsumenten, såsom 

multimedia, interaktivitet och sociala funktioner.  

 

Multimedia är en kombinerad användning av olika medieformat, såsom film, bild, ljud, 

text osv. Därmed kan konsumenten välja vilket medieformat och vilket innehåll hen ska 

använda. Genom att använda multimedia, blir informationssökningen och inlärningen 

effektivare för konsumenten. Detta leder till att konsumenten också kommer ihåg in-

formationen bättre. Budskap i olika medier skapar en bild för konsumenten hur budskap 

bör tolkas, vilket påverkar konsumentens attityder till ett varumärke. 

 

Interaktivitet innebär hur involverad och engagerad konsumenten är i varumärket. Ju 

högre engagemang och inlärning konsumenten har, desto bättre uppfattning har konsu-

menten om varumärket, och det är större sannolikhet att hen är lojal till varumärket. In-

teraktion på olika webbplatser ökar konsumentens flyt, d.v.s. hur lätt navigeringen och 

användningen av webbplatsen är. Flyt ökar konsumentens inlärning och ger en upple-

velse av kontroll. 

 

Sociala funktioner innebär att konsumenterna utvecklar sociala relationer i sociala me-

dier. Digital interaktion går ut på att ex. dela och konversera. Sociala signaler, såsom 

personlig kommunikation, antydan av auktoritet, kompetens eller trovärdighet, visar hur 

sanningsenlig en person är på sociala medier. Social närvaro visar hur tillgänglig en per-

son är i sociala medier. Kombinationen av social närvaro och sociala signaler anses vara 

mer trovärdigt, vilket gör att konsumenterna bestämmer på basen av dessa faktorer ifall 

de kommer att lita på en person eller ett varumärke på sociala medier eller inte (Ström 

& Vendel, 2015).  

 

Figur 6 illustrerar sociala mediernas effekter på konsumenten på ett tydligt sätt, som vi-

sar hur allt hänger ihop. 
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Figur 6. Effekter på konsumenten av sociala medier. 

3.7 Influencermarknadsföring 

Influencermarknadsföring är en typ av Word-of-mouth marknadsföring. Det går ut på 

att företag marknadsför sina produkter och varumärken via samarbeten med influencers 

på sociala medier. På detta sätt kommer marknadsföringen fram till endast en viss mål-

grupp med samma intressen, istället för reklam som riktas till alla. På detta sätta verkar 

marknadsföringen mer trovärdig för följarna/användarna av plattformen. Meningen med 

influencermarknadsföring är att företaget ska få nya leads (nya potentiella kunder) och 

öka försäljningen. Varumärket kommer även få en positiv bild utåt. 

 

Enligt en undersökning är kortvariga samarbeten mest effektiva, såsom olika kampanjer, 

en nämning eller utvärdering av varumärket eller produkten. Längre samarbeten såsom 

varumärkes ambassadörprogram har däremot visat sig vara mer effektiva i USA. Enligt 

samma undersökning ansåg endast 4% av företagen att följarens engagemang har någon 

betydelse ifall de vill samarbeta med en influencer. Viktigare var hur stor publiken är 

och att rätt målgrupp nås via influencern. Däremot ansåg företag ändå att då de mäter 

effektiviteten av kampanjen, mäter de engagemang i form av likes, kommentarer och 

delningar (Indieplace, 2017b). 

 

Genom att använda influencers, kan man få bättre sökmotoroptimering (SEO), på grund 

av ex. blogginlägg. Detta gör att man syns högre upp på sökmaskiner såsom Google. 
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Det finns fem viktiga saker att tänka på då man vill skapa en samarbetskampanj med en 

influencer. 

1. Statistik bör samlas in av målgruppen, för att veta vilka är de mest relevanta in-

fluencers för ditt varumärke. Följarnas åldersgrupp, deras engagemang och vilka 

som har relevanta intressen eller behov. 

2. Forskning om influencer är passande för sig, genom att kolla på om hen har 

samarbetat med en konkurrent, eller om hen är intresserad/ointresserad av ditt 

varumärke eller produkt, eller den typ av produkt. 

3. Materialet som delas kommer verka mer trovärdigt för följarna ifall det inte är 

för kontrollerat av företaget, d.v.s. influencers får använda sin egen personlighet. 

4. Tydlighet är viktigt för att få fram budskapet och uppnå sitt mål. 

5. Följaren vill se mer om influencern de följer, och därför bör personligt innehåll 

användas. Sponsorerat material ska passa in i influencers flöde (Brand, 2017). 

4 RESULTAT 

Här presenteras resultatet av enkäten, som bestod av 20 frågor och besvarades av 23 

personer. Enkäten distribuerades via epostmeddelande till idrottsinstruktörstuderande i 

fyra årsgrupper, varav en grupp består av 25 studerande. Planen var att kontakta mål-

gruppen inom lektionstid för att nå så många som möjligt och få in fler svar på en gång, 

men eftersom inga lektioner ordnas för idrottsinstruktörstuderande i denna period, måste 

ett alternativt sätt användas för att kontakta dem.  

4.1 Resultat av enkäten 

4.1.1 Bakgrundsinformation 

Här frågades kön, ålder, hur ofta respondenterna använder Instagram och om de följer 

influencers och/eller varumärkesambassadörer.  

 

Enkäten besvarades av 12 män och 11 kvinnor, totalt 23 respondenter. Alla responden-

ter är mellan 19–24 år, varav de flesta är i 21-års ålder enligt tabell 1. 20 respondenter 

(87%) använder Instagram dagligen, och 3 respondenter (13%) använder Instagram 
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några gånger i veckan (tabell 2). Enligt tabell 3 är det 13 respondenter som följer både 

influencers och varumärkesambassadörer, tre som följer endast influencer, två som föl-

jer endast varumärkesambassadörer, och fem som inte följer någon av dessa. Detta be-

tyder att 78,3% följer influencers och/eller varumärkesambassadörer. 

Tabell 1. Ålder av respondenter 

 

Tabell 2. Instagram användning 
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Tabell 3. Hur många som följer influencers 

4.1.2 Varför följa eller sluta följa influencers 

I frågorna 5 och 6 frågades vad som skulle få en att följa/sluta följa en influencer på In-

stagram.  

 

Det var fler respondenter med liknande åsikter om vad som skulle få dem att följa in-

fluencers, såsom intresse för innehållet influencern delar med sig (t.ex. idrott som man 

själv håller på med eller intressanta produkter), samt utseendet på deras Instagram flöde.  

Inspiration, att se influencerns resultat av träning och hur de lär ut och påverkar andra 

följare. Ger goda tips för hälsosam livsstil och träning, och sprider kroppspositivism. 

Personliga drag såsom humor, verkar äkta, genuin och som en bra person.  

Det var ett par som inte hade någonting som skulle få dem att börja följa en influencer. 

 

Det som skulle få respondenterna att sluta följa en influencer, är för mycket sponsore-

rade inlägg/reklam, samt reklam som inte intresserar eller verkar olämpligt. Influencers 

som inte är genuina, dvs. det märks att åsikterna inte är influencerns egna eller själv inte 

använder produkterna de marknadsför. Ensidigt innehåll och flöde, eller som längre inte 

är relevant för följaren. En influencer som inte sprider hälsosam och positiv livsstil, och 

däremot sprider negativitet eller uppför sig dåligt, eller får ens följare att må dåligt över 

sig själv och sin kropp. 
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4.1.3 Frågorna 7–13 

Fråga 7 handlade om hur viktigt valet av varumärket är i idrottsinstruktörernas köpbe-

slut om produkter inom träning och fitness. Med hjälp av en skala (1= Inte alls viktigt, 

5= Mycket viktigt) har respondenterna fått besvara denna fråga, där det visar sig att ma-

joriteten (12 respondenter) anser att det är viktigt med varumärke. Fem respondenter 

tycker inte valet av varumärket är viktigt och sex stycken förhåller sig neutralt till frå-

gan. 

 
Tabell 4. Hur viktigt är varumärket? 

Fråga 8 ”Hur ofta söker du information om en produkt eller ett varumärke via in-

fluencers/ambassadörer på Instagram?” hade svarsalternativen varje gång, ibland och 

aldrig. Lite över hälften (12 respondenter) svarade ”aldrig” på denna fråga, medan res-

ten (11 respondenter) svarade ”ibland”.  

 

På fråga 9 ”Har en influencer/ambassadör ökat kännedom för något varumärke som du 

inte hört om tidigare?” besvarade alla utom en jakande. 22 respondenter (95,7%) har 

alltså fått höra om ett varumärke via en influencer. 

 

Då det frågades hur mycket en influencer ökat intresset för ett varumärke (tabell 5) och 

hur mycket influencer har påverkat köpbeslutet (tabell 6) har skalan 1–5 använts, där 

1=Inte alls och 5=Väldigt mycket. Respondenterna svarade på följande sätt:  

Det är 8 respondenter som anser att influencers inte har ökat deras intresse för ett varu-
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märke alls eller väldigt lite, samt 8 som anser att influencers har ökat deras intresse väl-

digt mycket eller ganska mycket. 7 respondenter förhåller sig neutralt till ökat intresse. 

Tabell 5. Påverkan på intresset 

Då det kommer till hur mycket en influencer har påverkat respondenternas köpbeslut, 

visar det sig att majoriteten (12st) inte blivit påverkade. 5 respondenter har påverkats en 

aning (neutralt) och 5 anser att de blivit påverkade i sitt köpbeslut. 

Tabell 6. Påverkan på köpbeslutet 

Ibland ger influencers ut rabattkoder åt sina följare, som kan används då de köper en 

produkt. I fråga 12 ”Har du någonsin utnyttjat en rabattkod från en in-

fluencer/ambassadör på Instagram för att köpa en produkt inom träning och fitness?” 
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visar det sig att endast 6 respondenter har utnyttjat en rabattkod. Fråga 13 var ett påstå-

ende med skalan 1–5 (1= Stämmer inte alls, 5= Stämmer totalt), där 11 respondenter 

inte tycker att en rabattkod lockar dem att köpa en produkt, 6 anser att det lockar dem, 

och 6 förhåller sig neutralt.  

Tabell 7. Rabattkod 

4.1.4 Frågorna 14–20 

Följande frågor är påståenden och använder en skala från 1–5, där 1= Stämmer inte 

alls/Håller inte alls med, och 5= Stämmer totalt/Håller med totalt. 

 

10 respondenter tycker inte att varumärket verkar mer trovärdigt om en influencer 

marknadsför dem. Däremot är det 5 personer som anser att det verkar mer trovärdigt 

och 8 som håller sig neutrala. 
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Tabell 8. Trovärdighet på varumärke 

Engagemang med en influencer påverkar inte 7 respondenters attityd till varumärket 

positivt, medan 3 respondenter påverkas positivt. Majoriteten, 13 respondenter, svarade 

mitt emellan, vilket tyder på att det påverkar en aning positivt. 

 
Tabell 9. Engagemang och attityd 

Över hälften (65,2%), 15 respondenter, ser inte influencers som förebilder. Endast 3 re-

spondenter ser influencers som förebilder och vill därför använda samma varumärken 

och produkter som dem.  5 av respondenterna förhåller sig neutralt till påståendet. 
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Tabell 10. Influencers som förebilder 

Att se influencers använda en produkt och se hur den fungerar, ökar majoritetens in-

tresse för produkten. 12 respondenter svarade att de håller med påståendet, medan 7 

svarade att de inte håller med. Fyra respondenter svarade neutralt. 

 

 
Tabell 11. Produkt i användning 

De flesta av respondenterna (10 personer) anser att en influencers feedback på en pro-

dukt verkar sådär trovärdigt och genuint, dvs. de förhåller sig neutrala. Fyra responden-

ter håller med att det verkar genuint och trovärdigt, medan 9 respondenter håller inte 

med. 
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Tabell 12. Trovärdighet av influencers feedback  

De flesta av respondenterna håller med att influencers skapar en postitiv bild av de 

varumärken eller produkter de marknadsför. 14 respondenter håller med påståendet, 6 

personer är neutrala, och endast tre respondenter håller inte med. 

Tabell 13. Bild av varumärke 

Sista påståendet i enkäten ”Jag har köpt en produkt inom träning/fitness någon gång en-

bart på grund av en influencer/ambassadör” besvaras av 20 respondenter nekande och 

av tre respondenter jakande. Detta betyder att en influencer har fått 13% att utföra ett 

köp av en produkt de marknadsfört. 
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5 ANALYS AV RESULTAT 

Nästan alla respondenter (87%) använder Instagram varje dag och resten några gånger i 

veckan, så det finns inte någon tydlig skillnad mellan respondenternas svar och Instag-

ram användning. Däremot om det fanns någon som använde Instagram mer sällan än så, 

kunde det vara intressant att se om det fanns någon skillnad då. 

78,3% av respondenterna följer en eller flera influencers och/eller varumärkesambassa-

dörer. Till och med 56,5% följer båda två, så det syns ingen skillnad på dem som enbart 

följer influencers och dem som enbart följer ambassadörer. Då man analyserar de en-

skilda svaren syns ingen större skillnad på svaren mellan dem som följer och inte följer 

influencers. Däremot märks det att fyra av de fem respondenter som inte följer in-

fluencers har en lite mer negativ inställning till influencers än de som följer dem. Dock 

fanns det respondenter som följer influencer som även har en mer negativ inställning till 

influencermarknadsföring. Därför går det inte direkt att dra några slutsatser då det 

kommer till de individuella resultaten. Det skulle behövas fler respondenter för att 

märka tydliga mönster i beteende. De som har en mer positiv inställning till influencers, 

verkar bli mer påverkade av influencers än de som har en mer negativ inställning. 

 

Valet av varumärket inom fitness och träning verkar vara antingen viktigt eller neutralt 

för de flesta respondenter, vilket betyder att varumärket spelar roll då det gäller utvärde-

ring av alternativ i köpprocessen. Majoriteten anser även att influencers skapar en posi-

tiv bild av de varumärken/produkter de marknadsför, vilket stämmer med det andra ste-

get i Kellers modell om brand equity (dvs. att fastställa varumärkets betydelse i kunder-

nas tankar, samt att associera varumärket till vissa saker eller känslor, som är det kun-

derna föreställer sig då de hör namnet på varumärket.) Bilden av varumärket är hur bra 

den möter kundernas sociala behov. 

 

Nästan hälften av de som besvarade enkäten söker information ibland om en produkt 

eller ett varumärke via influencers/ambassadörer på Instagram. Informationssökningen 

är ett steg i köpprocessen, men det framgår dock inte om det handlar om målinriktat el-

ler utforskande sökning, så det kan handla om både ock.  

Enligt enkätsvaren visar det sig att 95,5% av respondenterna, dvs. alla utom en, har fått 

höra om ett varumärke via en influencer, som då har ökat deras kännedom om varumär-
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ket. Även alla som inte följer någon influencer, besvarade jakande på denna fråga. Detta 

visar att influencers har kunnat fånga de ungas uppmärksamhet (enligt AIDA-modellen) 

på Instagram, och på det sättet nått synlighet för varumärket de marknadsför. Det första 

steget i Kellers modell om brand equity är att skapa medvetenhet bland kunder, så att de 

kan associera varumärket till en viss produkt, vilket även uppfylls här. 

 

Enligt Ström & Vendel (2015) påverkar interaktivitet och sociala funktioner på sociala 

medier konsumenten, såsom att högre engagemang ökar lojalitet till varumärket. Enga-

gemang och kommunikation med en person på sociala medier, och beroende på hur till-

gänglig personen är, ökar personens eller varumärkets trovärdighet. Dessa faktorer på-

verkar även attityder till ett varumärke. Då konsumenten utvärderar alternativen, påver-

kas beslutet av attityder eller engagemang som har med dessa produkter att göra. 

Då det kommer till engagemang med influencers och ifall det påverkar respondenternas 

attityd till varumärket positivt, var svaret bland majoriteten neutralt. 

Enligt enkätsvaren förhåller sig respondenterna rätt så neutralt till trovärdigheten på in-

fluencers och deras marknadsföring av varumärken, dock lite mer negativt än positivt. 

Största delen (65,2%) ser inte influencers som förebilder, och skulle därför inte vilja 

använda samma varumärken och produkter som dem. Resten förhåller sig neutralt eller 

positivt till detta påstående. Det verkar alltså som om engagemang och kommunikation 

med en influencer inte ökar trovärdighet för dem eller varumärket.  

 

Enligt AIDA modellen är det bästa sättet att locka konsumentens intresse att visa upp 

fördelarna av den produkten för kunden, vilket även stämmer enligt enkätsvaren, där 

majoriteten håller med att intresset för produkten ökar då en influencer visar hur den 

fungerar. Större delen av respondenterna anser att de har påverkats antingen lite eller 

mycket, då det frågas om hur en influencer påverkat deras intresse.  

En rabattkod lockar endast vissa respondenter att köpa en produkt och ca en fjärdedel 

(26,1%) har använt en rabattkod då de köpt en produkt, vilket tyder på att denna faktor 

inte heller har någon större betydelse gällande deras köpbeslut. 

 

Majoriteten anser att de inte har blivit påverkade av en influencer i deras köpbeslut. 

Ändå är det 13% som köpt en produkt inom träning och fitness någon gång enbart på 

grund av en influencer eller varumärkesambassadör, vilket tyder på att en influencer har 
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fått dem att nå det fjärde steget enligt AIDA (action/handling), samt fjärde steget i köp-

processen (köpet).  

6 SLUTSATS 

Syftet med min studie var att undersöka hur stor påverkan varumärkesambassadörer och 

influencers på Instagram har på konsumenterna gällande deras intresse och köpbeslut av 

varumärken. Hur stor del av konsumenter som följer varumärkesambassadörer eller in-

fluencers på Instagram har blivit påverkade i deras köpbeslut eller intresse för ett varu-

märke? 

 

Enligt denna undersökning, upplever målgruppen inte att influencers eller varumärkes-

ambassadörer på Instagram direkt påverkar deras köpbeslut av varumärken inom träning 

och fitness. Trots detta medgav tre respondenter att de köpt någon produkt endast på 

grund av en influencer eller ambassadör, dvs. 16,7% av dem som följer influencers 

och/eller varumärkesambassadörer har blivit direkt påverkade i köpbeslutet. Av dem 

som följer en influencer eller varumärkesambassadör var det till och med 50% som be-

svarade att en influencer har påverkat deras köpbeslut antingen mer eller mindre. 

 

Däremot påverkas söknings- och utvärdering av alternativ faserna i köpprocessen. Ef-

tersom så pass stor del följer influencers och varumärkesambassadörer, går det utmärkt 

för företag att använda sig av influencermarknadsföring för att sprida kännedom och 

information om sitt varumärke, och hitta nya potentiella kunder. Även de som inte följer 

influencers och varumärkesambassadörer har fått höra om något varumärke via en in-

fluencer som de inte hört om tidigare, vilket tyder på att ett okänt eller nytt varumärke 

kan synas med hjälp av influencermarknadsföring. Influencers på Instagram har lyckats 

fånga målgruppens uppmärksamhet och skapat synlighet samt en positiv bild av något 

varumärke eller produkt. 

 

Eftersom valet av varumärke verkar vara rätt så viktig för målgruppen, ökar intresset då 

en influencer skapar en positiv bild av varumärket de marknadsför, samt då de visar hur 

produkten fungerar i användning. 
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72,2% av dem som följer influencers/varumärkesambassadörer anser att en influencer 

har ökat deras intresse för ett varumärke, antingen mer eller mindre. 

 

För att målgruppen ska vilja fortsätta följa influencers, bör de vara genuina och positiva, 

samt dela med sig av ett mångsidigt och personligt innehåll med annat än bara mark-

nadsföring av varumärken/produkter. De flesta vill för det främsta få inspiration och tips 

inom träning och hälsosam livsstil.  

 

Fler respondenter och därmed fler svar på enkäten hade varit bättre för att kunna genera-

lisera hela målgruppen. Nu blev det knappt med svar och urvalet blev för litet, vilket 

betyder att resultaten inte nödvändigtvis stämmer överens med hela undersökningspopu-

lationen. Konfidentsnivån är för låg, och felmarginalen för hög. Med en population på 

100 personer, 95% konfidentsnivå och 5% felmarginal, hade jag behövt 80 respondenter 

att besvara enkäten. Med en konfidentsnivå på 90% och felmarginal på 10%, hade det 

räckt med 41 respondenter. Det vore intressant att se om resultatet på min undersökning 

ändras mycket med fler respondenter. 

 

Med tanke på fortsatt forskning kunde en kvalitativ undersökning ge en mer djupare 

förståelse kring ämnet samt tankarna bakom respondenternas svar. Förslag till vidare 

forskning kunde vara att undersöka varumärken inom något annat område än träning 

och fitness och se ifall influencers har en större eller mindre påverkan där. Det kunde 

även vara intressant att undersöka någon annan åldersgrupp, skillnader mellan kön, eller 

influencers på andra sociala medier. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning kunde vara ur influencers synvinkel och deras 

tankar kring influencermarknadsföring av olika varumärken och produkter, samt hur de 

väljer samarbetspartners. Alternativt en undersökning kring företag som använder sig av 

influencermarknadsföring och deras synvinkel. 
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