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Syfte: Syftet är att öka förståelsen för vad som får svenska millennials att följa respektive avfölja 
influencers på Instagram.  
 
Metod: Den här studien har haft en deduktiv och kvalitativ karaktär och har samlat in data genom tolv 
semi-strukturerade intervjuer. 
 
Slutsats: Den här studien drar slutsatsen av att millennials främst följer influencers på Instagram för att 

få inspiration till sina egna liv. En av de vanligaste orsakerna till att millennials avföljer influncers på 
Instagram är att influencers tenderar att publicera för mycket inlägg vilket leder till en 
informationsöverbelastning. Millennials avföljer också influencers för att deras inlägg inte längre 
tilltalar dem på grund av att de bytt preferenser eller att influencers bytt inriktning på sitt innehåll. Den 
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Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of what makes Swedish millennials 
follow and unfollow influencers on Instagram. 
 
Metod: This study had a deductive and qualitative approach and has collected data through twelve semi-
structured interviews. 
 
Conclusion: This study concludes that millennials mainly follow influencers on Instagram to get 

inspiration for their own lives. One of the most common reasons why millennials are unfollowing 
influncers on Instagram is that influencers tend to publish too much content, which leads to information 
overload. Millennials also unfollow influencers due to the fact that their posts no longer appeal to them 
because they changed preferences or because influencers shift the focus of their content. This study also 
concluded that there is nothing that inhibits a millennial from unfollowing an influencer on Instagram 
other than the fact that it takes a little bit of effort to visit the account and press the unfollow button. 
 

  



 

 

Begrepp 
Följa/Avfölja - (eng. follow/unfollow) På sociala medieplattformar finns ofta möjligheten att följa 
andra konton. Det innebär att följaren genom ett aktivt val får tillgång till innehåll som dessa konton 
skapar löpande. Att avfölja ett konto innebär ett aktivt val att avsluta det förhållandet.  
 
Influencer - En person som har möjlighet att påverka människors beslut och beteende. (De Veirman, 
Cauberghe och Hudders, 2017) 
 
Instagram - Visuellt baserad social medieplattform anpassad för mobilt användande där användarna 

kan dela bilder, kommunicera och interagera med varandra (Djafarova och Rushworth, 2017).  
 
Millennial - Den här studien har definierat millennials som människor födda mellan 1981-1999 i linje 
med Bolton et. al. (2013). 
 
Switching behavior - Direkt översatt till svenska, bytesbeteende, har traditionellt identifierats som 
beteendet när en kund byter sin nuvarande tjänsteleverantör till en annan (Bansal och Taylor, 1999). I 
och med framfarten av e-tjänster och IT har switching behavior beskrivits som en process där kunden 
minskar användandet av en tjänst till förmån för en annan tjänst (Bhattacherjee, Limayem och Cheung, 

2012). 
 
Social medieplattform - Enligt Kaplan och Haenlein (2010, pp. 61) definieras sociala medier som “en 
grupp av internetbaserade applikationer som bygger på web 2.0 och tillåter skapande och utbyte av 
användarskapat innehåll”. Exempelvis Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Snapchat 

  



 

 

Innehållsförteckning  

1 Introduktion ........................................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................................... 3 
1.3 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................................. 4 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................... 5 
1.5 Disposition ..................................................................................................................................... 5 

2 Teori ..................................................................................................................................................... 6 
2.1 Millennials ..................................................................................................................................... 6 
2.2 Sociala medier ............................................................................................................................... 7 
2.2.1 Instagram .................................................................................................................................... 8 
2.2.2 Influencers .................................................................................................................................. 9 
2.3 Switching behavior ........................................................................................................................ 9 
2.3.1 Push-pull-mooringmodellen ..................................................................................................... 11 
2.4 Teoretisk referensram .................................................................................................................. 14 

3 Metod ................................................................................................................................................. 19 
3.1 Vetenskapligt synsätt ................................................................................................................... 19 
3.2 Forskningsansats ......................................................................................................................... 19 
3.3 Undersökningskategori ................................................................................................................ 19 
3.4 Undersökningsansats ................................................................................................................... 20 
3.5 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 20 
3.6 Urval av intervjurespondenter ..................................................................................................... 21 
3.7 Analysmetod ................................................................................................................................. 22 
3.8 Litteratursökning ......................................................................................................................... 22 
3.9 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 23 
3.10 Etiska överväganden .................................................................................................................. 23 

4 Empiri ................................................................................................................................................ 25 
4.1 Respondenternas demografiska sammansättning ........................................................................ 25 
4.2 Respondenternas relation till Instagram ..................................................................................... 25 
4.3 Respondenternas syn på influencers ............................................................................................ 26 
4.4 Respondenternas favoritinfluencers ............................................................................................ 27 
4.5 Att följa respektive avfölja influencers på Instagram .................................................................. 27 

5 Analys ................................................................................................................................................. 33 
5.1 Pullfaktorer .................................................................................................................................. 33 
5.2 Pushfaktorer ................................................................................................................................ 35 
5.3 Mooringfaktorer .......................................................................................................................... 37 



 

 

6 Slutsatser ............................................................................................................................................ 39 
6.1 Vad gör att millennials börjar följa influencers på Instagram? ................................................. 39 
6.2 Vad gör att millennials beslutar sig för att avfölja influencers på Instagram? .......................... 40 
6.3 Finns det något som hämmar millennials från att avfölja influencers på Instagram? ............... 41 
6.4 Praktiska Bidrag .......................................................................................................................... 41 
6.5 Teoretiska bidrag ......................................................................................................................... 42 
6.6 Resultatets begränsningar ........................................................................................................... 43 
6.7 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................................... 43 

Referenser .................................................................................................................................................  

Bilagor .......................................................................................................................................................  
Intervjuguide ..........................................................................................................................................  

 
 
Figurförteckning 
Figur 1: PPM-modellen  ......................................................................................................................... 11 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Forskningsfrågor ....................................................................................................................... 5 
Tabell 2: Forskningsfrågor, koncept och operationalisering ................................................................. 17 
Tabell 3: Koppling till PPM-modellen och definition av begrepp ......................................................... 18 
Tabell 4: Forskningsfrågornas koppling till intervjuguiden .................................................................. 21 

Tabell 5: Sammanfattning forskningsfråga 1 ......................................................................................... 39 
Tabell 6: Sammanfattning forskningsfråga 2 ......................................................................................... 40 
Tabell 7: Sammanfattning forskningsfråga 3 ......................................................................................... 41 

  



 

 

1 

1 Introduktion 
 

Det här kapitlet har till syfte att skapa en bakgrund för läsaren om studiens valda ämnesområde. 
Kapitlet inleds med ett överskådligt perspektiv i bakgrunden för att sedan smalnas av till en 

problemdiskussion. Kapitlet avslutas med att presentera uppsatsens syfte och studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Via internets frammarsch under de senaste årtiondena har möjligheter för nya typer av marknadsföring 
skapats (Casadesus-Masanell och Zhu, 2013). Det här har också lett till nya möjligheter för företag att 
skapa värde bland kunder, leverantörer och partners (ibid). I och med internet-utvecklingen styr nu 
kunderna i vilken miljö, utsträckning och kontext marknadsföringen sker (Hanna, Rohm och Crittenden, 

2011). Det här står i kontrast till att kunderna tidigare mer liknas vid passiva mottagare av 
marknadsföring (Berthon, Pitt, McCarthy, och Kates, 2007). Idag spelar kunden en aktiv roll i att skapa 
allt från produkter till reklam (ibid).  
 
Framväxten av sociala medieplattformar har lett fram till ett paradigmskifte inom området 
marknadskommunikation (Christodoulides, 2009) vilket ger företag nya möjligheter till värdeskapande 
(Parasuraman & Zinkhan, 2002). Pomirleanu, Schibrowsky, Peltier och Nill (2013) genomförde en 
omfattande litteraturstudie som tittade på den tidigare forskning som gjorts inom området 

internetmarknadsföring. Studien visade en trend att artiklar om internetmarknadsföring ökat kraftigt i 
antal på senare tid och mer och mer börjat etablera sig i respektabla tidskrifter (ibid). Vid tidpunkten för 
studien låg de publicerade artiklarna främst inom ämnesområdena internetkommunikation, 
kundbeteende och internetstrategi. Studien identifierade dock att det hade börjat publiceras artiklar om 
sociala medier och såg det som ett av områdena de bedömde skulle växa i popularitet i framtiden (ibid).  
 
Khang, Ki och Ye (2012) påpekar att digital marknadsföring i sociala medier blir allt vanligare bland 
företag. Enligt Kaplan och Haenlein (2010, pp. 61) definieras sociala medier som “en grupp av 

internetbaserade applikationer som bygger på web 2.0 och tillåter skapande och utbyte av 
användarskapat innehåll”. Sociala medier förändras ständigt och det är viktigt för de involverade att 
hänga med i utvecklingen (ibid).  Sociala medier berör idag alla delar av våra liv, både privat och 
professionellt (Hanna et al., 2011). Därför är det också nödvändigt att det är en väsentlig del av företags 
övergripande strategi (ibid).  
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I grunden handlar sociala medier om kommunikation och konversation (Edosomwan, Prakasan, 
Kouame, Watson och Seymour, 2011). Tidigare studier (Beukeboom, Kerkhof, och de Vries, 2015; 
Chew and Leng, 2014) har visat att positiv respons på företags Facebooksidor i form av många gilla-

markeringar kan påverka kunders köpintentioner positivt. Yadav och Rahman (2018) kunde i sin studie 
påvisa att marknadsföring på sociala medieplattformar kunde leda till både högre kundlojalitet och högre 
varumärkesvärde för företag inom e-handel. Mangold och Faulds (2009) menar att företag bokstavligen 
slåss om att få kundernas uppmärksamhet på sociala medieplattformar. De spekulerade redan för tio år 
sedan i sin studie att om sociala medier skulle bli det effektivaste sättet för företag att kommunicera med 
sina kunder (ibid).  
 
En undersökning utförd av det oberoende opinionsföretaget Pew Research (2018) på den amerikanska 

befolkningen visade att människor mellan åldrarna 18-29 år hade den högsta användningsgraden av 
sociala medieplattformar. De människorna passar väl in på det som har fått namnet millennials eller 
generation Y inom forskningen (Aruna och Santhi, 2015; Bolton et. al., 2013). Resultaten visade att 88 
procent i det åldersspannet uppgav att de använda sociala medier (Pew Research, 2018). Hur millennials 
använder sociala medier är av stort allmänt intresse för organisationer, chefer och forskare eftersom det 
i sin tur har effekter på många andra plan (Bolton et. al. (2013).  
 
Pew Researchs (2018) undersökning visade också att Instagram var den plattform som vuxit mest i 

användargrad mellan åren 2016-2017 och att 60 procent av deltagarna som använde Instagram besökte 
appen dagligen. Instagram är en social medieplattform som baseras på visuell estetik med filtrerade 
bilder vilket gör det till ett lämpligt ekosystem för att marknadsföra skönhetsprodukter, lyxiga livsstilar, 
lyxvarumärken och kroppsideal (Djafarova och Rushworth, 2017). Instagram är också en app där företag 
och varumärken kan skapa relationer till privatpersoner genom att få dem att följa deras konto på 
Instagram (Blight, Ruppel och Schoenbauer, 2017). Det ger också en möjlighet för företag att interagera 
med sina kunder (ibid).  
 
Instagramappen lanserades 2010 och Instagram hävdar själva att det idag finns över en miljard aktiva 
användare varje månad (Instagram press, u.å). Instagram hävdar vidare att det fanns över 25 miljoner 
aktiva företagskonton 2017 på deras plattform och att över 200 miljoner kunder dagligen besöker ett 
företagskonto på plattformen (Instagram business, u.å). En användarundersökning utförd 2015 visade 
på att 60 procent av alla Instagramanvändare hittar nya produkter via plattformen (ibid). Enligt 
undersökningen “Svenskarna och internet” som utförs årligen i Sverige är Instagram den sociala 
medieplattform som växte snabbast 2018 (Soi, 2018). 60 procent av deltagarna i undersökningen uppgav 

att de använde Instagram och 38 procent att dem gjorde det dagligen (ibid).  
 
I och med den ökade populariteten av Instagram finns det också pengar att tjäna. Influencer marketing 
definieras som en process där varumärken hittar, engagerar och stödjer individer som kommunicerar 
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med varumärkets kunder (Glucksman, 2017). Influencer marketing har blivit allt mer vanligt 
förekommande och sker främst via sociala medieplattformar (ibid). Financial Times (2018) rapporterade 
att en mediabyrå hävdade att influencer marketing vid det tillfället omsatte en miljard dollar. En 

influencer är en person som har möjlighet att påverka människors beslut och beteende. (De Veirman, 
Cauberghe och Hudders, 2017). Di Digital (2018) rapporterar även att flertalet svenska influencers tjänar 
bra med pengar på influencer marketing riktad mot sina följare. Jin och Phua (2014) visar på att konton 
på sociala medieplattformar med många följare upplevs som attraktiva och mer trovärdiga. Djafarova 
och Rushworth (2017) visade att över 94 procent av deltagarna i deras studie följde någon typ av kändis 
på Instagram. En av deltagarna i studien rapporterade att 80 % av kontona hen följde var kändisar (ibid). 
Hen angav som anledning till det att deras liv upplevdes som mer intressanta än vanliga människor hen 

följde (ibid). Social media today (2018) rapporterar att i och med att fler och fler använder sig av 
Instagram blir det också svårare och svårare att få följare på plattformen. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi kan se att sociala medier har blivit allt mer populärt de senaste tio åren både som kulturellt fenomen 
och som forskningsämne. Cho, Huh och Faber (2014) konstaterade vid tidpunkten för deras studie att 
det fanns lite forskning om hur relationer och medverkan påverkar innehållet på social medier. Även 
Kilgour, Sasser och Larke (2015) understryker att det finns ett behov av vidare studier för att identifiera 

kunskap om hur man skapar innehåll som tar vara på den fulla potentialen av sociala medier. Fler och 
fler företag väljer att medverka på Instagram och det är ett direkt resultat av att plattformen blir allt mer 
viktig (Casaló, Flavián och Ibáñez-Sánchez, 2017). Därför ökar också vikten av att undersöka hur 
konsumenter beter sig i den kontexten (ibid). Eftersom Instagram i dagsläget växer så explosionsartat 
så är vidare kunskap om plattformen av stor nytta inom marknadsföringsområdet (Djafarova och 
Rushworth, 2017). Djafarova och Rushworth (2017) menar att det fortfarande finns väldigt lite 
akademisk forskning utförd på Instagramplattformen. Ting, Run och Liew (2016) påpekar vidare att det 

saknas forskning på Instagram utifrån ett generationsperspektiv. Influencer marketing är också ett 
relativt nytt koncept och det finns därför begränsat med studier inom området (Childers, Lemon och 
Hoy, 2018).  
 
Den tidigare listade forskningen visar att det fortfarande finns en hel del kvar att utforska inom sociala 
medieplattformar, Instagram och influencer marketing. Den här studiens ambition är att bidra med ökad 
kunskap inom alla dessa områden. Studier om Instagram har lagt fokus på hur konton kan få följare 
(Virtanen, Björk & Sjöström, 2017; Casaló, Flavián och Ibáñez-Sánchez, 2017). Tidigare studier har 

också undersökt varför människor följer influencers på Instagram (Djafarova och Rushworth, 2017). 
Hopcroft et. al. (2011) undersökte om kändisar följer en tillbaka på Twitter och om människor förväntar 
sig det. Vid tidpunkten för den här studien har författaren inte kunnat identifiera någon tidigare studie 
som har fokus på avföljande av konton  på Instagram.  
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Det är konstaterat sedan tidigare att folk är mer attraherade till konton med många följare (Jin & Phua, 
2014) vilket understryker vikten av att inte tappa följare för influencers. Även De Veirman et. al. (2017) 

konstaterar att antalet följare en influencer har i hög utsträckning påverkar hur inflytelserik en influencer 
anses vara. Därför fokuserar den här studien på att undersöka sociala medieplattformen Instagram som 
vi kan se stiger mer och mer i användargrad och popularitet. Mer specifikt ämnar studien att undersöka 
vad som får millennials att följa respektive avfölja influencers på plattformen. Via tidigare studier och 
statistik är det konstaterat att millennials är uppvuxna med IT (Bennett, Maton och Kervin, 2008) och 
kraftiga användare av både sociala medier och Instagram (Bolton et. al., 2013). Det har visat sig att 
elektronisk word-of-mouth på sociala medier påverkar millennials köpbeteende i hög utsträckning 
(Barnes, 2015). Millennials har fått större och större köpkraft och utgör nu en av de större 

konsumentgrupperna (Ordun, 2015). 
 
Nash (2019) nämner i sin studie att om ett Instagramkonto inte postar någonting som följare upplever 
som intressant så kommer troligtvis följaren att avfölja kontot utan att reflektera särskilt mycket omkring 
det. Avföljar-fenomenet har studerats på sociala medieplattformen Twitter där det bland annat framkom 
att konton som postade för mycket kunde tappa följare på grund av det (Kwak, Chun och Moon, 2011). 
Antoniades och Dovrolis (2015) kunde också se ett mönster att för mycket postande på Twitter kunde 
leda till att människor avföljde konton. Studier av Facebook har också visat att en upplevd 

överexponering av varumärken där kunde leda till negativa konsekvenser för varumärket 
(Grégoire,Tripp och Legoux, 2009). 
 
Chuang och Tai (2016) menar att fördelarna med att behålla kunder och skadorna av att tappa kunder 
har motiverat forskare att undersöka fenomenet som kallas switching behavior. Det primära målet för 
de studierna har varit att identifiera vad som får kunder att ge sig av och genom att identifiera det kunna 
undvika att tappa kunder (ibid). Migrationsteori har sedan några år tillbaka hjälpt till att förklara det som 
kallas switching behavior inom marknadsföring (Bansals et. al., 2005). Teorierna har visat sig fungera 

väl för att förklara switching behavior inom vitt spridda branscher allt ifrån bilreparation och hårstyling 
(Bansals et. al., 2005) till olika sociala nätverk (Chang et. al., 2014). Den här studien tittar närmare på 
anledningarna till varför millennials väljer att avfölja influencers på Instagram med hjälp av befintliga 
teorier om switching behavior och migration. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att öka förståelsen för vad som får svenska millennials att följa respektive avfölja 

influencers på Instagram.  

Studien kommer att uppnå syftet genom att besvara följande forskningsfrågor:  
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Forskningsfråga 1 Vad gör att millennials vill följa Influencers på Instagram? 

Forskningsfråga 2 Vad gör att millennials beslutar sig för att avfölja influencers på Instagram? 

Forskningsfråga 3 Finns det något som hämmar millennials från att avfölja influencers på 
Instagram? 

Tabell 1: Forskningsfrågor 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien undersöker bara fenomenet på en social mediakanal, Instagram. Det finns många fler 

sociala mediekanaler med liknande följarfunktion att undersöka tex Twitter, Facebook Snapchat etc. På 
grund av studiens tidsbegränsning är det inte genomförbart att undersöka fenomenet på de andra 
plattformarna.  
 
Det finns flera möjliga demografiska avgränsningar och indelningar som skulle kunna appliceras. Den 
här studien har valt att fokusera på den demografiska grupp som kallas millennials eller generation Y. 
Anledningen till avgränsningen är att den generationen är de största användarna av sociala medier 
samtidigt som deras köpkraft blir allt starkare. 
 
Det finns många olika teoretiska perspektiv att se på det studerade fenomenet med. Studien har valt att 
avgränsa sig till att undersöka fenomenet som ett exempel på switching behavior.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar i kapitel ett med att presentera en bakgrund till vad som motiverat författaren att välja 
det valda ämnet, vad som lett fram till studiens syfte och studiens avgränsningar. I kapitel två fortsätter 
studien att presentera tidigare forskning gjord om millennials, marknadsföring inom sociala medier, 

Instagram och influencers. Kapitel två fortsätter med att introducera teoretiska koncept inom switching 
behavior och migrationsteori och avslutas med en teoretisk referensram med en diskussion utifrån vald 
litteratur. I kapitel tre presenteras och motiveras den valda metoden för genomförandet av studien. 
Kapitel fyra presenteras det insamlade materialet i ett empirikapitel. Kapitel fem analyserar det 
insamlade materialet mot teorierna presenterade i kapitel två. Kapitel sex avslutar själva uppsatsen 
genom att presentera slutsatserna från studien, bidrag till teori, resultatets begränsningar och förslag på 
fortsatt forskning.   
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2 Teori 
 

I det här kapitlet kommer teori och tidigare forskning inom de berörda områdena att presenteras. Syftet 
är att ge läsaren en djupare förståelse inför de kommande delarna i studien. De presenterade teorierna 

och den tidigare forskningen kommer sedan att ligga som grund för inhämtningen av det empiriska 
materialet i studien samt den avslutande analysen. 

 

2.1 Millennials 

 
Sektion 2.1 syftar till att ge läsaren en ökad förståelse och kunskap för den generation som den här 
studien fokuserar på, Millennials. 

 
Millennials är för både chefer och forskare ett egendomligt fenomen (Bolton et. al., 2013). Millennials, 
även kallade generation Y definieras som personer födda från 80-talet till första halvan av 90-talet 
(Aruna och Santhi, 2015). Bolton et. al. (2013) har definierat millennials som människor som är födda 
mellan 1981-1999. Faktum är att det i dagsläget inte finns någon exakt definition av vilka som omfattas 

av begreppet (ibid). Däremot så är forskare överens om att de i hög utsträckning haft tillgång till 
teknologi från en tidig ålder (Immordino-Yang, Christodoulou och Sing, 2012). Vidare är millennials 
den första generationen som spenderat hela sina liv i en digital omgivning (Bennett, Maton och Kervin, 
2008). Det finns också en konsensus att de i hög grad använder sociala medier och att de spenderar stora 
delar av sina liv på dessa plattformar (Bolton et. al., 2013). Informationsteknologin har  i stor 
utsträckning format hur de lever sina liv (ibid). Millennials konsumtion av sociala medier får effekter 
för företag när det kommer till en rad faktorer såsom förväntningar på service, varumärkeslojalitet, 

värdeskapande, hantering av kundrelationer etc. (ibid). 
 
Millennials som är uppfödda med internet beskrivs ofta på arbetsplatser som mer teknikkunniga och 
visuellt sofistikerade jämfört med tidigare generationer (Bolton et. al., 2013). De uppger också att de i 
högre utsträckning än äldre generationer föredrar att kommunicera med sina vänner och familj via 
sociala medier (ibid). Millennials har redan nu genom sin användning av digitala verktyg såsom 
mobiltelefoner och sociala medieplattformar förankrat att de kommer att fortsätta använda de verktygen 
genom sina liv och när de tar sig upp för den ekonomiska stegen (Zhang, Abound Omran, och 

Cobanoglu, 2017).  
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2.2 Marknadsföring i sociala medier 

 
Sektion 2.2 syftar till att ge läsaren en ökad förståelse och kunskap om sociala mediers roll inom 
marknadsföring genom att presentera tidigare forskning inom området. Sektion 2.2.1 fortsätter med att 
presentera tidigare studier om Instagram. Sektion 2.2.2 avslutar med att presentera hur tidigare studier 
definierat influencers och vad tidigare forskning har kommit fram till angående influencers.   

 
Edosomwan et. al. (2011) menar att marknadsföring i sociala medier kan leda till en rad positiva effekter 
när det kommer till varumärkesbyggande. Heller och Parasnis (2011) menar att framfarten av sociala 

medier ändrat förutsättningarna för företags marknadsföring. Sociala medier har möjlighet att bidra med 
värden för både kund och företag om de används framgångsrikt (ibid). Laroche, Habibi, Richard och 
Sankaranarayanan (2012) hävdar i sin studie att fler och fler konsumenter använder sociala medier för 
att komma i kontakt med varumärken och för att samla information om deras tjänster och produkter. 
Vidare kan aktiviteter på sociala medieplattformar hjälpa till att forma kundbasen till ett varumärke (Xie 
och Lee, 2015). En av de främsta fördelarna med marknadsföring på sociala medier är att de låter företag 
få direktkontakt med slutkonsumenterna till en låg kostnad (Kaplan och Haenlein, 2010). Sociala 
medieplattformar är därför ett effektivt kommunikationsverktyg vilket i sin tur leder till att företag måste 

närvara i de kanalerna för att lyckas med sin närvaro online (ibid). När kunder och företag engagerar sig 
i varandra via sociala medier övergår den digitala kommunikationen till att vara interaktiv (Zhang & 
Lin 2015).  
 
Kaplan och Haenlein (2010) publicerade ett antal tips och råd om hur företag ska angripa 
marknadsföringen i sociala medier. De menar att företag inte kan angripa alla sociala medieplattformar 
samtidigt på ett effektivt sätt utan måste aktivt välja ut vilka plattformar de ska använda. De listar vidare 
fem tips som företag bör ha i åtanke på sociala medier; vara aktiv, intressant, ödmjuk, oprofessionell 

och ärlig. Att vara aktiv handlar om att interagera med kunder och ständigt uppdatera de sociala 
mediekanalerna (ibid). Företag ska vara intressanta genom att få kunderna att uppfatta dem som 
intressanta och roliga samtidigt som de levererar värde till kunden (ibid). Att vara ödmjuk 
operationaliseras genom att undersöka den valda plattformen för social media och lära sig hur kunderna 
använder den samt vad de förväntar sig att få ut av den (ibid). Företag ska vara oprofessionella på sociala 
medier genom att agera på ett mänskligt och vänligt sätt (ibid). Företag ska vara ärliga på sociala medier 
genom att agera moraliskt och inte försöka missleda kunder med falsk information.  
 
Labrecque (2014) menar att en av de överhängande riskerna med att posta på Facebook är att skapa 
customer saturation, dvs. att kunderna blir “mätta” på information. Tidigare forskning som undersökt 
både Facebook (Ramadan, 2017) och Twitter (Kwak, Chun och Moon, 2011; Antoniades och Dovrolis, 
2015) visar på att konton på sociala medieplattformar riskerar att påverka relationen med sina följare 
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negativt om de är för ihärdiga med sin kommunikation till sina följare. Ramadan (2017) påpekar att för 
mycket inlägg på Facebook leder till att relationen mellan kund och företag blir svagare. Grégoire,Tripp 
och Legoux (2009) kunde se i sin studie att om människor upplever att de blir överexponerade för 

varumärken på Facebook så ökade det risken att de slutar följa varumärket och även att de inte längre 
känner samhörighet till varumärket. Kwak, Chun och Moon (2011) pekade på att användare på Twitter 
avföljde konton för att kontona postade för mycket, inläggen var inte intressanta, inläggen innehöll för 
mycket personlig information eller att de inte delade åsikter med inläggen. 

2.2.1 Instagram 

Phua, Jin och Kims (2017) beskriver Instagram som en fotobaserad plattform som blir ännu mer unik 

för att kundupplevelsen endast är anpassad för mobiltelefoner. Att Instagram endast fokuserar på 
mobilanvändning i kombination med en kultur som fokuserar mer och mer på det visuella gör att appen 
skapar en unik kundupplevelse (ibid). Phua et. al. (2017) visade att frekventa användare av Instagram 
var mer engagerade i varumärken jämfört med användare av andra sociala medieplattformar. Djafarova 
och Rushworth (2017) visade i sin studie att upplevd attraktivitet, kvalité och bildkomposition var 
avgörande faktorer för att folk ska välja att följa konton på Instagram. Sheldon och Bryant (2016) 
noterade i sin studie att det fanns fyra skäl till att människor använder Instagram; att övervaka och hålla 

koll på andra människor, dokumentera, marknadsföra sig själv och utöva kreativitet.  
 
Casaló et. al. (2017) identifierade två faktorer som de menar avgör om en konsument är nöjd med ett 
konto de följer på Instagram. Den första identifierade faktorn är att följare upplever innehållet på 
Instagramkontot som underhållande (ibid). Den andra faktorn är att Instagramkontot har ett innehåll som 
är intressant och relevant för konsumenten (ibid). Om dessa två faktorer var uppfyllda var personerna 
mer villiga att rekommendera kontot till andra och att själv följa kontot (ibid). Nash (2019) nämner i sin 
studie att om ett Instagramkonto inte postar någonting som följare upplever som intressant så kommer 

troligtvis följaren att avfölja kontot utan att reflektera särskilt mycket omkring det.  
 
Virtanen et. al. (2017) visade att det mest effektiva sättet att få följare till ett Instagramkonto var att följa 
andra konton. Deras studie visade att interaktion med kunder inte hade så bra effekt på att få nya följare 
men de misstänkte att det kan hjälpa till att stärka relationen till följarna (ibid). Deras studie visade också 
att aktivt engagemang från företaget var en framgångsfaktor när det kommer till att lyckas med 
marknadsföring i sociala medier (ibid). Virtanen et. al. (2017) kunde också peka på att fler följare hjälper 
företag att nå fler kunder utöver de befintliga följarna. 
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2.2.2 Influencers 

Influencers har blivit en central del av Instagram. Lahuerta-Otero och Cordero-Gutiérrez (2016) 
definierar influencers som personer i den digitala världen som kan påverka shoppingbeteendet hos andra 
människor. Jin, Muqaddam och Ryu (2019) definierar i sin studie influencers som en Instagramkaraktär 

som har ett högt antal följare, har en skarp smak när det gäller mode och livsstil vilket leder till 
möjligheten att tjäna pengar på deras utseende. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) har en lite 
bredare definition och konstaterar att en influencer är någon som kan påverka andra människors beslut 
och beteenden. Det har visat sig att ju fler följare en influencer har på Instagram desto högre påverkan 
har hen (Jin och Phua, 2014). 
 
Kända personer har de populäraste kontona på Instagram och det är vanligt att de används flitigt i 
kommersiellt marknadsföringssyfte (Djafarova och Rushworth, 2017). Influencers har från akademiskt 

håll studerats som ett exempel på celebrity endorsement (Choi och Rifon, 2012; Djafarova och 
Rushworth, 2017) och har visat sig vara ett effektivt exempel att arbeta med eWOM (electronic word-
of-mouth). Traditionellt sett har “celebrity endorsers” varit filmstjärnor, musikartister, idrottsmän, 
modeller etc. (Hsu och McDonald, 2002). I och med framfarten av sociala  medieplattformar så har 
också “vanliga personer” som har många följare blivit ansedda som kändisar (Yang, 2018). Tidigare 
studier har också försökt att kartlägga vilka influencers som är de mest inflytelserika på olika sociala 
nätverk via social nätverksteori (Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan och Xu, 2015).  
 
Influencers på Instagram har visat sig framstå som mer trovärdiga jämfört med traditionella kändisar 
(De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017). Antalet följare en influencer har härleds direkt till vilken 
räckvidd de har (ibid). Det har också visats att en influencer som följer få konton själv kan upplevas 
som mindre attraktiv (ibid). Jin et. al. (2019) konstaterar att det är en effektiv varumärkesstrategi att 
använda sig av influencer marketing. Araujo, Neijens och Vliegenthart (2017) definierar influencer 
marketing som aktiviteter utförda genom en person med stort inflytande i social media som stödjer ett 
visst märke eller en viss produkt. 

2.3 Switching behavior 

 
Sektion 2.3 syftar till att ge läsaren en ökad förståelse och kunskap om switching behavior genom att 
presentera tidigare forskning inom området. Sektion 2.3.1 fortsätter med att presentera Push-pull-

mooringmodellen och dess olika beståndsdelar. Där presenteras också tidigare studier som använt sig 
av Push-pull-mooringmodellen.    

 
Switching behavior har diskuterats sedan 80-talet inom marknadsföringslitteraturen (Keaveney, 1995). 
Switching behavior har traditionellt identifierats som beteendet när en kund byter sin nuvarande 
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tjänsteleverantör till en annan (Bansal och Taylor, 1999). I och med framfarten av e-tjänster och IT har 
switching behavior beskrivits som en process där kunden minskar användandet av en tjänst till förmån 
för en annan tjänst (Bhattacherjee, Limayem och Cheung, 2012; Wu, Vassileva och Zhao, 2017). 

Switching behavior kan ha en stor inverkan på företags verksamhet vilket understryker vikten av att 
förstå varför kunder byter tjänsteleverantör (Bansals et. al. 2005). 
 
Keaveney och Parthasarathy (2001) menar att det är viktigt att fokusera på att behålla befintliga kunder 
när det är energi- och resurskrävande att skaffa nya. Tjänsteleverantörer är alltid måna om att bevara 
sina kunder, speciellt om det handlar om någon form av prenumeration (ibid). Tidig litteratur inom 
relationsmarknadsföring menar på att det finns tre huvudsakliga drivkrafter för att kunna behålla kunder; 
generell kundnöjdhet, beräknat engagemang och emotionellt engagemang (Gustafsson, Johnson och 

Roos, 2005). Skillnaden mellan beräknat engagemang och emotionellt engagemang är att beräknat 
engagemang är mer logiskt och rationellt i kontrast till det emotionella engagemanget som cirkulerar 
kring känslor (ibid). Gustafssons et. al. (2005) studie visade att kundnöjdhet hade en positiv effekt på 
att bevara kundrelationer. 
 
När en konsument konsumerar en tjänst så bedömer de samtidigt hur väl tjänsten presterar (Marshall 
och Shepherd, 1999). Den bedömningen är alltid subjektiv och attityden kunden får av bedömningen 
kallas servicekvalité (ibid). Den upplevda servicekvaliteten påverkar i sin tur kundnöjdheten och 

kundens beteendeintentioner men den leder inte alltid till en förändring av kundens beteende (ibid). Vad 
som gör det hela ännu mer komplext är att kunder ibland också väljer att avsluta relationen till ett företag 
även fast de är nöjda (Keaveney, 1995).  
 
Bansal och Taylor (1999) kom i sin studie fram till att upplevd kvalité och kundnöjdhet är nyckelfaktorer 
till switching behavior. Därför måste tjänsteleverantörer göra allt de kan för att tillgodose dessa faktorer 
bland sina kunder om de vill att de ska stanna kvar (ibid). Faktorer som har en högre betydelse än dessa 
två faktorer är kundernas syn på att göra ett byte och kostnaden för att göra ett byte (ibid). Keaveney 

(1995) menar därför att det är viktigt för företag att försöka höja kostnaden för att göra ett byte till en 
annan leverantör. Det är också effektivt för företag att försöka motverka intentionerna till att byta 
leverantör genom att upprätthålla en god kvalité och kundnöjdhet (Bansal och Taylor, 1999). 
 
Genom att använda “kritiska incidenttekniken” identifierade Roos (1999) i sin studie tre avgörande 
faktorer för vad som påverkar kunder när det kommer till att byta tjänsteleverantör. Det Roos (1999) 
såg var att det fanns faktorer som “puttade” kunder till att välja andra tjänster och andra faktorer som 
“drog” kunder till att behålla sin befintliga leverantör. Den tredje faktorn var orsaker som hämmade 

själva bytet, det vill säga gjorde att bytet var svårt, att övergången tar lång tid att genomföra och att 
kunden pendlar fram och tillbaka mellan leverantörer (ibid). Det Roos (1999) kom fram till var väldigt 
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likt det som kallats push-pull-mooringmodellen inom migrationsteori som senare använts för att förklara 
switching behavior (Bansals et. al., 2005).  

2.3.1 Push-pull-mooringmodellen 

Ravenstein introducerade i slutet av 1800-talet det som kallades “laws of migration” och vad som ses 
som grunder för Push-Pull-Mooringmodellen (PPM) (Chang, Liu, Chen, 2014). PPM-modellen (se figur 
1) ses som ett paradigmskifte inom migrationslitteraturen (Bansal, Taylor och James, 2005). Själva 
Push-pullmodellen utvecklades under slutet av 60- början av 70-talet (Lee, 1966; Bogue, 1977). 
Paradigmet föreslår att det är negativa faktorer vid ursprunget som puttar migranter därifrån och positiva 
variabler i destinationen som drar migranter dit (Moon, 1995). Ursprungligen bestod modellen endast 

av push och pull faktorer men sedan infördes även en tredje faktor, mooring (ibid). Mooringvariabeln 
interagerar med push- och pull-faktorerna (ibid). Mooringvariablerna utgör sociala och personliga 
faktorer som kan hålla kvar migranten vid ursprunget eller främja en flytt (ibid). PPM-modellen 
förklarar varför migranter väljer att flytta från ett geografiskt område till ett annat utifrån faktorerna i 
modellen (ibid). Modellen har senare använts inom ämnesområdena konsumentbeteende och 
marknadsföring (Chang et. al., 2014). Lee (1966) understryker att push- och pullfaktorernas påverkan 
på individen kan bero på personliga faktorer såsom ålder, kön och social klass, det vill säga, det som 

senare ska komma att kallas mooringfaktorer (Moon, 1995).   
 

 
Figur 1: PPM-modellen  

Källa: Modifierad från Bansal et. al. (2005, s. 101) 

 
PPM-modellen har även visat sig applicerbar på switching behavior (Bansals et. al., 2005). PPM-
modellen skapar ett användbart verktyg i marknadsföringskontext för att analysera vad som påverkar 
företagskunder att migrera (ibid). Det uppnås genom att identifiera de faktorer som puttar bort kunderna 
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från företaget och vad som drar kunderna till konkurrenterna samt vad som underlättar och motverkar 
dem att migrera (ibid). Det har visat sig att både push- och pullfaktorer har en relation till switching 
behavior (ibid). Det har också visat sig att kunder ibland inte byter tjänsteleverantör fastän det finns 

starka push- och pullfaktorer på grund av de hämmande mooringfaktorerna (ibid). 
 
Bansals et. al. (2005) initiala studie visade på att pullfaktorer hade större påverkan än push- och 
mooringfaktorer när det kom till byte av tjänsteleverantörer. Om företag kan behärska variablerna i 
PPM-modellen kan det leda till bättre möjligheter för företag att attrahera nya kunder och behålla 
existerande kunder (ibid). Det föreslås även att företag som vill behålla sina kunder ska satsa på att 
stärka mooringfaktorerna (ibid). Bansals et. al. (2005) visade i sin studie att alla tolv variabler listade 
nedan som  push-, pull- eller mooringfaktorer signifikant påverkar switching behavior. De visade också 

att PPM-modellen hade större framgång i att förklara switching behavior än andra modeller som testat 
variablerna direkt mot switching behavior (ibid). 
 
Chang et. al. (2014) använde push-pull-mooring modellen i kombination med teorier om att ångra sig 
för att undersöka faktorer som påverkade människor att byta mellan olika sociala medieplattformar. 
Studien visade ett bekräftade samband mellan att människor var missnöjda eller ångrade deltagandet på 
plattformen som pushfaktorer. Det bekräftades även att switching cost kunde vara en mooringfaktor i 
sammanhanget (ibid). Hsieh, Hsieh, Chiu, och Feng (2012) använde PPM-modellen för att undersöka 

hur dess variabler påverkar bloggare att byta från traditionella bloggsidor till sociala medieplattformar 
såsom Facebook. Studien visade att skrivångest och svaga nätverk med andra människor kunde anses 
vara pushfaktorer i studien. Om bloggare riskerade att tappa följare och om det ansågs vara jobbigt att 
byta plattform kunde det ha en hämmande effekt på bytet (ibid). Den främsta pullfaktorn för att byta 
från traditionella blogg-portaler till sociala medieplattformar ansågs vara att bloggarna tyckte om att 
arbeta på de sociala  medieplattformarna mer (ibid). Hou et. al. (2011) använde PPM-modellen för att 
undersöka switching behavior på online-dataspel. Den studien visade att mooringvariablerna hade störst 

inverkan i den kontexten (ibid).  
 
Pushfaktorer 
Pushfaktorer är faktorer som påverkar livskvalitén negativt och får människor att överge sitt ursprung 
(Moon, 1995). Bansal et. al. (2005) beskriver pushfaktorer som utdrivande faktorer som får människor 
att överge sin härkomst. Många av de konceptuella pushbegreppen från migrationslitteraturen har visat 
sig ha en samklang med faktorer inom switching behavior såsom; kundnöjdhet, kvalité, värde, 
förtroende, engagemang och pris (ibid). Om en individ upplever kundnöjdheten, kvalitén, värdet, 

förtroendet och engagemanget som lågt samt priset som högt ökar deras benägenhet att lämna sitt 
ursprung (ibid). 
 



 

 

13 

Giese och Cote (2000) konstaterar att det finns en brist på en allmän definition av nöjdhet; därför har 
forskning istället tenderat att fokusera på begreppet kundnöjdhet. Oliver (1981) definierar kundnöjdhet 
som hur väl en kunds förväntningar matchar den verkliga upplevelsen. Misslyckanden att skapa 

kundnöjdhet (missnöjdhet) uppstår när prestandan på en produkt inte matchar kundens förväntningar 
(Chang et. al., 2014). Tidigare migrationslitteratur listad i Bansals et. al. (2005) studie visar att låg 
kundnöjdhet är en vanlig orsak till att folk ger upp sitt ursprung. Det har även visat sig ha en negativ 
inverkan på switching behavior (Bansal och Taylor, 1999). Kvalité är en helhetsupplevelse av vad som 
levereras till mottagaren och hur det levereras (Zeithaml, Berry och Parasuraman, 1996). Kvalité 
påverkar i sin tur kundnöjdheten (ibid). Kvalité är vidare en kunds uppfattning om en produkts 
överlägsenhet och förträfflighet (Zeithaml, 1988).  Bansal et. al. (2005) beskriver via andra källor att 

om livskvalitén upplevs som låg ökar det sannolikheten för migranter att överge sitt ursprung samt att 
upplevd kvalité har visat sig ha en påverkan på sannolikheten att göra ett återköp inom 
marknadsföringsforskning.  
 
Värde är lika med differensen mellan upplevda fördelar och upplevda uppoffringar (Zeithaml, 1988). 
Tidigare forskning inom switching behavior listad i Bansals et. al. (2005) studie fastslår att värde är en 
bestämmande faktor när det kommer till switching behavior. Förtroende är den känslan en kund har 
inför att leverantören kommer att fullfölja sina åtaganden (Morgan och Hunt, 1994). Det finns en direkt 

korrelation mellan en kunds förtroende och deras framtida beteende gentemot en leverantör (Garbarino 
och Johnson, 1999). Förtroende i sin tur påverkar det som kallas engagemang som är viktigt när det 
kommer till återköp (Sharma och Patterson, 2000). Engagemang definieras som en kunds övertygelse 
om en pågående relation är värd att investera i eller ej (ibid). 
 
Pullfaktorer 
Pullfaktorer är i kontrast till push-faktorer någonting som upplevs positivt vilket attraherar människor 
att söka sig till något (Moon, 1995). När det kommer till pullbegrepp så är det endast begreppet alternativ 

attraktion (alternative attractiveness) som samstämmer mellan de olika litteraturområdena 
marknadsföring och migration (Bansal et. al., 2005). Alternativ attraktion definieras som positiva 
faktorer hos konkurrenter som får kunder att vilja byta leverantör (e.g., Jones et al. 2000). Hur attraktiva 
andra alternativ framstår påverkas genom olika kanaler såsom reklam, media, hörsägen och mun-till-
mun (Kim, Shin och Lee, 2006). Om det finns få attraktiva alternativ kan det göra människor mindre 
benägna att byta alternativ (Bansal et. al., 2005; Kim et. al., 2006 ). 
 
Mooringfaktorer 
Mooringfaktorerna inkluderar kulturella, sociala och personliga variabler som hindrar människor från 
att göra byten (Moon, 1995). Till skillnad från både push- och pullfaktorer har mooringfaktorer med 
individen subjektivitet att göra (Bansal et. al., 2005). När det kommer till mooringfaktorer så finns det 
en samklang mellan följande begrepp inom migrations- och marknadsföringslitteraturen; byteskostnad, 
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sociala normer (sociala influenser), attityd mot att byta, tidigare beteende, och variationssökande 
tendenser (ibid). Även om det finns starka push- och pullfaktorer kan mooringfaktorer göra att ett byte 
inte blir av (ibid). Generellt sett har dessa variabler fått mindre uppmärksamhet inom marknadsföring 

jämfört med push- och pullfaktorerna (ibid).  
 
Byteskostnad inkluderar ekonomiska, psykologiska och känslomässiga uppoffringar förknippade med 
att byta leverantör av en tjänst (Kim et. al., 2006). Om människor upplever byteskostnaden som hög 
minskar deras benägenhet att byta leverantörer (ibid). Sociala normer refererar till en persons upplevelse 
av socialt grupptryck som får hen att anta ett visst beteende (Ajzen och Fishbein 1980). Desbarats (1983) 
har i migrationslitteraturen argumenterat för att sociala normer påverkar migration. Bansal och Taylor 
(1999) kunde visa på att sociala normer påverkar kundens intentioner att byta tjänsteleverantör.  
 
Bansal et. al. (2005) kunde även påvisa i sin studie att kundens attityd till att byta leverantör, tidigare 
byteserfarenheter och variationssökande påverkade bytesintentionerna. Desbarats (1983) diskuterar att 
en migrants attityd till att göra ett byte påverkar sannolikheten för migration. Bansal och Taylor (1999) 
har visat på samma tendens vid byte av tjänsteleverantörer. Positiva byteserfarenheter kan göra att 
människor är mer benägna att byta produkter likväl som att negativa byteserfarenheter kan ha en 
hämmande effekt på bytet av produkter (Ganesh, Arnold och Reynolds, 2000). Givon (1984) menar att 
variationssökande beteende beskriver ett fenomen där en konsument byter varumärke på grund av att 

hen eftersträvar att få ut en viss funktion av bytet. Behovet av variation kan förklara varför vissa 
människor behöver en hel portfolio med produkter för att vara nöjd eller varför man byter produkt ofta 
(Hou et. al., 2011).  

2.4 Teoretisk referensram 

 
I sektion 2.4 presenteras studiens valda teoretiska referensram utifrån den litteratur som presenterats 
ovan. Sektionen fortsätter genom att presentera studiens valda operationaliseringar och dess koppling 
till studiens forskningsfrågor. Sektionen avslutas med att presentera defenitioner av centrala teoretiska 
begrepp.   

 
Det råder idag lite olika uppfattningar om vad som definieras som millennials. Den här studien har valt 

att gå efter Bolton et. al. (2013) som definierar millennials som människor födda mellan 1981-1999. 
När det kommer till vad som är en influencer så finns det idag också många olika definitioner om vad 
det är för något. Den här studien har valt att luta sig mot De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) 
definition om att det är någon som har möjlighet att påverka människors beteende och beslut. Djafarova 
och Rushworth (2017) har konstaterat att det är mycket vanligt förekommande att Instagramanvändare 
följer någon typ av influencer. Sheldon och Bryant (2016) noterade i sin studie att det fanns fyra skäl 
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till att människor använder Instagram; att övervaka och hålla koll på andra människor, dokumentera, 
marknadsföra sig själv och utöva kreativitet. Den här studien kommer att kunna bidra mer specifikt med 
hur influencers passar in i den teorin. En del av litteraturen i det här teorikapitlet hänvisar till studier 

gällande företag och varumärken. Författaren till den här studien anser att en influencer kan liknas vid 
både ett företag och ett varumärke. Faktum är att många influencers driver sin verksamhet som ett 
företag. Deras namn kan också bli som egna varumärken som kan användas vid marknadsföring av 
diverse produkter.  
 
Det finns flera publikationer presenterade i litteraturstudien ovan om hur man lyckas på sociala medier 
(Kaplan och Haenlein, 2010; Casaló et. al., 2017; Virtanen et. al., 2017) och något färre om hur man 
misslyckas (Ramadan, 2017; Kwak, Chun och Moon, 2011). Nash (2019) nämner i sin studie att 

människor tenderar att sluta följa konton om de inte postar något intressant utan att de reflektera särskilt 
mycket omkring det, även fast det inte varit huvudfokus för hans studie. En intressant observation som 
uppdagades under litteraturstudien var att det råder en viss paradox inom litteraturen om marknadsföring 
i sociala medier. Vissa studier underströk vikten av att vara aktiv i kommunikationen på sociala medier 
(Kaplan och Haenlein, 2010; Virtanen et. al., 2017). Andra studier visade på att en allt för aktiv 
kommunikation kunde ha negativa effekter på kundrelationer (Ramadan, 2017; Kwak, Chun och Moon, 
2011).  
 
Switching behavior beskrevs ursprungligen som ett byte av en tjänsteleverantör till en annan (Bansal 
och Taylor, 1999). I och med framfarten av elektroniska tjänster så har switching behavior i den 
kontexten beskrivits som ett mer gradvist minskade av en tjänsteleverantör till förmån för andra 
tjänsteleverantörer (Bhattacherjee et. al., 2012). Författaren till den här studien menar att avföljandet på 
Instagram som fenomen passar väl in i konceptet switching behavior eftersom när avföljandet av ett 
influencerkonto på Instagram sker så sker det i direkt förmån till andra konton då de får mer exponering 
i bildflödet. Författaren argumenterar vidare att det är ett exempel på en kundrelation som försvagas. 

Studien argumenterar för att influencers på instagram kan ses som en typ av tjänsteleverantör och dess 
följare som en typ av kunder. De bilder och material som influencers publicerar på sociala 
medieplattformar blir i det fallet tjänsten som deras följare konsumerar likt kunder i mer traditionella 
sammanhang.  
 
Den här studien kommer att använda PPM-modellen som stöd för att identifiera negativa faktorer som 
får följare att lämna (avfölja) influencers på Instagram. Vidare hjälper modellen studien att identifiera 
vad som attraherar människor att följa influencers på Instagram och om det finns något som hämmar 

från att avfölja influencers.  I och med de teorier som presenterats kan vi se att det finns stora likheter 
mellan PPM-modellen och teorier inom switching behavior. Roos (1999) kom i sin studie fram till att 
det fanns både push-, pull- och pendlande faktorer som påverkar switching behavior fristående från 
migrationslitteratur. Därefter prövades PPM-modellen av Bansal et. al. (2005) som också bekräftade det 
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faktum att de tre faktorerna hade en inverkan på switching behavior. Den enda skillnad som kan 
observeras är definitionen av pullfaktorer. Inom PPM-modellen definieras pullfaktorn som något som 
drar människor till något annat medan Roos (1999) menar att det är något som drar tillbaka kunden till 

den ursprungliga tjänsten. Vidare beskriver Roos (1999) den tredje variabeln som något som får kunden 
att pendla fram och tillbaka mellan två leverantörer i kontrast till PPM-modellen som istället diskuterat 
en hämmande mooringfaktor. Båda beskrivningarna är snarlika men en viss skillnad kan urskiljas. Den 
här studien har valt att fokusera på mooringeffekten hämmande, såsom beskriven i  PPM-modellen.  
 
Pris tas i PPM-modellen upp som en pushfaktor (Bansal et. al., 2005). Författaren till den här studien 
ansåg att pris inte är en relevant faktor i den studerade kontexten och har därför valt att inte fokusera på 
den faktorn i undersökningen. Pris har inte ansetts vara relevant eftersom författaren har kännedom om 

att det inte förekommer någon betalning för att följa konton på Instagram. Däremot finns det fokus på 
kostnad i form av uppoffringar inom begreppet värde. Vidare ansåg inte författaren till den här studien 
att definitionen av förtroende så som definierat av (Morgan och Hunt, 1994) var användbar i den 
studerade kontexten. Motivet till det är att det inte finns några tydliga åtaganden som influencers 
förväntas uppfylla. När de kommer till de resterande fyra pushfaktorerna; Kundnöjdhet, kvalité, värde 
och engagemang är det alltså låg uppfyllelse av dem eller dess frånvaro som ses som en pushfaktor i 
linje med Bansal et. al. (2005). Den här studien kommer att undersöka både låg och hög uppfyllelse av 

dessa faktorer. Att undersöka hög uppfyllelse hjälper att förstå den alternativa attraktionen på Instagram, 
vad som drar människor att börja följa influencers. Eftersom det saknar en allmän definition av nöjdhet 
har den här studien valt att använda begreppet kundnöjdhet som är mer väldefinierat och även välanvänt 
inom marknadsföring. Vidare kan man till exempel genom att kartlägga vad som skapar hög 
kundnöjdhet dra slutsatsen att det motsatta leder till låg kundnöjdhet.  Casaló et. al. (2017) beskriver två 
faktorer som leder till kundnöjdhet med ett Instagramkonto; att följare upplever innehållet på 
Instagramkontot som underhållande och att Instagramkontot har ett innehåll som är intressant och 

relevant för konsumenten. Således borde icke-underhållande och icke-intressant innehåll leda till låg 
nöjdhet eller missnöjdhet.  
 
Bansal et. al. (2005) använder i sin studie fem olika mooringvariabler; byteskostnad, sociala normer 
(sociala influenser), attityd mot att byta, tidigare beteende, och variationssökande tendenser. Den här 
studien har valt att fokusera på byteskostnad och sociala normer eftersom de anses vara mest centrala i 
den studerade kontexten. Författaren har också valt färre faktorer med hänsyn till den här studiens 
omfattning och tidsbegränsningar. Andra studier så som till exempel Hsieh, Hsieh, Chiu, och Feng 

(2012) och Wu, Vassileva och Zhao (2017) har gjort liknande avvägningar och modifikationer i PPM-
modellen.  
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Forskningsfrågor Koncept Operationalisering 

Vad gör att millennials börjar 
följa influencers på Instagram? 

Pull-faktorer är i kontrast till 
pushfaktorer någonting som upplevs 

positivt vilket attraherar människor att 
söka sig till något (Moon, 1995) 

Alternativ attraktion 

Vad gör att millennials beslutar 
sig för att avfölja influencers 
på Instagram? 

Pushfaktorer: Negativa faktorer (eller 
brist på positiva faktorer) som gör att 
människor att överger sitt ursprung 
(Moon, 1995) 

Kundnöjdhet, kvalité, 
värde, och engagemang 

Finns det något som hämmar 
millennials från att avfölja 
influencers på Instagram? 

Kulturella, sociala och personliga 
variabler som hindrar människor från 
att göra byten (Moon, 1995) 

Byteskostnad, Sociala 
normer  

Tabell 2: Forskningsfrågor, koncept och operationalisering 

 
Här nedanför presenteras de operationaliserade begreppen genom att presentera den här studiens valda 
definition utifrån den studerade litteraturen. Tabellen visar också på vilken del av push-pull-
mooringmodellen som begreppen kopplas samman till.  
 

Kategori Begrepp Definition 

Push 
 

Kundnöjdhet Oliver (1981) definierar kundnöjdhet som hur väl en kunds förväntningar 
matchar den verkliga upplevelsen. Misslyckanden att skapa nöjdhet 
(missnöjdhet) uppstår när prestandan på en produkt inte matchar kundens 

förväntningar (Chang et. al., 2014). Låg nöjdhet uppstår alltså när 
upplevelsen av något inte lever upp till ens förväntningar.  

Kvalité Kvalité är en kunds uppfattning om en produkts överlägsenhet och 
förträfflighet (Zeithaml, 1988). Låg kvalité är således en upplevelse om 
att något inte är överlägset och förträffligt.  

Värde Värde är lika med differensen mellan upplevda fördelar och upplevda 
uppoffringar (Zeithaml, 1988). Ett lågt värde uppstår således när de 
upplevda fördelarna är små gentemot de upplevda uppoffringarna.  
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Engagemang Engagemang definieras som en kunds övertygelse om en pågående 
relation är värd att investera i eller ej (Sharma och Patterson, 2000). Ett 
lågt engagemang är således att en kund inte är övertygad om att en 

relation är värd att investera i. 

Pull Alternativ 
attraktion 

Alternativ attraktion definieras som positiva faktorer hos konkurrenter 
som får kunder att vilja söka sig till en annan leverantör (Jones et al. 
2000). 

Mooring 
 

Byteskostnad Byteskostnad är ekonomiska, psykologiska och känslomässiga 
uppoffringar förknippade med att byta leverantör av en tjänst (Kim et. al., 
2006). 

Sociala 
normer 

Sociala normer refererar till en persons upplevelse av socialt grupptryck 
som får hen att anta ett visst beteende (Ajzen and Fishbein 1980). 

Tabell 3: Koppling till PPM-modellen och definition av begrepp 
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3 Metod 
 

Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för vilket vetenskapligt synsätt den här 
studien har. Vidare presenterar kapitlet de valda metoderna för insamling och analys av det empiriska 

materialet och hur det hjälper studien att uppnå det uppsatta syftet. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  
Inom vetenskapen finns det två huvudsakliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Positivismen 
har sina rötter i empirin och namnet syftar på att det genom att studera naturen går att dra positiva 
lärdomar till mänskligheten (Patel och Davidson, 2003). Hypotesprövningar är grundläggande för det 
positivistiska synsättet eftersom de menar att varje teori måste kunna observeras (ibid). Hermeneutiken 
som motsats till positivismen lägger vikt vid att tolkning och förståelse (ibid). Det hermeneutiska 
synsättet har i modern tid tillämpats inom bland annat samhällsvetenskapen (ibid). Den här studien antog 
ett hermeneutiskt synsätt eftersom syftet strävar till att studera mänskligt beteende. Studiens fokus låg 
på att fånga de mänskliga upplevelserna genom deras egna yttringar och skapa en förståelse av dessa 

upplevelser. 

3.2 Forskningsansats  
Ett viktigt val när det kommer till forskning är hur man ska relatera teori till empiri (Patel och Davidson, 

2003). Två centrala begrepp är deduktion och induktion. Begreppen beskriver två olika sätt som 
teoriproduktionen kan gå till på (ibid). Deduktiv teoriproduktion utgår från redan befintliga antaganden 
som sedan testas mot empirin vilket i sin tur kan leda till vidare utveckling av teorin (ibid). Induktiv 
teoriproduktion utgår istället från empirin där tillräckligt mycket material försöker samlas in för att 
kunna göra en generalisering av verkligheten (ibid). Den här studien utgick ifrån en deduktiv metod. 
Syftet var att utifrån befintliga antaganden om verkligheten kunna bidra med kunskap för att skapa en 
mer lokal teori om det studerade fenomenet. En av de grundläggande anledningarna till varför ett 

deduktivt tillvägagångssätt valdes i den här studien är tidsbegränsningen på åtta veckor. Vidare hade 
den här studien härlett tre forskningsfrågor från tidigare teorier och studier som väglett vilket material 
som samlats in. 

3.3 Undersökningskategori 
Det finns en mängd av olika undersökningstyper (Patel och Davidson, 2003). De tre mest förekommande 
undersökningstyperna är explorativ, deskriptiv och hypotesprövande (ibid). Den här studien applicerade 
en explorativ undersökningsmetod. En explorativ undersökning syftar till att utforska och fylla igen 
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luckor inom den befintliga kunskapen (ibid). Den här studien utgick från befintliga teorier som redan 
var relativt utvecklade men använde dem på ett relativt nytt fenomen, Instagram, för att beskriva 
fenomenet. Syftet var att inhämta så mycket information som möjligt som kan ligga till grund för 

framtida forskning om det studerade fenomenet. 

3.4 Undersökningsansats 
Inom forskningen finns det två primära inriktningar, kvalitativ och kvantitativ forskning (Patel och 

Davidson, 2003). Valet av antogs kommer att påverka hur studien samlar in och analyserar data (ibid). 
Kvantitativ forskning förlitar sig på statistisk bearbetning och analys i kontrast till kvalitativ forskning 
som använder verbala analysmetoder (ibid). Den här studien förlitade sig på verbal analys och var därför 
av kvalitativ karaktär. Kvalitativ forskning lämpade sig bra till den här studien eftersom den kom att 
undersöka ett fåtal objekt för att förklara och öka förståelsen för ett begränsat fenomen (Patel och 
Davidson, 2003). Vidare fokuserade den här studien på att fånga en helhet utifrån människors 
upplevelser istället för att mäta enskilda variabler. Den kvalitativa inriktningen på den här studien ger 

den här studien ett mer nyansrikt beskrivande material i kontrast till om studien hade applicerat en 
kvantitativ inriktning. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Den här studien tillämpade personliga intervjuer. Personliga intervjuer valdes för att de ansågs vara ett 
bra sätt att uppnå den kvalitativa ansatsen och det explorativa syftet för studien. Vidare valdes personliga 
intervjuer framför gruppintervjuer. Personliga intervjuer valdes eftersom det finns en risk att 
gruppintervjuer kan leda till att respondenterna påverkar varandra vilket i sin tur påverkar det insamlade 
datamaterialet. Det är den vanligaste typen av semi-strukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). 
Intervjun är då personlig och författaren möts tillsammans med intervjuobjektet för att genomföra 
intervjun (ibid). Två fördelar med det här upplägget är att det är lätt att arrangera samt att författaren 
som genomför studien har bra kontroll över insamlingen av empirin (ibid).  
 
Intervjuguiden i den här studien var av semistrukturerad karaktär och finns bifogad som bilaga till den 
här uppsatsen. En semistrukturerad intervjuguide innebar att intervjuerna kom att utgå ifrån en rad 
ämnen som bestämts på förhand och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2009). Författaren är 
samtidigt inställd på att ordningsföljden på frågorna kan komma att variera samt att respondenten själv 
kan ta upp andra ämnen som är relevanta (ibid). Frågorna i studien ställdes på ett sätt som uppmuntrade 
till öppna svar och gav respondenterna själv en chans att utveckla sina synpunkter. Frågorna i 
intervjuguiden utgår ifrån teorierna i referensramen. Generellt hade PPM-modellen stort inflytande på 

intervjuguiden tillsammans med teorier om sociala medier.  Författaren hämtade också inspiration från 
tidigare studier (Kwak, Chun och Moon, 2011; Hou et. al. 2011) till frågorna i den här studien för att 
öka validiteten. Intervjuerna genomfördes i hemmen hos de olika intervjurespondenterna eller i 
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författarens hem i Luleå kommun. Intervjuerna spelades in på flera enheter för att underlätta 
transkriberingen. Transkriberingen skedde enligt ortografisk stil eller som den också kallas, 
sekreterarstilen (Howitt, 2016). Ortografisk transkribering syftar till att fokusera på vad som sägs istället 

för hur det sägs (ibid). 
 
Fråga 1-4 i intervjuguiden behandlade demografiska frågor till respondenterna så som frågor om ålder, 
kön och sysselsättning. Fråga 5-10 i intervjuguiden fångade upp respondenternas generella användning 
av appen Instagram. Här nedanför visas kopplingen mellan intervjufrågorna och forskningsfrågorna. 
Frågorna  Vissa av frågorna kunde dock härledas till flera av forskningsfrågorna, till exempel fråga 19. 
 

Forskningsfråga Intervjufrågor 

Vad gör att millennials börjar följa influencers på Instagram? 11 - 19 

Vad gör att millennials beslutar sig för att avfölja influencers på Instagram? 20 - 26 

Finns det något som hämmar millennials från att avfölja influencers på Instagram? 27 - 34 

Tabell 4: Forskningsfrågornas koppling till intervjuguiden 

3.6 Urval av intervjurespondenter 
När det kom till att välja respondenter till den här studien applicerades ett icke-sannolikhetsurval. Det 
tillvägagångssättet lämpar sig bra för småskalig kvalitativ forskning (Denscombe, 2009). Motivet till 
valet var att det var svårt med den här studiens knappa resurser att utföra en undersökning som byggde 
på ett sannolikhetsurval. Vidare skedde ett subjektivt urval av respondenterna, det vill säga att 
respondenterna handplockats. Ett subjektivt urval har både resursfördelar samt att det även kan vara mer 
informativt (Denscombe, 2009). Resursfördelarna innebär att studien fortare hittar relevanta 

intervjurespondenter som kan komma med relevant information till studien. Det innebar därför att 
författaren närmade sig respondenterna baserat på att de personerna bedöms kunna vara relevanta för 
studien. Personerna som valdes till den här studien ansågs i första stadiet vara relevanta eftersom 
författaren observerat att de följde flertalet Influencers på Instagram. Det ansågs öka sannolikheten för 
att de också skulle ha avföljt en influencer på Instagram. Därefter kontaktades personerna och 
tillfrågades om de också hade avföljt en influencer. 12 respondenter deltog i den här studien var av 4 
identifierade sig som kvinnor och 8 identifierade sig som män. Antalet respondenter valdes utifrån ett 
resursperspektiv samt att författaren ansåg att det empiriska materialet vid det laget ansågs vara mättat. 

Materialet ansågs vara mättat på grund av att det inte kom fram någon ny information även om fler 
intervjuer genomfördes.  
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3.7 Analysmetod 
När det kommer till att analysera kvalitativa data finns det fyra grundprinciper (Denscombe, 2009) som 
den här studien applicerade. Den första principen innebär att analyser som görs och de slutsatser som 
dras måste vara förankrade i den insamlade datan (ibid). Den andra principen innebär att forskarens 
förklaring av datan  ska komma ifrån en mycket noggrann granskning av den empiriska datan (ibid). 
Den tredje principen innebär att forskaren ska undvika att applicera obefogade fördomar på datan (ibid). 
Fördomar kan i det här sammanhanget kan till exempel handla om snedvridning på grund av kännedom 
om tidigare forskning (ibid). Den sista och fjärde principen som kommer att appliceras är att analysen 

ska innehålla en repetitiv process vilket innebär att processen att analysera datan pendlar fram och 
tillbaka mellan empirin och begrepp (ibid). 
 
Som grund för analysen i den här studien låg den insamlade empirin från de genomförda intervjuerna. 
Intervjuguiden hjälpte automatiskt till med en viss kategorisering av datan utifrån studiens 
forskningsfrågor eftersom de låg som grund för dess utformning. Inom den kategoriseringen har det 
sedan letats och identifierats efter ytterligare mönster som återges i kapitel 4. Mönstren hittades genom 
att det transkriberade materialet kodades utifrån dess innehåll och parades ihop med annat material med 

samma kodning. Den här studien har inte gjort någon indelning av respondenterna utifrån kön eller ålder 
inför dataanalysen. Anledningen till det var att dessa faktorer inte kom att ligga till grund för någon 
analys. Den här studien började analysen av empirin utifrån de tre teoretiska propositionerna i PPM-
modellen, push-, pull- och mooringfaktorer. Inom dessa kategorier analyserades också andra relevanta 
teorier i från kapitel 2. Avslutningsvis avslutas analysen genom att besvara studiens forskningsfrågor.  

3.8 Litteratursökning 
Till den här studien har Google Scholar och Luleå tekniska universitets sökmotorer används för att hitta 
vetenskapliga artiklar. De databaser som används för att söka relevant litteratur är: Emerald, Sage 
journals, Science direct och Ebscohost. Följande sökord har varit centrala för studiens litteraturstudie 
och har används i olika kombinationer för att hitta litteratur på de nämna sökmotorerna och databaserna: 
Switching behavior, push-pull-mooring, social media, Instagram, Twitter, Facebook, follower, follow, 

unfollow, migration, influencers, millennials, instagram marketing. 
 
Litteraturstudien hade som syfte att kartlägga tidigare relevant forskning samt för att skapa ett teoretiskt 
ramverk som sedan kom att ligga till grund för den empiriska analysen i studien. Studien har i högsta 
möjliga mån strävat efter att använda vetenskapliga artiklar av hög kvalité. Författaren strävade också 
efter att blanda äldre grundläggande litteratur med nyare litteratur för att skapa en större bredd i 
litteraturen. I inledningskapitlet användes även vissa källor av icke-vetenskaplig karaktär för att bidra 
med relevant information samt att fånga läsarens uppmärksamhet och intresse. Litteraturen till 
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metodkapitlet inhämtades från tryckt svensk metodlitteratur som författaren bedömde som trovärdig 
genom att det var vanligt förekommande litteratur från väletablerade förlag.  

3.9 Reliabilitet och validitet 
Två centrala begrepp inom forskning är reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2003). Reliabilitet handlar 
om att forskning ska vara pålitlig och validitet om att mäta det som är relevant i sammanhanget (ibid).  
 
Genom att författaren i den här studien undvikit att låta sin egen bias påverka studien uppnås på så sätt 
reliabilitet. Det har skett genom att författaren undvikit att låta sina personliga åsikter påverka studiens 
datainsamling samt analysen som genomförts i studien. Författaren har inte heller haft några personliga 
agendor eller personliga intressen av att studien ska uppnå ett visst resultat. Som studien tidigare nämnt 
kom genomförda intervjuer att spelas in på dubbla enheter vilket i sin tur också ökar reliabiliteten. Den 
här studien vägleddes också av erfarna forskare som kontrollerade genomförandet av hela studien vilket 
bidrog till ökad reliabiliteten. Metodkapitlet beskriver också noggrant hur författaren gått tillväga för att 
genomföra studien vilket ökar möjligheten för att studien skulle kunna upprepas med samma resultat. 

Vidare finns intervjuguiden bifogad som en bilaga till studien.  
 
När det kommer till validitet har den här studien på ett transparent sätt beskrivit hur insamlingen av 
empiriskt material och urval gått till. Alla intervjuobjekt gavs möjligheten att stämma av 
transkriberingen för att i sin tur undvika missuppfattningar. Intervjuguiden godkändes också av 
handledaren innan insamlingen av data skedde. Intervjuguiden testades också innan datainsamlingen för 
att undvika att missförstånd ska uppstå under intervjuerna. Intervjupersonerna valdes med omsorg för 
att säkerställa att de hade insikt inom det studerade fenomenet.  

 
Den här studien har valt att fokusera på den demografiska gruppen som kallas millennials. Det påverkar 
generaliserbarheten av resultatet i den här studien negativt. Det ska dock tilläggas att generaliserbarhet 
inte är det huvudsakliga syftet med den här studien. Resultatet hade kunnat förstärkas om det hade följts 
upp med en kvantitativ studie men det har ej gått att genomföra i den här studien på grund av 
tidsbegränsningen.  

3.10 Etiska överväganden 
Den här studien har valde att tillämpa och följa Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav för forskning. 
Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). Den 
här studien uppfyllde informationskravet genom att informera deltagarna i studien om villkoren för deras 

deltagande, att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
uppnåddes genom att alla deltagare fick lämna ett dokumenterat samtycke till att delta i studien samt att 
respektera att deltagandet skedde i den mån de själva ville. Dokumentationen av samtycket skedde 
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muntligt men spelades in för att kunna bevaras. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att obehöriga 
ej gavs möjlighet att komma åt studiens material samt att deltagarna anonymiserades för att undvika att 
de av utomstående kan spåras till verkliga personer. Nyttjandekravet uppfylldes genom att säkerställa 

att det insamlade materialet inte användes i annat syfte än vad som omfattas av den här studien. 
Deltagarna i den här studien informerades om samtliga principer och erbjöds  att ta del av studiens 
färdiga resultat.   
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4 Empiri 
 

Det här kapitlet presenterar det insamlade empiriska materialet från den här studien. Kapitlet inleds 
med en presentation av respondenternas bakgrund och förhållande till Instagram. Därefter presenteras 

deras definition av influencers och hur de ser på dem. Kapitlet avslutas genom att presentera 
respondenternas syn på att följa och avfölja influencers på Instagram i avsnitt 4.5. Avsnitt 4.5 omfattar 
många små underteman i det empiriska materialet som kan kopplas till flera av studiens 
forskningsfrågor. Därför har författaren till den här studien inte valt att dela in materialet i 
underrubruker. 

 

4.1 Respondenternas demografiska sammansättning 
Totalt deltog 12 respondenter i den här studien. Alla respondenter genomförde hela intervjuerna och 
svarade på alla ställda frågor. I alla intervjuer ställdes följdfrågor för att få respondenterna att utveckla 
sina reflektioner. Åtta av deltagarna i den här studien uppgav att de identifierade sig som män och fyra 
att de identifierade sig som kvinnor. Åldersspannet på respondenterna varierade från 22 till 30 år. 

Medelvärdet av respondenternas ålder var 25 år. Utbildningsnivån bland respondenterna varierade från 
gymnasial nivå till universitetsstudier. Den vanligaste avslutade utbildningen bland respondenterna var 
gymnasiet. Den vanligaste sysselsättningen bland respondenterna var arbete följt av studier. Fem 
respondenter angav studier som sin huvudsakliga sysselsättning och sju att de arbetade.  

4.2 Respondenternas relation till Instagram 
Respondenterna uppgav att de använt Instagram mellan fyra till tio år med ett genomsnitt på sju år. De 
yngre respondenterna beskrev att de börjat använda Instagram under högstadiet och de äldre några år 
efter gymnasiet. Gemensamt för respondenterna var att deras användning av Instagram ofta började i 
och med anskaffandet av deras första smartphone. Alla respondenter beskrev att de använder Instagram 
dagligen, i många fall flera gånger per dag. Tre respondenter förklarade att det är ett bra tidsfördriv att 

titta på Instagram. En respondent berättade att det kan vara tidskrävande; “Man kollar telefonen ganska 
ofta och när man gör det är det mycket att gå igenom. Så det är egentligen väldigt tidskrävande att hålla 
sig uppdaterad.”. En annan respondent svarade att Instagram leder till ett beroende som hen ser som en 
uppoffring;  
 

“Man blir så jävla beroende. Jag brukar köra nån månad per år då jag inte har Instagram och 
det är så jävla skönt. Nu kan man vara inne på instagram, sen två sekunder senare går man in 
igen och man har ju redan sett allting. Det blir bara som ett mentalt beroende någonstans.”  
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Fyra av respondenterna beskrev sig själv sig själv som aktiva användare. De berättade att de postar, 
kommenterar och gillar bilder på Instagram ofta. Åtta beskrev sig själva som passiva användare. De 

kollar på Instagram dagligen men postar, kommenterar och gillar bilder på Instagram mindre ofta. En 
del av respondenterna förklarar också att deras aktivitet kan fluktuera över tiden. Alla respondenter utom 
två uppgav att de till största del följer sina vänner på Instagram. 

4.3 Respondenternas syn på influencers 
Alla respondenterna var eniga om att en influencer är någon som har många följare. Vidare berättade de 
flesta respondenter att det också handlar om möjligheten att kunna påverka andra människor. En del av 
respondenterna ville poängtera att det särskiljer “bra” influencers och “dåliga” influencers. “Dåliga” 
influencers beskrevs som någon som upplevs endast monetärisera sitt utseende och ses som talanglösa 
i övrigt. “Bra” influencers sågs som någon som har en talang eller tillför något utöver sitt utseende. En 
respondent hade en generellt cynisk bild av influencers och beskriver en dem på följande sätt; “En 
influencer är en ytlig person som lever på andras illusion om ett drömliv”.  
 
Respondenterna var överens om att de spontant tänker på en person som fokuserar på sitt utseende när 
de hör ordet influencer. Vid djupare eftertanke var de överens om att det kan vara långt många fler 
personer än så som anses vara influencers, till exempel idrottsprofiler, författare eller artister. En 
respondent nämnde att hen ansåg att influencers har många följare och därigenom kan anses som en 
förebild. En annan respondent berättade att en influencer för hen är någon som inspirerar genom bilder 
på sin vardag. En respondent berättade att hen genom att följa influencers kan drömma sig bort från 
vardagen; “Dom lägger ju upp en ganska glamorös värld och dom lägger ner väldigt mycket tid på det. 

Det är ganska skönt att se det. Man kan ju välja vad man ser. Är man sugen på resor kanske man följer 
många som håller på att resa så kan man drömma sig bort lite”. 
 
Hur respondenterna oftast kom i kontakt med influencers skilde sig åt mellan respondenterna. Flera 
respondenter beskrev att de via traditionell media, såsom tidningar och tv, får höra talas om influencers 
som de sedan letar upp och följer på Instagram. En respondent berättar på följande sätt: “Det är ett 
väldigt stort mediapådrag kring influencers tänker jag. De flesta vet väl vem Bianca Ingrosso är till 
exempel. Det rapporteras mycket omkring dem. De behandlas ju som vilken kändis som helst i klassisk 

mening”. Tre respondenter lyfte också upp att Instagramappen via sin algoritm hittar och föreslår andra 
konton, ofta influencers. Tre respondenter berättade att de ofta kommer i kontakt med influencers på 
andra sociala medieplattformar, till exempel Youtube, där de sedan hänvisar vidare till deras Instagram. 
En respondent uttryckte att det också kan hända att man får höra om influencers via vänner. En 
respondent berättade att hen kommer i kontakt med influencers via Podcasts.  
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4.4 Respondenternas favoritinfluencers 
Genom att fråga respondenterna vad som var deras favoritinfluencer kunde den här studien få bra 
exempel på vad millennials anser är attraktiva influencers.  På frågan om vilken influencer som är 
respondenternas favoritinfluencer kunde mer än hälften av dem inte komma fram till någon speciell 
person som de tycker är en favorit. Flera av dem förklarade att de egentligen inte gillar de influencers 
som de följer så mycket att någon av dem skulle kunna klassas som en favorit. De andra som hade svårt 
att komma fram till en favorit följde många influencers och hade därför svårt att välja just en favorit. 
Therese Lindgren var den enda influencern som förekommer mer än en gång på frågan om 

favoritinfluencers. En av de två respondenterna berättar; “Therese Lindgren. Hon är ju ganska najs. Hon 
lägger upp bilder på allt möjligt, hundar, på sig själv, på sitt varumärke. Hon har en härlig personlighet.”. 
Här nedanför följer citat gällande andra influencers som respondenterna ansåg vara favoriter och deras 
förklaring på vad de gör bra; 
 

“Linnea Claesson står högt upp på listan, jag tycker hon är jävligt cool. Hon står för jämställdhet 
och outar mansgrisar. Det känns som att såna behövs för att de får inte så mycket plats i vanlig 
media. Hon väcker liv i mycket som är ganska nyttigt för samhället i stort.” 
 
“Sandra Beijer. Hon postar fina bilder och framförallt vardagliga bilder. Det är inte bara 
semester bilder på palmer liksom. Hon har bilder på sig själv, mat, kläder, mode.” 
 
“David Beckham, jag är otroligt fotbollsintresserad. Jag får se hans vardag, så många ställen 
han är på, så mycket som jag själv vill uppleva. Det kan vara allt ifrån modellbilder 
till  fotbollsbilder. Det är lite allt möjligt skulle jag säga. Även om familjelivet.” 

4.5 Att följa respektive avfölja influencers på Instagram 
Respondenterna ansåg att den vanligaste förväntningen när de ska följa ett influencerkonto på Instagram 
är att kontot ska leverera inspiration. Det var också Inspiration som respondenterna beskrev som det 
vanligaste värdet som influencers tillför deras liv. Respondenterna berättade att inspiration kan i 
sammanhanget handla om mode, åsikter, vardagsliv, träning, mat, resor, sport, inredning, fotografering, 

tatueringar, konst och musik. En respondent förklarade inspirationsvärdet av att följa influencers såhär; 
“Det tillför inspiration det gör det. Tankar och idéer. Det är ett kul och ganska enkelt sätt att ta lärdom 
av andra”.  
 
Tre respondenter beskrev att de lockas till att börja följa influencers på grund av att de attraheras och 
blir inspirerade av deras kroppsliga utseende. En respondent berättade om det på följande sätt samt att 
hen tyckte att deras “coolhet” kan vara attraherande; “Det kan vara sexuell attraktion, att de är sexiga. 
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Men det kan också vara att dom är coola”. En annan respondent förklarade att hen ofta följer influencers 
för att visa sitt stöd för personerna i fråga mer än intresset för det influencers postar. Tre respondenter 
uppgav också att de kan börja följa en influencer på Instagram fastän de inte tycker om personen ifråga. 

Det förklarade beteendet med att det kan vara underhållande att följa något som är provocerande och 
för dem kontroversiell. Lite mindre än hälften av respondenterna nämnde att bra bilder gör att de blir 
intresserade av att följa ett konto. En respondent nämnde att det är en viktig egenskap med bra 
bildkvalité. En annan respondent berättade att hen följer influencers för att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer i deras liv. En annan respondent berättade att hen ser ett värde i att följa influencers för att 
hänga med i vad som händer mer allmänt i samhället. En respondent förklarade hur hen tycker det är 
viktigt med bra värderingar för influencers och hur de kan bidra med information om hur hen kan stödja 

dessa värderingar;  
 

“Leonardo DiCaprio pratar mycket om att vi ska värna om vår planet, sånt gillar ju jag. Det 
tycker jag är bra, då vill jag fortsätta följa honom för att det kanske kommer en dag då jag kan 
inhämta viktig information så att jag också kan hjälpa till i den lilla mån som jag har möjlighet 
till.” 

 
Många respondenter förklarar direkt eller indirekt att det är viktigt för dem att influencers är 
underhållande. I praktiken kunde det handla om allt från att vara rolig till att vara kontroversiell. 
 
Tre respondenter beskrev att den viktigaste egenskapen för en influencer är att vara “äkta”. Några andra 
respondenter uttrycker liknande åsikter vid andra frågor. “Att det ska vara personligt. Att det inte blir 
den här superplastiga bilden där allt är perfekt utan lite att även om det är resor så behöver det inte vara 
de här superphotoshoppade bilderna. Det kanske är lite mer verkligt. Blir det för plastigt känns det mer 
som reklam.” 
 
När frågan ställs om respondenterna förknippar följandet av influencers med någon kostnad eller 

uppoffring svarade de flesta  respondenterna snabbt att de inte tycker sig kunna relatera någon kostnad 
till kontexten. Majoriteten av respondenterna tillade inget efter en stunds betänketid. Tre respondenter 
reflekterade över att det skulle kunna vara en uppoffring att de tar plats i flödet att följa influencers; “jag 
uppoffrar ju inget för att följa influencers egentligen, plats i flödet i så fall“. Tre andra respondenter 
spekulerade om det skulle kunna ses som en kostnad att de undermedvetet blir mer benägna att 
konsumera genom att kolla på influencers. En av respondenterna berättade i samband med frågan om 
kostnad och uppoffring att hen upplevde en ökad kroppshets som en eventuell uppoffring; “jag följer 
ganska många fitnesskonton / fitnessmänniskor och jag märkte att det inte var så bra för att jag började 

få lite kroppsideal eller kroppskomplex.”. En annan som följde en kontroversiell influencer som heter 
Dan Bilzerian beskriver att hen upplevde en liten kostnad i form av att folk ifrågasätter varför hen följer 
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kontot; “Jag upplever en liten kostnad när någon i min närhet ser att jag följer honom. Då kan det uppstå 
en liten argumentation” 
 
Majoriteten av respondenterna beskrev att de är väldigt sparsamma med att gilla och kommentera 
influencers bilder på Instagram. Två respondenter förklarade det med att de tycker att de klarar sig utan 
deras stöd; “Jag tänker att de gott klarar sig utan min like. Jag känner inte direkt att jag vill och behöver 
stödja deras karriär”. Tre respondenter underströk att de ibland gillar influencers bilder men att de aldrig 
kommenterar. En respondent berättade att hen brukar kommentera influencers inlägg om hen tycker det 
verkar lättkränkta eller om de inte delar åsikter;  
 

”Ibland gör jag det det mest i fall att man man märker att det är någon i flödet som verkar vara 

lättkränkt. Då kan man försöka trigga den personen. Ibland kan det hända att man kan hamna i 
saklig diskussion men det är ytterst sällan. Men man märker om det är någon som slänger ut sig 
massa dynga så kanske man skriver någon tillbaka.”  

 
Majoriteten av respondenterna svarade snabbt “en gång per dag” på frågan om hur ofta en influencer 
bör publicera på Instagram. En av respondenterna svarade så här på frågan om hur ofta en influencer 
bör posta; “Nästan dagligen, en gång per dag. Postar de mindre blir det lätt att man glömmer bort dem. 
Typ en i månaden, det är på tok för lite. Och postar de hela tiden så blir jag irriterad.”. Två respondent 

tyckte att det räcker att en influencer postar ungefär tre gånger i veckan.  Två andra tyckte att fem gånger 
i veckan är lagom. Alla respondenter var dock överens om att influencers bör posta varje vecka för att 
vara konkurrenskraftiga bland influencerkonton. En respondent beskrev att hen kan uppleva det som 
positivt om en Influencer gör ett uppehåll i sitt postande; “Det kan vara jävligt fett att inte lägga ut på 
länge. Jag följer ju personen av en anledning. När jag följer en influencer är jag egentligen inte ute efter 
coola bilder utan mer att hålla mig uppdaterad om vad som händer. Blir det för sällan så skadar det inte. 
Jag föredrar hellre för lite än för mycket”. En annan respondent nämnde också på en annan fråga att hen 
föredrar kvalité före kvantitet. 
 
När det kommer till text till inläggen beskrev respondenterna samma sak där, att de hellre föredrar lite 
text än mycket. En respondent förklarade det med att hen tyckte att Instagram inte var rätt plattform för 
att publicera mycket text. En annan respondent gav ett exempel på en influencer som hen avföljt delvis 
av den anledningen; “Hanna Schönberg. Hon tyckte jag bara la upp samma bilder hela tiden. Bara bilder 
på sig själv och jättelånga texter till allt.” 
 
Ungefär en tredjedel av respondenterna nämnde att de stör sig på reklam på Instagram och att det kan 

öka sannolikheten för att de kommer att avfölja en influencer. En respondent sa att han allmänt försöker 
undvika reklam och då även på Instagram. En annan respondent förklarade att en nyligt införd 
lagstiftning som gör att det tydligt måste framgå vad som är sponsrade inlägg för influencers har gjort 
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att de syns mer än tidigare. En respondent berättade att då och då går hen igenom vad hen följer och 
avföljer konton för att minska sin exponering för reklam. “Det är för att minska exponering av reklam. 
Man blir lätt lockad av att vilja ha saker och om man städar bort sånt så blir det mindre.”  En annan 

respondent berättar såhär; 
 

“Det jag har jävligt svårt för är såna som lägger upp typ 20 % kampanj på en viss produkt. Jag 
gillar dom som promotar sig själva och det som skapar. Såna som promotar typ en ansiktsmask, 
typ som en tv-reklam, sånt undviker jag alltid. Då brukar jag direkt avfölja bara av principsak. 
Även om typ 8 av 10 bilder inte skulle vara så. Jag stör mig så mycket på det. Instagram för mig 
ska bara vara att lägga ut feta grejer.” 

 
Återkommande för respondenterna i studien var att de vid flera tillfällen bekräftar att influencer som 
lägger ut för mycket orsakar att de väljer att avfölja dem. Det finns flera långa utläggningar om det i 
studien. Här är ett exempel: “För mig blir det, när det är influencers, att det ger inte så mycket att de 
lägger ut tre bilder på en dag. Vissa influencers måste jag sluta följa det tar över hela min feed. Det blir 
too much.” 
 
En respondent berättade så här om influencers; “Dom ska inte lägga upp för mycket bilder det orkar 
man inte med. Några bilder då och då. Kanske inte så jättemycket av samma saker. Kanske inte så 

mycket samarbeten det kan vara lite drygt” Det illustrerar två ytterligare skäl till varför respondenterna 
följer influencers utöver att de postar för mycket, nämligen att bilderna har för låg variation och att 
innehållet upplevs som för kommersiellt. En annan respondent understryker också vikten av variation;  
 

“Om den bara lägger upp selfies, typ samma bilder hela tiden, det måste vara en variation, om 
det bara är mode eller bara inredning så tycker jag det blir tråkigt. En brist på variation. också 
om det är någon åsikt som jag är helt emot, eller någon som postar tio liknande bilder bilder per 
dag, typ på sig själv i olika poser, då tar jag bort det.”  

 
Det citatet illustrerar också att värderingar i många fall kan vara avgörande när det kommer till att avfölja 
influencers. Det var flera andra respondenter som förklarade att det kan vara en avgörande faktor. 
Samtidigt tyckte några respondenter tyckte att det var underhållande att följa konton som var 
kontroversiella och som de inte delade värderingar med. Skillnaden var deras ursprungliga syfte med att 
följa kontot. De som avföljde konton på grund av värderingar hade inte valt att följa kontot i syfte att bli 
provocerad av deras åsikter, i kontrast till de som tyckte det var underhållande och följde kontot i det 
syftet.   
 
Ibland så beror avföljande bland respondenterna på att innehållet som influencers postar inte känns 
relevant eller tilltalande. Så här beskrev en respondent känslan; “När jag inte längre reflekterar så 
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mycket över vad dem postar, utan det mer är ett störande objekt i mitt flöde.”. De förklarar att det kan 
bero på att de själva ändrat sina preferenser eller att influencern bytt inriktning på det innehåll dee 
skapar. En responden berättade så här om varför hen avföljt en influencer;  
 

“Det var en tjej jag gillade ganska mycket som började operera sig o grejer. Det var typ inte den 
tjejen jag började följa. Hon förändrades så mycket och jag kände att jag inte längre var 
intresserad av de här. Hon blev typ en annan person personlighetsmässigt. Hon fick ju en 
jättesnygg kropp men hon började bli lite oskön på något sätt. Hon började hänga ut folk det blev 
lite skumt.”  

 
Respondenterna förklarade att de varken följer eller avföljer konton särskilt ofta. De kan gå månader 

mellan att de följer och avföljer en influencer. Vissa förklarade det beteendet med att de är ganska kräsna 
med vad de följer från första början. Därför tenderar de att vara relativt trogna när de väl följer 
influencers. Två respondenter berättade att de ibland går igenom vad de följer och rensar ut konton som 
de inte längre tycker är värda att följa, därbland influencers. Ingen av respondenterna tyckte att det är 
känslomässigt jobbigt att sluta följa en influencer. Däremot beskriver vissa att de är för lata för att avfölja 
konton eftersom det är jobbigt att gå in på kontot och trycka på knappen. Många respondenter jämförde 
att sluta följa influencers mot att sluta följa någon de känner och berättade att det är känslomässigt 
jobbigt att sluta följa någon de kände.  
 
Respondenterna förklarade att ofta växer behovet av att avfölja en influencer fram under en ganska lång 
tid. De beskriver att det kan ta från en vecka till flera månader innan de avföljer en influencer. En 
respondent berättade såhär; “Ofta är det så att man stört sig på att det är många bilder i flödet och så har 
det varit så i typ en vecka. Man gå in och scrollar förbi man orkar inte se på deras bilder. Sen efter en 
vecka så orkar man inte så tar man bort hela skiten”. En annan respondent underströk tidsperioden i det 
här citatet; “Om de lägger upp något tråkigt under en lång tid som inte är så inspirerande då skulle jag 
avfölja dem. Lägger de upp bilder som är fula eller oinspirerade så blir det att man tänker varför ska jag 

följa det här?”. Om det däremot gäller att någon postar en värdering som följaren är helt emot så kan det 
hända att de omedelbart avföljer kontot.  
 
Respondenternas åsikter om interaktion från influencers i form av kommentarer och likes var lite 
splittrade. En del medgav att det i någon mån, i alla fall potentiellt, kunde förstärka deras relation till 
influencers om de tyckte om hen;  
 

“Ja det tror jag gör skillnad. Det låter som att jag är jättelurad av den här influencer-grejen men 

det är jag inte. Men om de gör de så känner man sig mer “connectad” och det är den här 
personens mål med hela dess grej att vara influencer. Om de interagerar med en personligen så 
blir det ju såklart svårare att avfölja dem.”  



 

 

32 

 
Andra respondenter svarade att det inte gjorde någon skillnad om influencers kommenterade och gillade 
deras bilder. Ytterligare ett fåtal tyckte det kunde upplevas som konstigt om de gillade och 

kommenterade deras bilder.  
 
Tre respondenter berättade att de har upptäckt att influencers går in och följer deras konton i hopp om 
att de ska följa dem tillbaka för att sedan avfölja dem inom de kommande dagarna. De respondenterna 
var inte positivt inställda till det beteendet; “Det finns ju vissa influencers som går in och följer randoms 
i några dagar. Det har jag märkt på min Instagram. De går in och följer mig men sen går de in och 
avföljer mig tre dagar senare. Det är för att de vill ha en följare tillbaka. Det är fult som fan”  
 
Generellt sett ansåg inte respondenterna att sociala normer har någon påverkan när det kommer till vilka 

influencers de följer och inte följer. Det förklarades med att de inte tror att andra har koll på vad de följer 
och inte följer. De uttryckte inte heller att de upplevde någon press från sin omgivning att följa något 
konto. Tre respondenter uppgav dock att de avföljt influencers som varit för lättklädda för att de varit 
oroliga om vad personer i deras omgivning skulle tycka och tänka om de såg vad de följde. En 
respondent gav ett exempel: “Jag följde Mia Khalifa utan att veta vem det var egentligen. Jag tog bort 
det när jag såg att det kommer jävligt outade bilder. Inte så bra om det kommer upp när barnen sitter 
med telefonen eller om frun ser det”. En av respondenterna förklarade också att hen undvikit att gilla 

och kommentera bilder av samma anledning.  
 
Alla respondenter upplevde att det finns oändligt många influencers som de potentiellt skulle kunna 
följa. Ingen av respondenterna i studien uppgav att de rakt av bytt ut en influencer för att börjat att följa 
en annan. De förklarade det med att influencers är väldigt unika och inte rakt av kan ersättas med ett 
annat konto. Några få respondenter uppgav dock att ju mer nischade kontona är, ju större sannolikhet är 
det att det skulle gå att byta ut ett konto mot ett annat konto inom samma nisch. 
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5 Analys 
 

Det här kapitlet syftar till att föra en diskussion som kopplar samman det empiriska materialet 
presenterat i kapitel 4 med teorier från referensramen i kapitel 2.  

 

5.1 Pullfaktorer 
Pull-faktorer förklaras som någonting som upplevs positivt vilket attraherar människor att söka sig till 

något (Moon, 1995). Alternativ attraktion definieras som positiva faktorer hos konkurrenter som får 
kunder att vilja söka sig till en annan leverantör (Jones et al. 2000). Genomförandet av den här studien 
har en rad sådana faktorer som kopplas specifikt till den studerade kontexten kunnat identifieras. I den 
här studien hjälper alltså pullfaktorerna till att förklara varför millennials söker sig till att börja följa 
influencers på Instagram. Pullfaktorerna hjälper också till att förstå bilden av vad som är den alternativa 
attraktionen i den studerade kontexten.  
 
Den tydligaste och främsta pullfaktorn som den här studien identifierade i den studerade kontexten var 

behovet av inspiration. Millennials i den här studien avnände alltså främst influencers  på Instagram till 
att inhämta inspiration till sina egna liv. Vad inspiration mer konkret var i sammanhanget visade sig 
vara högst subjektivt och berodde på individens egna livsstil och intressen. Om en influencer anses 
tillföra relevant inspiration i en hög grad leder det till att millennials upplever ett högt värde och en hög 
kundnöjdhet. Det i sin tur lockar millennials till att börja följa influencers och ökar sannolikheten för att 
de stannat kvar som följare.  
 
Casaló et. al. (2017) kom i sin studie fram till att ett instagramkonto ska vara underhållande, intressant 

och relevant för att locka till sig följare. Författaren till den här studien håller förvisso med om 
ovanstående men vill belysa vikten av just inspiration när det kommer till att följa ett influencerkonto 
på Instagram vilket inte nämns av Casaló et. al. (2017). Förvisso hade det kanske kunnat gå att 
argumentera att inspiration kan ses som underhållande men den här studien vill ändå lägga till det som 
en egen variabel som attraherar till att följa influencers. Den här studien vill också argumentera för att 
hög grad av inspiration har positiv effekt på kundnöjdhet, värde och kvalité i sammanhanget. 
Underhållning som koncept nämndes i låg utsträckning av respondenterna i den här studien som ett 
lockande faktor till att följa influencers bland millennials. Den här studien drar slutsatsen att den 

genomsnittliga influencern på Instagram inte fokuserar på att vara underhållande utan inspirerande. 
Casaló et. al.s (2017) studie undersökte mer generellt varför människor följde konton på instagram i 
kontrast till den här studien som avgränsats till just influencerkonton. Sheldon och Bryant (2016) 
konstaterade i sin studie att det fanns fyra skäl till att människor använder Instagram; att övervaka och 
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hålla koll på andra människor, dokumentera, marknadsföra sig själv och utöva kreativitet. Den här 
studien vill även här tillägga att människor i allra högsta grad också använder Instagram för att få 
inspiration.  
 
Utöver inspiration framkommer det också i den här studien att underhållning, sexuell attraktion och 
information kan vara skäl till varför millennials attraheras till att följa influencers. I den studerade 
kontexten framhävs det att det kan vara underhållande att följa någon med kontroversiella åsikter eller 
någon som är rolig respektive intressant. Sexuell attraktion kan i vissa fall vara den huvudsakliga 
anledningen till att följa influencers. Den sexuella attraktionen kan i sin tur i vissa fall förklaras med att 
människor tycker att det är inspirerande att följa snygga människor. Information i kontexten kan vara 
information om produkter, evenemang, politik, samhällsdebatt etc. 
 
Djafarova och Rushworth (2017) nämner bland annat kvalité och bildkomposition som avgörande 
faktorer för att folk ska välja att följa konton på Instagram. Författaren till den här studien är helt klart 
beredd att hålla med om att så är fallet. Däremot ska det tilläggas att det i ganska låg utsträckning nämns 
som skäl till att följa en influencer bland millennials. Om frågan däremot ställs så instämmer 
respondenterna att det självklart är viktigt. Analysen som det här studien gör är att bra bildkvalité och 
bra bildkomposition ses som en hygienfaktor eller en självklarhet bland millennials när de följer 
influencers på Instagram.  
 
Värde är lika med differensen mellan upplevda fördelar och upplevda uppoffringar (Zeithaml, 1988). 
Ovan har den här studien diskuterat de centrala fördelarna som millennials lockas av när det börjar att 
följa influencers på Instagram och hur det kan ses som upplevda fördelar. Däremot noterar den här 
studien att det är väldigt marginella fördelar som upplevs av att följa influencers bland millennials. 
Analysen av det blir att de upplevda uppoffringarna också är väldigt marginella och därför behövs det 
bara marginella fördelar för att skapa ett värde för följaren.  
 
Den här studien gör en liknande analys när det kommer till engagemang. Engagemang definieras som 
en kunds övertygelse om en pågående relation är värd att investera i eller ej (Sharma och Patterson, 
2000). Generellt sett så engagerar sig millennials inte mer än att följa själva influencerkontot på 
instagram. Den här studien förklarar det med att millennials inte har särskilt högt engagemang när det 
kommer till att följa Influencers för att de inte tycker det finns något värde för dem att investera i 
relationen. Den här studien vill tillägga att millennials i den här studien i väldigt låg utsträckning väljer 
att visa något engagemang i form av att kommentera och gilla influencers bilder. Det förklaras med att 
det inte finns något egentligt värde förenat med att visa engagemang i kontrast till den tid och energi det 

tar.  
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Den här studien vill argumentera för att värderingar kan ses som en pullfaktor. Det visade sig i den 
insamlade datan att millennials dels drogs till konton med värderingar som de tyckte om. Det visade sig 
också att värderingar som var kontroversiella kunde ses som underhållande och intressanta. Det 

resultatet är också i linje framgångsfaktorerna beskrivna av Casaló et. al. (2017).  
 
Virtanen et. al. (2017) konstaterade att det gick att öka antalet följare på ett Instagramkonto genom att 
följa andra konton i hopp om att de skulle följa en tillbaka. Det skulle alltså ha potential att vara en 
pullfaktor att en influencer följer millennials. Den här studien ser inga tecken på att det skulle vara en 
effektiv strategi för att få millennials som följare. Det har till och med potential att få motsatt effekt 
eftersom det ses som ett fult beteende. Den här studien gör analysen av att strategin troligtvis fungerar 
på grund av att andra konton också använder samma strategi. Det vill säga att följarna man får via den 

strategin troligtvis till stor del inte är vanliga konton tillhörande privatpersoner. Om man däremot vill 
fånga upp riktiga människor, framförallt millennials, så finns det förmodligen bättre strategier.  

5.2 Pushfaktorer 
Pushfaktorer är negativa faktorer, eller brist på positiva faktorer, som gör att människor överger sitt 

ursprung (Moon, 1995). Av alla tre delar i pull-push-mooringmodellen kan push anses vara den mest 

förklarande i den här kontexten. pushfaktorer har hjälpt den här studien att förklara och förstå varför 
millennials väljer att avfölja influencers på Instagram. Den här studien har lyckats identifiera ett antal 
sådana faktorer i den studerade kontexten utifrån det empiriska materialet. Bansal et. al. (2005) kom 
fram till att låg kundnöjdhet, låg kvalité, lågt värde och lågt engagemang var bidragande variabler till 
att människor söker sig ifrån en serviceleverantör. Författaren till den här studie är beredd att hålla med 
om att alla dessa faktorer var bidragande pushfaktorer i den studerade kontexten utom engangemang. 
Millennials verkar ha väldigt lågt engagemang till influencers på Instagram men fortsätter att följa dem 

ändå.  
 
Den överhängande anledningen till varför millennials avföljer influencers på Instagram hänger ihop med 
mängden av innehåll en influencer postar på Instagram. En av de få upplevda uppoffringar som den här 
studien kunde identifiera var att influencers kan ta upp för mycket plats i flödet. Om en influencer tar 
upp för mycket plats kan det snabbt skapa ett negativt värde genom att den upplevda uppoffringen blir 
större än de upplevda fördelarna. Under litteraturstudien till den här studien kunde som tidigare nämnts 
en diskrepans identifieras mellan ett antal studier som påpekade att det var viktigt att vara aktiv i sociala 

medier (Kaplan och Haenlein, 2010; Virtanen et. al., 2017) och andra studier som pekade på att för 
mycket aktivitet kunde ha negativa effekter (Ramadan, 2017; Kwak, Chun och Moon, 2011).  
 
Den här studien vill påstå att det finns stöd för båda argumenten. Det handlar om att vara lagom aktiv 
på sociala medier. Det visade sig i den här studien att det inte finns någon mening för en influencer att 



 

 

36 

vara mer aktiv än en gång per dag. Det visade sig vidare att det postade materialet kan anses som mer 
exklusivt om de inte postas lika mycket. Att ett influencerkonto postar mer än en gång per dag kan ha 
en negativ effekt på det upplevda värdet, kvalitén, kundnöjdheten och engagemanget som en följare 

upplever. Däremot så konstaterar den här studien att ett influencerkonto bör posta material på Instagram 
några gånger i veckan för att inte glömmas bort.  
 
Reklam kan också ses som en pushfaktor i den studerade kontexten. Många respondenter berättar att de 
stör sig på reklam och försöker undvika det så långt det går. Ingen respondent i den här studien uttrycker 
att de får ut någon upplevd fördel av influencers reklam. Däremot kan de ses som en uppoffring vilket 
då påverkar det upplevda värdet negativt. Om en influencer gör sponsrade inlägg kan det därför göra att 
millennials tenderar att söka sig bort från kontot. Reklam kan också förstärka känslan av att en influencer 

postar för mycket vilket diskuteras vara en pushfaktor ovan. Det faktumet skapar en utmaning för 
influencer marketing som tidigare beskrivits som en effektiv varumärkesstrategi för företag (Jin et. al., 
2019). Av vad framkom i studiens empiri har det blivit strängare utifrån marknadsföringslagen i Sverige 
att göra reklam som influencer. Det i sin tur har lett till att influencers måste vara tydliga när de gör ett 
sponsrat inlägg vilket i sin tur inte uppskattas bland millennials. Författaren till den här studien tolkar 
resultatet som att millennials accepterar nedtonade reklaminslag men att dold reklam inte heller är att 
föredra.  
 
Låg upplevd kvalite har tidigare konstaterats vara en bidragande faktor till att människor överger en 
leverantör (Bansal et. al., 2005). Den direkta kopplingen till Instagram blir då att låg bildkvalité skulle 
kunna vara en bidragande faktor till att millennials överger ett influencerkonto. Den här studien kommer 
dock fram till att låg bildkvalité inte verkar vara en vanlig orsak till att millennials avföljer influencers 
men att bildkvalité fortfarande är viktigt. Det tros vara för att hög bildkvalité är lätt att uppnå för 
influencers. Det kommer också fram att hur influencers använder text i sina inlägg kan påverka värde, 
kvalité och kundnöjdhet negativt. Det framkommer att mycket text uppfattas som energikrävande och 

störande. Influencers bör alltså vara sparsamma med hur mycket text de postar i inlägg samt överväga 
en annan social medieplattform för att publicera textmaterial.  
 
Influencers har traditionellt setts som ytliga och väldigt fokuserade på sitt utseende (Jin, Muqaddam och 
Ryu, 2019). Den här studien kan konstatera samma sak men vill tillägga att det kan ses som positivt att 
fokusera på något annat än utseende som influencer. Millennials tenderar att värdesätta influencers med 
någon talang utöver sitt utseende högre än dem som bara fokuserar på sitt yttre. Influencers som 
fokuserar för mycket på sin kropp kan riskera att skapa ett kroppskomplex eller en kroppshets hos sina 

följare vilket visade sig kunna leda till att millennials avföljer dem. Det visade sig också vara viktigt att 
influencers på Instagram upplevs som äkta. Det i sig skulle kunna härledas till någon form av 
trovärdighetsdimension. Om influencers ger intrycket av att en allt perfekt vardag kan det bli en 
pusheffekt hos vissa mottagare. Influencers riskerar att upplevas som icke-äkta om de har för redigerade 
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bilder eller för uppstyrda bilder. Det kan kopplas samman med Kaplan och Haenlein (2010) som 
påpekade vikten av att upplevas som en “vanlig människa” på sociala medieplattformar.  
 
Värderingar analyserades tidigare i den här studien som en potentiell pullfaktor som kan få millennials 
att följa influencers på Instagram. Det visade sig att följarna i de fallen var väl medvetna och förväntade 
sig dessa värderingar. Den här studien kom också fram till att om influencers uttrycker oväntade 
värderingar som inte är i linje med följarens egna värderingar så kan det ha negativ effekt på 
kundnöjdheten och engagemanget. Det i sin tur kan leda till att man väljer att avfölja kontot och det kan 
därför också ses som en pushfaktor. 
 
Människor har en tendens att förändras över tiden, så även på Instagram. Den här studien kan konstatera 

att avföljningar av influencers ofta sker på grund av att antingen följaren eller influencern har förändrats. 
Millennials som följer influencers på Instagram byter ibland preferenser på vad de vill ha i sina flöden 
och då händer det att influencers inte matchar det. Då tillför kontot lågt värde, låg kvalité, låg 
kundnöjdhet och leder till lågt engagemang hos följaren vilket gör att benägenheten att sluta följa kontot 
förstärks. Studien kan också konstatera att influencers ibland ändrar inriktning på sitt innehåll vilken 
kan få samma effekt. Det gör att den här studien håller med Nash (2019) om att ett Instagramkonto 
postar som för lite intressant material ökar sannolikheten för att en person slutar följa kontot. Även 
Kaplan och Haenlein (2010) understryker vikten av att leverera värde till kunden på sociala 

medieplattformar. Vidare kan låg variation i innehållet som en influencer postar också ses som en 
pushfaktor hos millennials. Låg variation påverkar den upplevda kvalitén av kontot negativt som i sin 
tur påverkar kundnöjdheten negativt.  

5.3 Mooringfaktorer 
När den här studien skulle undersöka vad som hämmade millennials att avfölja influencers så utgick 
studien ifrån Bansal et. al. (2005) studie och använde därifrån begreppen byteskostnad och sociala 
normer. Den här studien visar på att det egentligen inte finns någon byteskostnad som hämmar 
millennials från att sluta följa influencers på Instagram. Den enda egentliga kostnaden som uppdagades 
var att det var jobbigt att göra slag i saken på grund av att det tog lite energi och tid. Millennials verkar 
inte alls tycka att det på något annat sätt skulle vara psykologiskt jobbigt att sluta följa en influencer. I 

det avseendet håller den här studien med Nash (2019) som också menade på att avföljandet av ett 
Instagramkonto sker ganska slentrianmässigt och utan någon större reflektion.  
 
Däremot kan den här studien tillägga att millennials har en ganska hög toleransnivå på dåligt innehåll 
eftersom det kunde ta veckor eller månader innan de faktiskt avföljde något som var dåligt på Instagram. 
Tidigare forskning (Keaveney, 1995) menar på att företag bör försöka öka kostnaderna för en kund att 
byta tjänsteleverantör. Den här studien kan konstatera att det är svårt för influencer att göra det i 
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Instagramkontexten. Författaren till den här studien lyfte upp möjligheten att interaktion från influencers 
sida skulle kunna öka byteskostnaden. Tanken var att influencers skulle kunna stärka sin relation till 
sina följare genom att kommentera och gilla sina följares bilder samt att följa sina följare. Den här 

studien kan dock inte med säkerhet varken bekräfta eller dementera att så är fallet. Det är i linje med 
vad Virtanen et. al. (2017) också kunde konstatera. Däremot kan den här studien tillägga att millennials 
kan uppleva det som ett märkligt och desperat beteende från en influencer. 
 
När det kommer till sociala normer visade den här studien på att de inte verkar ha någon betydande 
inverkan på millennials följande och avföljande av influencers på Instagram. Resultatet förklaras med 
att millennials inte upplever att andra människor har någon större koll på vad de följer och inte följer på 
Instagram. Däremot visade studien tecken att sociala normer i vissa fall kan agera som en pushfaktor 

som gör att millennials slutar att följa en influencer. Det framkom i studien exempel på när en följare 
slutat följa en influencer på grund av tanken på vad andra skulle tycka om de såg vad hen följde.  
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6 Slutsatser 
 

Det här kapitlet syftar till att återkoppla det som framkommit av empiri och analys och svara på studiens 
uppsatta forskningsfrågor. Kapitlet fortsätter genom att ge konkreta förslag på hur praktiker kan ta till 

sig lärdomarna från den här studien. Kapitlet avslutas genom att diskutera vilket bidrag den här studien 
gett till befintliga teorier, resultatets begränsningar och förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Vad gör att millennials börjar följa influencers på 
Instagram? 
Den mest uppenbara anledningen till varför millennials börjar följa influencers på Instagram enligt den 
här studien att de letar efter inspiration till sina egna liv. Inspirationen i sig kan handla om många olika 
saker i livet och det är väldigt subjektivt vad som ger millennials inspiration. Vidare dras millennials till 
influencers som de upplever har värderingar som de stödjer. En bra bildkomposition kan ses som en 
lockande faktor för att börja följa influencers bland millennials. En influencer som har en variation på 
sitt innehåll ses också som mer attraktiv. Bra bildkvalité ses som en självklarhet i Instagramkontext och 

är därför inte den huvudsakliga dragningskraften till att följa influencers. Millennials vill också till viss 
del bli underhållna på Instagram. Därför kan influencers locka till sig följare på instagram genom att 
antingen vara roliga eller genom att ses som provokativa. Sist men inte minst finns det också ett 
informativt värde som  millennials får ut av att följa influencers på instagram. Det kan handla om att en 
influencer hjälper dem att hålla sig uppdaterade om saker de är intresserade av eller samhället i 
allmänhet.  
 

Faktorer som får millennials att följa influencers på Instagram? • Inspiration 

• Bra värderingar 

• Bra bildkomposition 

• Underhållning 

• Information 

Tabell 5: Sammanfattning forskningsfråga 1 

För att återkoppla till variablerna i PPM-modellen, kundnöjdhet, kvalité, värde och engagemang, så kan 
alltså det som omnämns i tabell 5 anses bidra i positiv mening till dessa faktorer. Det i sin tur bidrar till 
att ett Instagramkonto anses vara attraktivt för följare vilket i sammanhanget utgör den alternativa 
attraktionen beskriven i PPM-modellen. 
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6.2 Vad gör att millennials beslutar sig för att avfölja 
influencers på Instagram? 
När det kommer till vad som får millennials att avfölja influencers på Instagram finns det flera faktorer 
som ökar sannolikheten för en avföljning. den främsta upplevda anledningen är att influencers ofta har 
en tendens att posta väldigt mycket material. Det förstärker känslan av att influencers spammar och 
skapar en upplevelse av informationsöverbelastning hos millennials. Det i sin tur minskar värdet av att 
följa en influencer och därmed ökar sannolikheten för en avföljning. Vidare är upplevelsen av att 
materialet som influencers postar inte längre känns relevant en stor bidragande faktor till att millennials 
väljer att avfölja influencers på Instagram. Det kan dels bero på att individen har ändrat sina preferenser 

eller att influencers har bytt inriktning på det material hen postar. Millennials verkar även undvika 
reklam om det är möjligt, så också på Instagram. En influencer som upplevs som för kommersiell och 
som har för uppenbara sponsrade inlägg kan göra att millennials av den anledningen väljer att avfölja 
influencers. Den här studien konstaterade tidigare att en generellt bra komposition av bilder kan locka 
millennials till att följa ett visst konto. Att influencers postar för låg variation av bilder, till exempel 
endast selfies, kan ses lite som motsatsen till bra bildkomposition. Det kan vidare beskrivas som en 
bidragande faktor till att millennials avföljer influencers på Instagram. Hela fenomenet influencers 

verkar generellt omges av en viss ytlighet. Till en viss gräns kan den ytligheten säkerligen bidra med 
inspiration. Millennials verkar dock genomgående ha en lätt cynisk inställning till influencers ytlighet. 
Den här studien vill också påstå att ytligheten bland influencers kan leda till att millenials avföljer dem 
på Instagram.  
 

Faktorer som får millennials att avfölja influencers på 
Instagram? 

• Informationsöverbelastning 

• Ej relevant material 

• Reklam 

• Låg variation 

• Ytlighet 

Tabell 6: Sammanfattning forskningsfråga 2 

För att återigen återkoppla till variablerna i PPM-modellen, kundnöjdhet, kvalité, värde och 
engagemang, så kan alltså det som omnämns i tabell 6 anses ha en negativ effekt på dessa faktorer. Det 

i sin tur bidrar till att ett Instagramkonto anses vara icke-attraktivt att följa. 
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6.3 Finns det något som hämmar millennials från att 
avfölja influencers på Instagram? 
För millennials finns inga direkta byteskostnader förknippade med att sluta följa en influencer på 
Instagram. Millennials relationer till influencers är väldigt opersonliga vilket gör att det är inte är 
känslomässigt jobbigt att sluta följa dem. Den enda upplevda kostnaden som kan konstateras i den 
studerade kontexten är att det tar lite energi och tid att gå in och trycka på knappen för att avfölja en 
influencer. Så i grund och botten handlar det om att millennials är för bekväma för att orka gå in och 
avfölja konton så länge de inte stört sig på dem mycket eller under en lång tid. Sociala normer har 
absolut ingen effekt som skulle kunna hämma avföljande av influencers. Sociala normer har mer 

inverkan på själva avföljandet om något. 

Faktorer som hämmar millennials att avfölja influencers på 
Instagram? 

• Uppoffring av energi 

Tabell 7: Sammanfattning forskningsfråga 3 

6.4 Praktiska bidrag  
Utifrån den här studiens resultat kan författaren presentera några olika råd och tips för influencers på 
sociala medieplattformar och mer specifikt Instagram. Den här studien bidrar också genom att öka 

kunskapen om varför millennials använder Instagram och mer specifikt varför de följer influencers.  
 
En influencers huvudsakliga funktion bland millennials är att bidra med inspiration. Influencers bör se 
till att skapa inspiration genom att posta en variation av bilder för att undvika att upplevas som 
monotona. De behöver inte heller lägga för mycket tid på att få allting att verka perfekt. Millennials 
gillar när influencers bjuder på sig själv och visar att de också är mänskliga. Influencers kan dra nytta 
och låta sin skara följare utökas genom att utnyttja flera sociala medieplattformar för att få en 
hävstångseffekt. Influencers bör noga analysera vilka effekter det kan få om de uttrycker politiska åsikter 

och värderingar till sina följare. Om en influencers följare inte förväntar sig att bli provocerade så är 
sannolikheten stor att det kan göra att dem slutar följa influencern i fråga.  
 
Influencers bör undvika att posta för mycket material på Instagram. Millennials blir översköljda av 
information varje dag och det finns en risk att de upplever det som spammigt om influencers postar för 
mycket. Det kan till och med upplevas som exklusivt att en influencer postar lite mindre. Att posta fem 
gånger i veckan på Instagram räcker och posta aldrig mer än en gång per dag. Det är ett av de mer 
konkreta bidragen från den här studien. Influencers bör undvika att människor upplever en 

informationsöverbelastning på grund av för mycket aktivitet på sociala medieplattformar.  
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Alla förstår att influencers behöver tjäna pengar och att de ofta gör det genom sponsrade inlägg och 
reklaminlägg på till exempel Instagram. Millennials är dock inte några stora fans av det. Om en 
influencer måste göra reklam på Instagram så bör hen göra det i så liten utsträckning som möjlig och så 

okommersiellt hen kan. Likt annan information så får millennials nog av reklam och undviker den gärna 
om möjligt. Influencers har inte heller något att tjäna på att lägga ner tid på att författa långa texter på 
Instagram när det kommer till att attrahera millennials. Om en influencer känner behov av att skriva 
långa textinlägg är det bättre att söka sig till någon annan social medieplattform.  
 
Det slutliga tipset till alla som är aktiva på Instagram blir att lära känna sina följare. Ta reda på vad de 
förväntar sig av ditt konto, fråga dem vad de vill se på kontot i framtiden. Håll koll på vad som händer 
med följarantalet och engagemanget när en viss typ av material postas för att analysera vilket material 

som är bäst för det aktuella kontot.  
 
Företag som använder sig av influencer marketing kan av den här studien lära sig dels att välja de 
influencers de använder sig av med omsorg för att nå rätt publik. De bör också analysera hur influensers 
följare ser på deras reklaminslag och tillsammans med influencern ta fram metoder för 
marknadsföringen som inte upplevs som för påträngande.  

6.5 Teoretiska bidrag 
Den här studien konstaterade i inledningen att det fanns väldigt lite forskning om varför människor följer 
influencers på sociala medieplattformar och ännu mindre om varför människor avföljer influencers på 
dessa plattformar. Därför antog den här studien ett explorativt syfte för att undersöka fenomenet och 

bidra med kunskap inom sociala medier, influencer marketing och switching behavior. Det främsta 
bidraget till de befintliga teorierna som presenterats i den här studien är att det skapats kunskap om hur 
man som influencer bör agera på Instagram för att bibehålla millennials som följare i sådan hög 
utsträckning som möjligt.  
 
Den här studien konstaterar att influencers huvudsakliga syfte är att inspirera. Det här studien kan också 
tillägga att det är ett av de huvudsakliga syftena med att använda Instagramappen. Sheldon och Bryant 
(2016) har missat inspirationsaspekten helt i sin studie om varför människor använder Instagramappen. 

Inspiration bidrar med värde, kundnöjdhet genom att höja kontots upplevda kvalité. 
 
Tidigare studier hade visat på olika signaler i frågan om hur aktiv man ska vara på sociala 
medieplattformar (Kaplan och Haenlein, 2010; Virtanen et. al., 2017; Ramadan, 2017; Kwak, Chun och 
Moon, 2011). Tidigare studier på Facebook och Twitter (Ramadan, 2017; Kwak, Chun och Moon, 2011) 
har konstaterat att för mycket postande kan ha negativa effekter på relationer. Den här studien bidrar 
med att det även finns belägg för att för mycket aktivitet på Instagram kan ha negativa effekter på 
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relationer likt Ramadan (2017) och  Kwak et. al. (2011). I och med det ökar även sannolikheten att det 
borde finnas liknande effekter på andra sociala medieplattformar.  
 
Push-pull-mooringmodellen var utgångspunkt för den här studien. Modellen fyllde en bra funktion 
genom att förklara varför millennials söker sig ifrån influencers på Instagram och varför millennials 
söker sig till influencers. Däremot kan den här studien i efterhand fundera över om det funnits någon 
annan teoretisk modell som kunnat förklara det studerade fenomenet bättre. Modellen känns väldigt 
tillämplig på traditionella varor och tjänster. Modellen får svårare att förklara nya digitala fenomen som 
är gratis och har marginella byteskostnader. Det betyder att det blir svårare att applicera till exempel 
mooringfaktorerna i sammanhanget då dessa blir väsentliga.  

6.6 Resultatets begränsningar 
Alla studier har sina begränsningar och svagheter. Den här studien är inget undantag från det även om 
författaren gjort sitt yttersta för att undvika fallgropar. Tidsaspekten har varit en överhängande 
begränsning för den här studien. Det har begränsat hur mycket tid som kunnat läggs ner på utformningen 

av den teoretiska referensramen. Flera variabler i PPM-modellen valdes bort vilket ytterligare kan ses 
som en begränsning till den här studien. Tidsbegränsningen har även påverkat hur mycket tid som har 
kunnat läggas på att samla in och analysera empirisk data.  
 
Vidare har den här studien endast haft en författare. Det har gjort att alla bedömningar och överväganden 
i den här studien mer eller mindre gjorts av endast en person. Det ska dock tilläggas att författaren har 
fått vägledning under studiens genomförande av både handledare och elever vilket bidragit med fler 

infallsvinklar än bara författarens egna. Den här studien har genom sitt utforskande syfte ämnat att ge 
en första inblick i varför millennials följer och avföljer influencers på Instagram. Antalet respondenter 
har varit begränsat och det är därför möjligt att det finns andra aspekter att belysa frågan som inte 
uppkommit i den här studien.  

6.7 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare studier hade kunnat fortsätta att undersöka både äldre och yngre generationers relation till 
influencers för att undersöka om det finns skillnader mellan generationerna. Den här studien hade också 
kunnat följas upp med en kvantitativ studie. Det finns många exempel i litteraturstudien på liknande 
kvantitativa studier som hade kunnat ligga som inspiration för det.  
 
Författaren till den här studien noterade i resultatet att millennials följer många olika influencers som 

skiljer sig åt från varandra. Framtida forskning hade också kunnat ägna sig åt att kartlägga 
underkategorier inom begreppen influencer. En annan ide är att undersöka om det går att se på 
fenomenet som en “följar-livscykel” likt ett customer lifecycle perspektiv.  
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Den här studien har upptäckt att liknande studier inom datavetenskap använt sig av viss teknik för att 
kartlägga och upptäcka avföljande på sociala medieplattformar. Det hade varit mycket användbart i den 

här typen av studie för att få mer konkreta exempel på följningar och avföljningar som kan undersökas 
närmare.  
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Bilagor 
Intervjuguide 
Inledningsfas 
 

1. Vilket kön identifierar du dig med? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vad är din din högsta avslutade utbildningsnivå? 
4. Vad är din nuvarande sysselsättning? 

 
Instagram användande 
 

5. Hur länge har du varit aktiv på Instagram? 
6. Hur ofta använder du Instagram? 
7. Skulle du beskriva dig som en aktiv eller passiv användare av Instagram? 
8. Vad använder du Instagram till generellt? Vilken är den vanligaste typen av konto du följer? 
9. Hur skulle du beskriva en Influencer? 
10. Hur kommer du generellt i kontakt med nya Influencer konton på Instagram?  

 
Att följa/avfölja influencers 

Pull 
11. Vad får dig att följa influencers på Instagram? 
12. Vad vill du generellt ha ut av en influencer på Instagram när du väl följer kontot?  
13. Vad kännetecknar ett bra influencerkonto på Instagram?  
14. Vilken typ av egenskap tycket du är viktigast för ett influencerkonto på Instagram? 
15. Vad tycker du det tillför dig att följa influencers på Instagram?  
16. Upplever du någon typ av uppoffring eller kostnad förknippad med att följa influencers på 

Instagram? 
17. Kommenterar du och gillar foton som influencers postar eller interagerar med influencers på 

något annat sätt på instagram? Vad får dig att göra det? 
18. Vilket är din favorit influencer på Instagram? Varför är du nöjd med det kontot?  
19. Hur aktiv tycker du en influencer ska vara på Instagram?  

 
Push 

20. Hur skulle du beskriva ett dåligt influencerkonto på Instagram?  

21. Vad får dig att börja fundera på att avfölja en influencer?  



 

 

22. Hur lång tid tar det generellt från att du börjar störa dig på ett Influencer konto till att du 
avföljer kontot? 

23. Vad är enligt dig den mest vanliga anledningen till att du avföljer ett influencer konto på 

instagram? 
24. Kommer du ihåg något konkret exempel på en influencer du har avföljt? varför gjorde du det? 
25. Om en influencer postar för mycket på Instagram, kan det leda till att du avföljer dem?  
26. Kan du ge exempel på något som gör dig missnöjd som följare av Influencer konto på 

Instagram? 
Mooring  

27. Tycker du generellt att det finns många alternativa Influencers att följa?  

28. Brukar du uppleva att andra alternativa konton på instagram är bättre och att du därför avföljer 
en influencer för att följa en annan?  

29. Följer du och avföljer Influencers ofta? 
30. Känns det jobbigt att sluta följa ett influencer konto på Instagram?  
31. Influencers som du avföljer har du någon uppfattning om du följt dem under en lång eller kort 

tid?  
32. Brukar influencers som du avföljer på Instagram följa dig? hade det gjort skillnad?  

33. Har du någonsin avföljt en influencer på grund av vad andra tycker och tänker?  
34. Om Influencer på instagram interagerar med dig mer tror du att det gör att det är mindre troligt 

att du avföljer dem? 

 

Avslutningsfas 

35. Finns det något annat du skulle vilja tillägga till den här intervjun? 

 

 




