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Förord 

Detta är en kandidatuppsats skriven under programmet Textil Produktutveckling och 
Entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka 
influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram för att förstärka ett modeföretags 
varumärke.   

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lars G Strömberg för rådgivning, konstruktiv kritik och 
allmänna tips under uppsatsens gång. Vi vill även ge ett stort tack till våra respondenter som har 
bidragit till studiernas resultat genom sitt deltagande. Slutligen vill vi tacka Textilhögskolan för tre 
oerhört lärorika och givande år.  
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Abstract 
  
In the new era of digital relationships, influencer marketing has become an attractive and cost-
effective marketing tool for companies. Influencer marketing helps increasing a company's 
reputation, sales and brand value. Influencers actions and work on social media, have a significant 
value for both the company and the potential customers. High credibility of the influencers work, is 
one of the fundamentals in order to influence the customer enough for them to go through with a 
purchase and further purchases.  
  
The purpose of this study is analyzing influencers activity and value on Instagram to strengthen a 
fashion company’s brand. When fulfilling this purpose, two research questions have been processed 
and reviewed with the aid of using combined methods. This gave the opportunity to compare 
empirical material. Interviews were conducted, from both a company’s perspective and current 
influencers perspective. In addition, the study has been based on a perspective from the customer as 
well, as a survey was conducted. All perspectives are considered, analyzed and reviewed, so highest 
credible and most accurate result possible could be presented. The study identified two powerful 
and important keywords for success when working with influencer marketing; "Credibility and 
genuineness". For a successful work between influencers, companies and potential customers, it is 
important to have a genuine relationship between all parties. In conclusion, influencer marketing 
means a more cost-effective, credible and genuine way of increasing sales or spreading knowledge 
about their brand.  
  
Keywords: influencer marketing, social media, Instagram, brand building, word of mouth 
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Sammanfattning  
  
I den nya tiden av digitala relationer har influencer marketing blivit ett attraktivt och 
kostnadseffektivt verktyg för företag att arbeta med. Influencer marketing innebär för företag ett 
mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt 
varumärke. Influencers agerande och arbete på sociala medier har ett betydande värde, för både 
företaget och slutkonsumenten. Detta marknadsföringssätt tas väl emot av kunderna tack vare en 
hög trovärdighet som genereras då influenser gör ett genuint arbete där de skriver om produkter de 
verkligen tycker om. Den höga trovärdighet av arbetet ligger dessutom till grund för om varumärket 
ska stärkas och kunden ska bli så pass påverkad att det leder till ett köp.  
  
Syftet med uppsats är att undersöka influencers arbete och värde vid marknadsföring på Instagram 
för att förstärka ett modeföretags varumärke. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor 
bearbetas och undersökts med hjälp av kombinerade metoder för att ge möjligheten att jämföra 
empiriskt material. Intervjuer har genomförts med parter både från ett företags perspektiv och 
aktuella influencers perspektiv. Studien har även utgått från perspektiv från kunden då en 
enkätundersökning gjordes. Samtliga perspektiv har analyserats och granskat för att få ett så 
trovärdigt resultat som möjligt. I studien framkom två starka och viktiga nyckelord för framgång 
inom arbete med influencer marketing; “trovärdighet och genuinitet”. För ett lyckat arbete mellan 
influencer, företag och potentiella kunder är det viktigt med ett genuint förhållande mellan samtliga 
parter. Sammanfattningsvis innebär influencer marketing ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och 
genuint sätt att öka sin försäljning eller sprida kunskap om sitt varumärke.     
  
  
Nyckelord: influencer marketing, Instagram, sociala medier, varumärkesbyggande, mun till mun 
marknadsföring 
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1 Inledning 
  
1.1 Introduktion 
  
Sociala medier är numera en självklar del av våra liv. Dagligen påverkas människans beteende, 
vanor och behov. Detta på grund av internets tillväxt de senaste åren. Nästintill alla svenskar 
använder idag internet och tiden som spenderas på internet ökar för varje år. En studie 2016 visade 
att svenskarna tillbringade drygt en femtedel av vår vakna tid på nätet. (Internetstiftelsen 2016)  
  
Ett av de mest populära sociala medierna är Instagram. Här publicerades det under 2014 totalt 16 
miljarder bilder. Bara två år senare hade populariteten ökat kraftigt och hela 140 miljarder bilder 
hade då publicerats. I juni 2016 fanns det cirka 500 miljoner aktiva användare på Instagram; fler än 
300 miljoner av dem använder dessutom tjänsten varje dag. Det är en ständig aktivitetsökning och 
spridning på sociala medier (Dagens Industri 2016). Det finns många inflytelserika personer på 
Instagram, exempelvis profiler som Kylie Jenner och Zlatan Ibrahimovic, de har idag fler följare än 
de stora mediehusens tidningar och tv-kanaler, vilket ger en otrolig räckvidd. Influencer, är någon 
med inflytande och förtroende, i detta fall en profil på Instagram, som har många följare och 
representerar en produkt eller varumärke. Influencers möjligheter att påverka ökar ständigt och de 
är ett allt vanligare inslag i företagens marknadsföring. De har så pass stort inflytande att minsta 
kritiska produktrecension kan innebära skillnad för ett företags uppgång eller fall. Influencers har 
bara på några år kommit att få ett stort värde och inflytande via sociala medier, och det är attraktivt 
för företag att utnyttja influencers popularitet som ett marknadsföringsinstrument. Det sociala medie 
fenomen har en stor påverkan på företagets rykte, försäljning och till och med överlevnad på den 
konkurrensutsatta marknaden (Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre 2011) 
  
Den här utvecklingen kan ses som ett paradigmskifte med en övergång från traditionella medier till 
sociala medier. Amerikanska influencern Kim Kardashian har 100 miljoner följare på Instagram, 
medan Sveriges största dagstidning når ut till 3.7 miljoner människor (Aftonbladet 2016). Siffrorna 
talar för sig själva och visar på influencers roll i marknadsföring. 
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1.2 Definitioner  
  
1.2.1 Instagram 
  
Instagram är en gratis foto- samt videodelningsapplikation, som tillåter användarna att fotografera, 
redigera och dela bilder samt videos till sina nära och kära, eller till hela vida världen. Det går att 
välja mellan att ha en privat eller öppen profil. Ett konto på Instagram ger möjligheten till att gilla 
och kommentera andras bilder, det kan vara allt från vänner till världskända personer. Instagram 
låter människor världen över interagera med varandra, och är en av de mest populära sociala 
medierna. Det är inte bara privatpersoner som använder sig av applikationen utan företag kan 
smidigt marknadsföra sitt varumärke på Instagram. Sedan januari 2013 har antalet aktiva användare 
av Instagram ökat från 90 miljoner användare till 500 miljoner användare (Statista 2016). Det är 
personer i åldrarna 18- 29 år som under 2015 var den mest aktiva åldersgruppen på Instagram. Det 
var dessutom ett större antal kvinnor än män som använde applikationen. (Duggan 2015)  
  
1.2.2 Influencers marketing 
  
Influencer marketing är en ny marknadsföringsform, både vad det gäller kunskap kring ämnet och 
användandet (Dagens Media 2017). Det handlar om att en person med ett stort nätverk av följare, 
talar väl om ett företag, en produkt eller en tjänst. På detta vis når företaget ut till potentiella kunder. 
När det talas om influencer marketing syftar det oftast till marknadsföring på sociala medie-
plattformar såsom Instagram, Youtube och Snapchat. I uppsatsen kommer det fokuseras på 
influencers på Instagram. Fördelen med influencer marketing är ökning av försäljning och att det 
hjälper till att bygga företagets varumärke. Företagen får tillgång till influencerns nätverk av följare, 
vilket i många fall innebär flera tusentals personer, eller i vissa fall, miljontals följare. Att synas 
med en influencer har en effekt som är 3 till 10 gånger bättre och större än traditionella medier 
såsom exempelvis print eller banners - och det beror på att 9 av 10 litar mer på en rekommendation 
från en annan människa framför reklam (Adweek 2015).  
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1.3. Problembakgrund 
  
1.3.1 En ny sorts marknadsföring. 
  
Gillin (2008) skriver att den traditionella marknadsföringen fortfarande är viktig men att även de 
traditionella sätten att arbeta med marknadsföring påverkas av den virala värld vi lever i. 
Influencers börjar rucka på företags sätt att se på den cirka 100 år gamla marknadsförings principen. 
Det har börjat växa fram nya typer av marknadsföring som präglas av konversation och gemenskap. 
Vidare säger studien från Goodman, Genest, och Elving (2010)  att företag känner större press på att 
få kontroll över dess varumärkesdialog. Till skillnad från förut har konsumenten idag en helt annan 
frihet, och kan uttrycka sig i en annan utsträckning med hjälp av internet och sociala medier.  
  
1.3.2 Sociala medier - ett sätt att interagera med konsumenten.  
  
Palmer och Koenig-Lewis (2009) skriver att direktmarknadsföring via sociala medier kan bli mer 
effektiv än samma sorts marknadsföring via traditionella medier. Forskning visar att budskap via 
sociala medier ger en mer positiv bild av företagets meddelande jämfört med den bild konsumenten 
skapar kring direktmarknadsföring via traditionella medier. Vidare har studier från  
Goodman, Genest, och Elving (2010) visat att problem för nystartade företag är att det är 
ekonomiskt krävande med marknadsföring i de traditionella medierna. Fler företag finns idag på 
sociala medier, det är ekonomiskt fördelaktigt och företag kan nå ut till sina kunder på en helt ny 
nivå. För företag handlar sociala medier om den möjlighet som finns för att skapa en dialog med 
konsumenterna.  
  
Nedanstående stycke är hämtat från en studie gjord av Kavouraa och Stavrianeab (2014). De skriver 
att de sociala medierna omfattar flera olika sätt att uttrycka sig, forum, recensionssidor, bloggar, 
generella kommentarer på webben, företagens egna utrymmen för omdömen och kritik, för att 
nämna några. Sociala medier tillåter ett utbyte av information. Detta kan bidra till merförsäljning 
via internet och därmed större intäkter för företag med god kunskap om sina kunder. Det har visats 
att sociala medier ger fler marknadsföringsmöjligheter och då är till stor fördel för företag och 
organisationer. Sociala medier har en stark makt i en ekonomisk aspekt. Företag samt organisationer 
kan använda sig av dessa i sin marknadsföring samt indirekta kommunikativa arbeten, för att nå ut 
till kunder över hela världen. Genom att socialisera sig och interagera med medlemmarna, som 
samlats i företagens sociala medier, kan de komma närmare sina kunder. De kan skapa nya 
bekantskaper och genom dessa till och med skapa ”vänskapsrelationer” till sina kunder. När 
potentiella kunder får en relation till varumärket kan de förhoppningsvis också få ett stärkt 
förtroende för företaget och dess varumärke.  
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Det är troligare att en konsument föredrar ett varumärke som en vän interagerar med via sociala 
medier. Studier har visat att konsumenter är intresserade av vad andra konsumenter i deras 
umgängeskrets gillar och delar. Kavouraa och Stavrianeab (2014) skriver vidare att tidigare 
forskning bevisar att den så kallade mun till mun marknadsföringen är extremt effektiv och att 
människor speciellt påverkas av personer de har en nära relation till. Genom att företag själva kan 
vara nära kunderna bland sociala medier blir de också mer bidragande i ett köpbeslut. Katona, 
Zubcsek och Sarvary (2010)  skriver att individer med starka åsikter alltid har varit intressanta för 
marknadsförare i deras arbete. De ses som en stark aspekt i marknadsföringskommunikationen. 
Studier har visat att individer som har starkt behov av att känna en grupptillhörighet också påverkas 
mer av folks åsikter på sociala medier.  
  
1.4 Problemdiskussion 
  
Goodman, Genest, och Elving (2010) skriver vidare att företag använder sig utav så kallade 
influencers för att nå ut till kunder och då kommunicera deras varumärke och produkter. 
Konsumenter påverkar andra konsumenters uppfattning om företag på ett nytt sätt. De påverkar 
företags varumärkeskapital och kan äventyra hela varumärket. Företag har dessutom svårt att förstå 
hur sociala medier påverkar dess varumärke. De vill kunna kontrollera allt som kommuniceras utåt 
om deras varumärke, men detta blir svårt när konsumenterna själva är fria att prata och dessutom 
har utrymme till att göra just detta. Även om företag finns på de sociala medierna kan de inte 
kontrollera allt som sker, men de kan påverka det som sägs och skrivs. Kozinets, de Valck, 
Wojnicki, och Wilner (2010) menar på att företag genom influencers kan nå ut till en bredare 
marknad och synas mer. Tidigare har det varit känt att användning av mun till mun marknadsföring 
är till fördel för att generera nya kunder.  
  
Ovan nämnd studie av Katona, Zubcsek och Sarvary (2010) visar att yngre personer, och dessutom 
kvinnor aktiva på sociala medier har, ett högt inflytande på varandra. Individer som delar 
värderingar och livsvillkor påverkar varandra i högre grad. Kvinnor i synnerhet har en signifikant 
inflytelserik effekt på yngre individer. Män däremot förekommer inte i samma utsträckning i det här 
sammanhanget på sociala medier. Det här visar att de sociala nätverken online är annorlunda mot de 
traditionella samhällena, där makten och inflytande generellt sett kretsar kring män. Som studien 
ovan menar, är yngre och kvinnliga individer en intressant del av marknadsföring på sociala medier. 
Sammanfattas ovanstående referenser kan slutsatsen dras, att det finns bristande kunskap hos 
företag om hur influencers arbetar och hur deras arbete påverkar företagets varumärkesbyggande. 
I denna studie undersöktes hur modeföretag värderar sin kommunikation genom influencers 
påverkan på en bestämd målgrupp samt hur influencers arbetar. Företag behöver kunna 
kommunicera sin direkta marknadsföring på ett mer trovärdigt sätt, då dagens konsumenter 
förhåller sig mer kritiska till traditionell marknadsföring. Studien granskar influencers marketing ur 
influencers perspektiv, ur företagets perspektiv samt ur ett kundperspektiv.  
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1.5 Problemformulering och syfte 
  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka influencers arbete och värde vid marknadsföring på 
Instagram för att förstärka ett modeföretags varumärke.  

  
1.5.1 Forskningsfrågor 
  
Följande frågeställningar ligger som grund till studien: 
  
1. Hur arbetar influencers på Instagram?  
  
2. Hur värderar modeföretagen sin kommunikation genom influencers påverkan på en bestämd 
målgrupp? 
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2 Metod      
  
2.1 Material  
  
Det primära empiriska material i denna studie består av intervjuer och en enkät. Förutom det 
insamlade empiriska material har även befintlig fakta inom området används. Exempelvis olika 
vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidigare forskning samt analyser om influencer marketing. 
  
2. 2 Metod  
  
I studien används både kvalitativ och kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden består av en 
intervjuundersökning och den kvantitativa delen består av en enkätundersökning. De är uppdelade i 
två separata metoder där den första syftar på att få fram information, förståelse och strategier från 
ett starkt och etablerat modeföretag som arbetar med influencer marketing. Detta utfördes via en 
intervju via telefon med marknadschefen på företaget, som i detta fall är Nelly.com. Nelly.com 
valdes då det är ett välkänt och framgångsrikt svenskt företag inom modebranschen men även inom 
influencer marketing. De har flera års erfarenheter av influencers och arbetar dagligen med det. 
Kompletterande information och perspektiv skedde med två intervjuer via mejl med två olika 
influencers på Instagram som båda arbetar med influencer marketing. Det som skiljer dem åt är 
antalet följare. Dessa två influencers valdes på grund av att de är professionella, aktiva och relativt 
kända inom branschen. Dessutom har båda arbetat med Nelly.com och flertal väletablerade svenska 
modeföretag som använder sig utav influencers då de uppdaterar frekvent om mode. En enkät 
utformades mot potentiella konsumenter, för att få ett jämförande material med konsumentaspekter. 
Kombinationen med olika empiriska metoder har som syfte att få fram en nyanserad och relevant 
bild av influencers roll i marknadsföring. 
  
2.2.1 Intervjuundersökning  
  
Den kvalitativa metoden består av en intervjuundersökning. Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa 
intervjuer av att enkla och raka frågor ställs och på dessa enkla frågor ges komplexa och 
innehållsrika svar, vilket resulterar i ett otroligt rikt material. En intervju gjordes med 
marknadschefen på Nelly. I studien valdes det att använda öppna och semistruktuerade frågor under 
intervjun, då frågorna kan anpassas kring samtalsämne och även att möjligheten för följdfrågor 
fanns under samtalets gång (Bryman & Bell 2007). Därefter valdes en selektiv utskrift av intervjun. 
Fullständig intervjuundersökning presenteras i bilaga 1.  
  
I denna studien blev valet att intervjua två influencers via mejl. De är aktuella och aktiva på 
Instagram idag; det som skiljer dem åt är deras följarantal. Martina Linden har drygt 9000 följare 
och Filippa Hägg har 28 000 följare, och båda arbetar med influencer marketing med ett väletablerat 
modeföretag såsom Nelly.com. I en intervju via mejl ges svaren skriftligt vilket ger fördelen att de 
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svar som givits inte behöver tolkas. Vid en personlig intervju är det möjligt att missförstånd och 
feltolkningar uppstår. Intervjun till influencers hade ett strukturerad utformning som mejlades till 
respektive person men möjligheten till att ställa följdfrågor saknades. Intervjuerna via mejl har 
skrivits ut ordagrant. Målet med intervjuerna var att skapa en större förståelse, kunskap och 
personliga erfarenheter om hur respektive representant arbetar kring influencer marketing på 
Instagram och vilken påverkan samt värde influencers har till företagen de samarbetar med. 
Fullständig intervjuundersökning presenteras i bilaga 2. 
  
2.2.2 Enkät 
  
Enkäten var utformad med slutna och låsta frågor, vilket innebär att respondenten bara hade ett svar 
att välja på bland flera svarsalternativ och var tvungen att besvara alla frågor för att kunna slutgöra 
enkätundersökningen. Enligt Bryman (2006) är det till en fördel om enkätens frågeformulär hålls 
kort och lättförståelig. Om det blir för många frågor, kan det innebära att bortfallet ökar och 
respondenten inte svarar på enkäten. Därför valdes att utforma tolv frågor som inte tog längre än 
fyra minuter att besvara för respondenten. Enkäten skickades ut till potentiella konsumenter via 
digitala kanaler den 4 maj 2017, frågor och svar från drygt 80 kvinnor i åldrarna 18-30 
sammanställdes. Fullständig enkätundersökning presenteras i bilaga 3.  
  
2.3 Metodreflektion  
  
Genom att ta hjälp av flera olika metoder bidrar det till fler infallsvinklar kring ämnet. Det finns 
dock nackdelar som kan påverka resultatet. En av dessa nackdelar kan vara att samtliga intervjuer 
med influencers skedde via mejl. Detta har gjort att det inte fanns möjlighet till att exempelvis ställa 
följdfrågor direkt och granska exempelvis kroppsspråk. Enligt Bryman och Bell (2007) är online 
intervjuer mycket mer tidseffektiva och kan bli mer detaljerade och övervägda än personliga 
intervjuer. Men dessvärre fattas spontana svar i online intervjuer då respondenten kan reflektera 
över sina svar i större utsträckning än vad en personlig intervju ger möjlighet till. Bryman och Bell 
(2007) menar på att intervjuer via mejl är mer kostnadseffektiva då det finns möjlighet till att utföra 
intervjuerna med människor runt hela världen utan att betalning för resor krävs. Dessutom fanns 
inte tiden för att utföra intervjuerna personligt med varje deltagare.     
  
2.3.1  Reliabilitet och validitet 
  
Reliabilitet och validitet anger trovärdigheten och värdet i en studie. Om dessa krav ej uppfylls har 
inte forskningsresultatet något vetenskapligt värde enligt Ejvegård (2003). Med reliabilitet menas 
hur tillförlitlig datan är, det vill säga vilken data som används, hur den insamlas och hur det 
bearbetas. Med reliabilitet menas också med att resultaten blir densamma om studien genomförs 
igen och även oberoende om vem som utför testen (Bryman 2006). Uppsatsens reliabilitet och 
validitet har särskilt prövats i intervjuerna där de intervjuades kompetens och yrkesområde anses 
som mycket goda. Dessa värden stärker pålitligheten i fakta och övriga uppgifter från de 
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intervjuade. Enkäten, dess utformning och svar är av generell art, och beroende av vem som utför 
testen. Nackdelen i tillförlitligheten är att missuppfattningar kan ha uppstått även om redosvisning 
om hur metod ska gå tillväga och genomföras.Ett liknande resultat anses kunna framkomma om 
samma förhållanden råder. Medvetenhet om att valt företag samt valda influencers inte kan tala för 
hela branschen finns, men företaget är valt eftersom de varit en av de första med att arbeta med 
influencer marketing, och har många års erfarenheter i sociala medier samt influencers i synnerhet. 
Tillika med intervjuerna med influencers har det utgåtts ifrån erfarna och övertygande profiler. För 
att stärka trovärdigheten ytterligare studerades intervjuerna noggrant och samtliga svar granskades. 
  
Validitet handlar om giltighet, det vill säga hur bra relevant data representerar det fenomen som 
skall undersökas (Bryman 2006). Validiteten speglas även i hur väl syfte och forskningsfrågor kan 
uppfyllas i relation till det teoretiska innehållet och empiriska materialet. 
  
2.4 Källkritik 
  
En kritisk granskning har gjorts av det material som använts. Även bedömning av källor efter 
relevans och trovärdighet är gjord. Sekundärdata som skapats närmare nutid anses mer trovärdiga 
därav har publiceringsår noga granskats. En hög kritisk nivå har tillämpats gentemot valda källor 
genom hela studien, till störst del är vetenskapliga artiklar använda. Material är hämtat från 
sökmotorn Google Scholar för att säkerställa att litteratur är av vetenskaplig kaliber. Vidare har 
användning av etablerade webbsidor med en kunskap i sitt arbetsområde och en signifikant roll i sin 
bransch brukats. De intervjuade har gått med på att inte vara anonyma i studien. Detta kan ses 
positivt ur ett källkritiskt perspektiv eftersom deltagarna står för sina åsikter när de väljer att sätta 
sitt namn bakom dem.  
  
2.5 Avgränsningar 
  
Studien är avgränsad till att fokusera på ett väletablerat svenskt modeföretag som arbetar med 
influencers vid marknadsföring på Instagram. Avgränsningar har gjorts till den yngre, kvinnliga 
generationen av influencers aktiva på sociala media-plattformen Instagram. Som grund till enkäten 
har valet gjorts att avgränsa studien till kvinnor i åldrarna 18-30 år. Detta då antaganden har gjort 
som säger att denna åldersgrupp kan hantera kommunikativa instrument på nätet på ett fördelaktigt 
vis, eftersom den generationen är uppväxta med digitaliseringen och är potentiella kunder till Nelly. 
Dessutom visar tidigare studier att kvinnor i denna åldersgrupp är mer aktiva på sociala medier 
(Internetstiftelsen i Sverige 2016).  
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2.5 Urval 
  
Respondenter till de kvalitativa intervjuerna har alla en relation till och kompetens inom influencer 
marketing, de har kunskap om den information som önskades att få ta del av. Nelly valdes tack vare 
sin gedigna kunskap inom influencer marketing och de har sedan länge arbetat med influencers. 
Detta gör att de har kunskap kring den information som önskat få ta del av. Det är viktigt för vår 
uppsats reliabilitet att företaget som granskas är erfaren och etablerad verksamhet som kan delge 
relevant och pålitlig information till vår undersökning. Det valdes två influencers som har goda 
kunskaper i det som studien undersöker, valda influencers har arbetat med influencer marketing de 
senaste fem åren.  
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3 Teori  

3.1 Internet och Instagram  
  
“Det är första gången vi ser att internet går om andra traditionella medier som viktigaste källan till 
information.” Skriver Dagens Nyheter (2016) i sin artikel Svenskarna surfar mer och mer på 
internet (2016). De listar, dessa siffror kring internet år 2016, samt 2015 års siffror inom parentes. 
  
“93 (93) procent har tillgång till internet. När undersökningarna började år 2000 var siffran 51 
procent. 
82 (80) procent använder internet dagligen. 
Det finns i genomsnitt 2 datorer och 1 surfplatta i varje hushåll. 
81 (77) procent har en smart mobil. 
En genomsnittlig svensk använder internet i genomsnitt cirka 23,6 (21,4) timmar per vecka, varav 9 
(8) timmar är via mobilen. 
Personer mellan 16 och 25 år använder internet i genomsnitt 40 (36) timmar per vecka, studier 
inräknat. 
92 (74) procent av treåringarna använder internet. 57 (38) procent använder internet varje dag. 
58 (53) procent använder sociala medier dagligen. 
98 procent av fyraåringarna tittar på film på Youtube.” 
  
Nedan visas en tabell (Internetstiftelsen i Sverige 2016),  där en mängd sociala medier, dess 
användning 2015 och 2016 och specifikt den ökning som skett av användandet.  
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Figur 1: Svenskarna och sociala medier 2016. Internetstiftelsen i Sverige (2016) s. 6 

Vidare har visas två diagram som visar vanor i användningen av sociala medier. Unga kvinnor, är de 
som ägnar mest tid åt sociala nätverk. Kvinnor överlag spenderar i genomsnitt 7,8 timmar per vecka 
jämfört med männen som spenderar 6,3 timmar i veckan. Unga kvinnor lägger som sagt mest tid på 
sociala nätverk, i genomsnitt 12,1 timmar i veckan, det blir 1 timme och 40 minuter per dag, vilket 
resulterar i ungefär 10 procent av den vakna tiden.  (Internetstiftelsen i Sverige 2016) 
DN.se (2016) skriver även att Instagram testar ny annonsering, “annonsörer ska kunna visa upp till 
fem produkter i en Instagram-post, och om du klickar på en länk får du upp ytterligare information 
om produkten. Där finns sedan en ”köp nu-länk” som tar dig till annonsörens hemsida där du kan 
slutföra affären.” 
  

!17



 

Figur 2: Svenskarna och sociala medier 2016. Internetstiftelsen i Sverige (2016) s. 7 
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Av ovanstående kan konstateras att internetanvändandet ökat generellt och sociala medier i 
synnerhet. Genom de här digitala kanalerna har nya marknadsföringsmöjligheter uppkommit för 
företag. Detta har gjort det möjligt för företag att utveckla sina kundrelationer. Men det är inte så 
enkelt, i takt med att företag kan nå ut i en större utsträckning får konsumenterna möjlighet till att 
hitta nya varumärken och dess produkter. Företag kan inte längre styra över allt innehåll i det som 
kommuniceras kring dess varumärke. Trots detta så kan företag genom olika virala verktyg 
skräddarsy sin kommunikation till kunderna med olika erbjudanden och reklam utvalt för en enskild 
kund. Trots att företag många gånger är skickliga i sitt arbete ligger det stor makt i händerna på 
konsumenten. På gott och ont blir konsumenternas uppfattning av varumärket viktigt och ställer 
därför krav på företag att samarbeta med konsumenten. Detta samarbete omfattas av all 
försäljnings- och marknadsaktivitetet och kan i slutändan göra nytta åt såväl företag som kund. 
(Ström och Vendel 2015).   
  
Mangold och Faulds (2009) menar att kundernas beteende ändrats, de vill ha information på sina 
villkor och letar gärna efter information online istället för att lyssna på radio eller tv, och på så vis få 
information kring produkt och tjänster. Som ovan nämnts säger de även att konsumenterna inte 
förhåller sig kritiskt till traditionell marknadsföring utan anser att information på sociala medier i 
mångt och mycket är mer trovärdig.  
  
Tillvägagångssätten och verktygen som finns för att kommunicera med kunderna har ändrats i 
samband med internet och det fenomen, som till vardagligt kallas för sociala medier men som också 
kan kallas konsumentgenererad media (Mangold och Faulds 2009). Internethandeln ser annorlunda 
ut än den handel som sker i vanliga butiker. Exempelvis kan inte kunderna prova, lukta eller känna 
på produkterna innan ett köp. Vidare skriver de att kunderna måste basera sina köp på det som står 
om produkten på webbshoppen, en beskrivning som företagen själva skapat. Onlinesäljare vill ge 
kunderna möjlighet till fler aspekter vid och inför ett köpbeslut och har därför skapat möjligheten 
till att recensera produkter på deras webbsidor. Till skillnad från försäljning i butik har säljarna 
online vanligtvis två sätt att berätta om sin produkt, det ena är det som skrivs på hemsidan och det 
andra är det som sägs i traditionell marknadsföring. Vidare skriver Mangold och Fauld (2009) att 
konsumentbaserade recensioner har högre trovärdighet än det som är skapat av säljaren. När 
säljaren skriver om en produkt är det möjligt att de döljer de sämre egenskaperna och lyfter fram de 
bättre. Konsumentrecensioner fokuserar däremot mer på användandet i olika situationer och 
produktens egenskaper utifrån kundens perspektiv. Vidare skriver de att en rekommendation från en 
kund är en ny form av mun till mun marknadsföring.  
  
3.2 Mun till mun marknadsföring 
  
Traditionell mun till mun marknadsföring har visat sig varit väldigt effektiv. Traditionell 
marknadsföring är även kallad offline marknadsföring. Internet har tillåtit konsumenter att på en 
helt ny nivå samla men även dela information om varumärken och dess produkter. Det kan tyckas 
att mun till mun kommunikationen som sker på sociala medier och online har en begränsad social 
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närvaro. Trots detta har dessa sociala plattformar skapat möjligheten att sprida information och 
skapa relationer på likväl en specialiserad som en bred marknad (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh 
och Grumbler 2004). Brown, Broderick, och Lee (2007) skriver att mun till mun marknadsföring är 
ett konsumentdominerat marknadsföringssätt. Här är den som rekommenderar en produkt helt 
oberoende av dess marknad, därför uppfattas denna sorts marknadsföring vara mer trovärdig 
gentemot direktmarknadsföring från företag.  
        
Forbes och Lukas (2013) skriver att det är mer troligt att kunden köper en produkt desto fler 
positiva recensioner som kunden tagit del av. För en i studien ansedd billig produkt (fyra 
amerikanska dollar) nöjde sig enkätdeltagare med endast en positiv kommentar från en vän som 
hade produkten sedan innan. För produkter som kostade mer, behövdes även fler recensioner. 
Studien ser dessutom över om personerna påverkats av förhållandet till den som givit recensionen. 
Endast 11 procent av konsumenterna som deltagit i studien uppger att de anser att de köpt en 
produkt efter rekommendation av någon som de anser vara en opinionsledare. Däremot uppgav 42 
procent att de köpt produkter efter rekommendation från någon som de inte ansåg att de kände 
särskilt väl. De tar även upp hur vanligt det är att exempelvis boka hotell eller restauranger baserat 
på rekommendationer från okända människor och inte opinionsledare. Vidare förklarar de hur 
köpprocessen blir kortare när konsumenten ser en produkt via sociala medier tack vare att sökning 
av information om produkten blir automatiskt kortare.  
  
Groeger och Butler (2009) skriver att mun till mun marknadsföringen är en växande del av 
marknadaföringstrategin hos företag och en sedan länge erkänd sådan. Att ha ambassadörer för sina 
varumärken är ett traditionellt sätt att använda sig utav mun till mun marknadsföring. 
Ambassadören pratar om produkter och delar information och erfarenheter om dem. A. Serovitz 
(2006) skriver att när ett budskap kommer från en marknadsförare är det reklam. När en riktig 
person repeterar det, då är det mun till mun marknadsföring. 
  
Trusov, Bucklin och Pauwels (2008) har delat in den virala  mun till mun marknadsföringen i tre 
olika kategorier.  

 Viral marknadsföring: den fungerar som ett underhållande eller informativt  
 meddelande med huvudsyfte att föras vidare, exempelvis ett mejl som vidarebefordras 
 för att innehållet är underhållande.   
 Affiliateprogram: dessa skapar verktyg för att ge möjlighet till nöjda kunder att  dela 
 och hänvisa en produkt till familj och vänner.  
 Gemenskapsmarknadsföring: detta skapar virala samhällen där företagen kan  dela 
 information och tankar kring en produkt eller ett varumärke, diskussionsforum,  
 fanklubb eller kundklubbar.  
  

!20



Vidare skriver de att mun till mun marknadsföring har en positiv påverkan för att locka nya kunder. 
Tidigare forskning har visat att mun till mun marknadsföring hade sju gånger bättre påverkan än 
traditionell tryckt reklam i en studie där kunder fått välja ett varumärke framför ett annat. De tre 
olika kategorierna av mun till mun marknadsföring kan härledas till de olika aktiviteter som görs 
vid marknadsföring på sociala medier. Keller och Fay (2016) har visat att vardagliga konsumenter 
är av stor betydelse för marknadsförare. De skriver att vardagliga människor skall stå i fokus vid 
marknadsföring via influencers, detta tack vare deras starka relationer till dem de influerar. De 
skriver att oavsett kön eller ålder så är de värdefulla för slutkonsument och bör därför också vara 
värdefulla för marknadsföraren. Vidare skriver de att det inte är den kommunikation som sker 
online som är den mest signifikanta inom mun till mun marknadsföring. Det som är intressant är 
den konversation som sker offline, dessa dominerar i både volym och effekt. De säger att 
marknadsförare ska se förbi de verktyg som finns för att marknadsföra på sociala medier. De ska se 
vidare för att skapa konversationer offline, konversationer som kan föras vidare i folks hem, på 
kaféer och kontor, de ska in i det vardagliga för att göra mest nytta.  
  
3.3 Innehållsmarknadsföring 
  
Det har sedan länge varit känt att en god och klar kommunikation ska reflektera det som ett företag 
vill kommunicera om dess varumärke och därigenom bidra till att företaget uppfyller strategiska 
mål. De två koncernerna Procter and Gamble och General Electric har exempelvis varit tydliga med 
sin strategi när de gått med på sociala medier. De har noggrant gjort upp en marknadsplan för deras 
sociala medier som reflekterar organisationens värden. Mangold och Faulds (2009) definierar 
content marketing som en kommunikation och marknadsföring där användaren skapar och sprider 
redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda 
ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka 
relationer.  
  
Ahmad, Musa och Harun (2016) skriver att innehållsmarknadsföring, som det kallas på svenska, 
spelar en stor roll i varumärkets välbefinnande då det är det verktyg som används för att ge 
konsumenten information kring varumärket. I dagsläget används sociala medier för att framför allt 
skapa uppmärksamhet kring varumärken. Genom företags sociala medieplattformar kan de 
engagera sina kunder och skapa aktiva interaktioner. Det är då viktigt för företag att ha en god 
innehållsmarknadsföring för att locka kunder till att följa deras sociala medieplattformar, besöka 
deras webbsidor och även göra köp. Innehållsmarknadsföring spelar en stor roll i konsumentens 
intresse att dela och interagera kring varumärket. Huvudsaken med innehållsmarknadsföring är 
alltså att förmedla budskapet i sig självt och därav få ut mer av sin marknadsföring genom att träffa 
rätt publik och nå fram till dem på rätt sätt. Vid mätning av varumärkets välbefinnande spelar 
innehållsmarknadsföring en signifikant roll för att få konsumenter att besöka företagets hemsida. 
Vidare skriver de att innehållsmarknadsföring spelar en roll i hur mycket tid konsumenten spendera 
på webbsidan, det spelar också roll i hur mycket de klickar sig vidare på sidan. Dessutom om de gör 
köp och sedan ytterligare köp. Det är viktigt att ge kunderna intressant innehåll i sin marknadsföring 
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och inte enbart informera dem om varumärket. Informerar reklamen enbart om varumärket är det 
mindre troligt att intresset kring varumärket blir långvarigt. Innehållsmarknadsföring skall svara på 
de frågor som konsumenten kan ha, detta ska ske på ett kreativt samt för kunden attraktivt sätt. 
Azad, Naser, Akbar, och Sima Zomorodian (2016) har studerat vad som specifikt är intressant för 
kunden gällande innehållsmarknadsföring. De kunde konstatera att det som rankades högst var att 
skapa värde, och innehållet i meddelandet som sänds ut. För kunden är det viktigt att kunna ta emot 
budskapet som företag vill ge och därefter omvandla informationen till något som är värdefullt för 
kunden. Vidare skriver de att kunden värdesätter budskap med unikt innehåll och att innehållet bör 
vara nytänkande men med informativa rubriker.  
  
Fler studier har visat att innehållet är väldigt intressant och viktigt. Park, Lee och Han (2007) 
skriver att desto tydligare budskapet i en reklam är och desto mer objektiv beskrivningen som 
kommuniceras, desto mer effektivt blir budskapet. Dessutom menar de att desto bättre och mer 
utförlig informationen är om en produkt på dess hemsida desto nöjdare är kunderna.  
  
Gillin (2008) har i sin studie sett över vissa faktorer som ansetts viktiga vid influencer marketing. 
Han har även funnit att kvalitén på innehållet spelar en stor roll, dessutom hur relevant innehållet är 
utifrån företaget och dess varumärke. Minst intressant för att bli influerad av fallen i studien var 
intresset kring hur stor aktivitet den sociala medieprofilen hade, alltså hur många följare influencern 
hade.  
  
3.4 Sociala medier 
  
Mangold och Faulds (2009) förklarar att integrerad marknadsföringskommunikation är de 
grundläggande principerna ett företag har för att kommunicera med sina kunder. Vidare skriver de 
att den första rollen sociala medier har för företag är densamma som användningen av företagets 
integrerade marknadsföringskommunikation, att de kan kommunicera med sina kunder. Dessa 
kommunikativa plattformar behöver inte vara skapade av företagen själva. Den andra rollen är att 
kunder har möjlighet att kommunicera med varandra. De förklarar sedan detta fenomen som en 
evolution av traditionell mun till mun marknadsföring där det unika är att kunna nå ut till så många 
fler på en gång och inte endasr till några få vänner runt middagsbordet. Företagen har ingen kontroll 
över vad kunderna skriver om deras varumärke eller produkter. Men de har möjlighet att påverka de 
konversationer som kunderna har sinsemellan.  
  
Vidare jämför Mangold och Faulds (2009) den traditionella marknadsföringen med den som sker på 
sociala plattformar online nedan i denna figur. Modellen är en generell bild av en 
kommunikationsmodell. Meddelandet som företag vill nå ut med går från företag eventuellt genom 
en reklambyrå eller dylikt. Modellen visar två varianter av marknadskommunikation, den 
traditionella och den på sociala medier. Därefter når budskapet kunderna och delas dem emellan,för 
att slutligen gå tillbaka till företaget. Det syns alltså att de olika verktygen för att slutligen nå ut till 
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kund är helt olika beroende på om marknadsföringen sker via traditionella medier eller sociala 
medier.  

 

Figur 3: The new communications paradigm. Mangold och Faulds (2009) s.360                                 

Mangold och Faulds (2009) ger förslag på vad företag kan göra för att påverka den 
varumärkesdialog som sker emellan kunderna. Det ger exempelvis förslag på att öka mängden 
information om sina produkter på olika kanaler. Forskning visar att kunderna har högre sannolikhet 
att prata om en produkt, eller ett varumärke, om de har mycket kunskap kring dem. Men det handlar 
alltså inte bara om att informera om sina produkter utan även om saker runt omkring produkterna 
som konsumenten kan vara intresserad av, som ett slags livsstilskoncept. Företag kan få kunderna 
att känna sig speciella via exklusiva erbjudanden för dem som följer företaget på en viss social 
plattform.  
  
Enginkaya och Yılmaz (2013) studie har gjorts på vad som påverkar konsumenten till att interagera 
med varumärken via sociala medier. De såg, utifrån fem olika aspekter, varumärkets affiliation, 
konversationen med kunder, möjligheter för kunder, underhållning och informationssökning. Brand 
affiliation, (med brand affiliation menas den aktivitet som sker mellan kunder på varumärkets olika 
sociala nätverk) och en konversation ser ut att spela en stor roll i marknadsföringen via sociala 
medier. Eftersom dagens kunder letar mycket information om varumärke samt produkt via sociala 
medier är det en positiv möjlighet för företagen att svara på kundernas förfrågningar och lyssna till 
konversationer mellan kunder. Underhållning togs inte mest hänsyn till i studien men de sågs vara 
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väldigt viktiga för att skapa interaktion mellan varumärket och kunden. Virala 
marknadsföringskampanjer för att försöka skapa ett ”online buzz” (ett sätt att få folk att prata och 
uppmärksamma ett ämne eller en kampanj) mellan konsumenter gav vissa kunder underhållning. 
Detta är dock viktigt för att skapa ett medvetande om varumärket, bygga en image och för att få 
inflytande hos kunderna. Många företag arbetar idag med direkt marknadsföring även på deras 
sociala medier. De ger ut rabatter och erbjudanden för att öka populariteten av deras kanaler. Detta 
har gett bra respons för företagen och dess virala samhällen. Enginkaya och Yılmaz (2013)  menar 
att varumärken stärks då företaget engagerar och inte minst, låter kunder och andra sociala medier- 
användare att identifiera sig och involvera sig i varumärket. Som tidigare nämnts är mun till mun 
marknadsföringen ett starkt sätt att marknadsföra ett företag, delvis för att åsikten från andra anses 
som mer korrekt och trovärdig än det budskap som företagen förmedlar i en direkt reklamkampanj. 
Ofta blir konsumenterna mer suspekta till direkt marknadsföring som företagen gör på sina sociala 
medier. Den erfarenhet som en annan person har haft gällande en produkt, anses vara mer intressant. 
Konsumenter litar alltså mer på omdömet från en annan konsument än det som kommuniceras i en 
reklam. Även om konsumentens beslutsprocess har ändrats drastiskt tack vare internet, har inte 
deras skäl till att konsumera ändrats. Dagens kunder är mer medvetna och letar information om 
produkterna på ett helt annat sätt än tidigare eftersom internet är så pass utvecklat och tillgängligt. 
Genom att influencers, men även ”vanliga” människor, delar information om allt från 
produktrecensioner till sponsrade inlägg, innebär det också att företag når lättare ut till nya 
potentiella kunder på ett helt annat sätt än tidigare tack vare sociala medier såsom Instagram och 
Youtube. 
  
3.5 Influencers 
  
Berry och Kellers (2003) förklarar rollen som influencers har i kundens vardag, både i näringslivet 
och i privatlivet. De förklarar hur en av tio personer påverkas av vad de andra nio köper, tänker och 
gör. Enligt dem är det mer sannolikt att (i bokens fall) amerikanare vänder sig till familj, vänner 
eller andra mer personliga experter än att använda traditionell marknadsföring för information och 
idéer. De menar på att influencers har kundens uppmärksamhet och även kundens respekt. De är 
framkanten av vad kunden tänker, gör och köper. Första steget i köpproceccen är helt enkelt att 
fråga en familjemedlem, kompis eller en influencer om deras åsikt eller råd. De påverkas innan ett 
köp av vad de andra har att säga. De fortsätter med att säga att internet har breddat människornas 
sätt att kommunicera och tillåter människor att söka mer information kring produkter, ställa frågor 
till företagen, vidarebefordra länkar samt utveckla relationer med personer med liknande intressen. 
Fler personer aktiva deltagare i mun-till-mun marknadsföring genom att dela sina erfarenheter på 
sociala medier.  
  
Wang och Hariandja (2016) skriver att, varumärkesambassadörer och stöd från kändisar, ger en 
starkare emotionell koppling mellan varumärke och konsument. Ambassadörer kommer att förklara 
användandet av produkten och kunden uppfattar att produkten har goda egenskaper tack vare att 
någon de ser upp till förespråkar produkten. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2016) påpekar 
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att det tidigare har arbetas mycket kring kända personer eller atleter som ambassadörer för företags 
produkt och varumärke. Detta för att ge företagen en mer positiv bild och även stärka dess 
varumärke. Kända personer ger en medvetenhet av varumärken de representerar, deras positiva 
utmärkande egenskaper förs över till varumärket de representerar. Samma sak gäller idag med 
influencers, de hjälper företag. Genom att ta hjälp av Influencers vid marknadsföring av sina 
produkter har företag noterat att de kan få en helt annan spridning av sitt varumärke. De säger att 
det dessutom finns en stor växtpotential när det gäller den här sortens marknadsföring. De menar att 
den här sortens marknadsföring kan ses som en typ av mun-till-mun marknadsföring. Det svåra för 
företag är att hitta rätt profiler för deras varumärke, produkt och målgrupp. Ett högt antal följare 
genererar i regel större spridning på marknadsföringens budskap men frågan är hur det värdesätts 
vidare. För att få så bra respons på sitt budskap som möjligt behövs det väljas en profil som har 
samma värderingar som företaget och som har egenskaper som opinionsbildare bland annat att vara 
omtyckt och tillitsfull. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2016) har studerat om ett högt antal 
följare är detsamma som att profilen ses som inflytelserik med ett stark ledarskapsprofil, eller om 
det bara är en obetydlig popularitet. Studien visar att opinionsföljare har mer förtroende för en profil 
vars följarantal upplevs mellan-högt än jämfört med om det anses att profilens följarantal är väldigt 
högt. Det spelar även roll om profilen själv följer väldigt få personer då anses trovärdigheten av 
dennes åsikter som ännu lägre. Antalet följare för vald profil bör också matchas med typ av produkt. 
Ett högt antal följare hos profilen fick personerna i studien att uppleva en produkt som mindre 
exklusiv.  
  
Edström, Kenyon och Svensson (2016) skriver i sin studie att precis som bloggare tidigare gjort är 
personligt engagemang och möten med ”följarna” en taktik att föredra för en inflytelserik influencer 
på Instagram. Influencers bör också lägga vikt vid vad som skrivs och vilka bilder som används. 
Trovärdighet är mycket viktigt för en influencers framgång, både för att ge tillit till sina följare men 
också för att de ska generera mer trafik till företag då de marknadsför dess produkter. En hög 
trovärdighet hos instagramprofilen är som en slags garanti för att lyckas bättre med en 
reklamkampanj. Företag börjar överge den traditionella typen av marknadsföring för att istället gå 
vidare och leta efter nya sätt att kommunicera deras varumärke. I den här processen läggs fokus 
mycket till influencers och hur de kan hjälpa företag att kommunicera deras varumärke utåt. Detta 
beror på deras sociala värde bland följarna och det starka förhållandet de har till sina följare. Detta 
är två aspekter som värdesätts högt av företag.   
  
Nedanstående figur beskriver vilken nivå människan kan bli påverkad i dagens samhälle. Den 
förklarar hur informationen, som företagen ger ut via influencer marketing, tas emot av den 
potentiella kunden. Vidare förklarar den hur olika relationer i samhället influerar människan. Kända 
personer når ut till fler personer medan de som står människan nära påverkar mer, exempelvis har 
en mamma eller en partner en stark influerade effekt. Modellen visar att det inte bara är fördelaktigt 
att nå ut via kända personer som artister eller idrottare med ett stort nätverk utan det blir även en 
positiv effekt med hjälp av personer i nära relation. (Marknadsföring Biz, 2015)  
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 Figur 4: Levels of influencers. Marknadsföring Bizz (2015) 

3.6 Influencers marketing versus traditionell marknadsföring 
  
En undersökning från 2013 av Naturskyddsföreningen visade att svenskarna varje år konsumerar 13 
kilo kläder och textilier per personer. Endast 0,7 kilo hamnade i välgörenhet i Sverige och större 
delen på 8 kilo slängdes i soporna (Naturvårdsverket 2016). Studien visade även att mellan år 2000 
och 2009 ökade vår konsumtion med 40 procent. Fast Fashion innebär att de stora kedjorna har låga 
priser, snabb omsättning och lanserar ständigt nya kollektioner. Detta sätter en enorm press på pris 
och villkor för klädkedjornas leverantörer. I dag har ett genomsnittligt klädesplagg en livstid på 2,2 
år. Genom att bara förlänga det med nio månader skulle vi kunna minska klädernas belastning på 
klimatet med 27 procent och vattenförbrukningen med 33 procent (Naturvårdsverket 2016). Att 
förlänga livslängden på kläderna vi har på oss är helt enkelt det mest effektiva sättet att minska 
klädernas miljöpåverkan. Det sociala medie fenomenet och all marknadsföring som berör det 
utsätter potentiella kunder för ett större behov av konsumtion. Detta innefattar även influencer 
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marketing då det ofta innebär att företagen levererar mängder av kläder till influencers för att de ska 
kunna representera och marknadsföra deras varumärke på sociala medier. Exempelvis har nelly.com 
flertal ambassadörer som de varje månad skickar ut mängder med kläder till i utbyte för reklam på 
deras digitala kanaler. Även om Influencers Marketing påverkar köpbeteendet hos konsumenter är 
detta ett av de främsta motiven gällande all marknadsföring. Influencers marketing har samma 
motiv som traditionell marknadsföring men kräver i sig inte lika mycket resurser. Kotler (2011) 
skriver att man behöver skifta från print till onlinemarknadsföring, för att printad marknadsföring 
kräver papper, bläck och andra resurser.  
Öman (2011) menar att pappersproduktionen är den dominerande delen i tryckta mediers 
miljöpåverkan, det kan stå för mellan 33 och 67% av miljöpåverkan. Vidare skriver han att den 
största klimatpåverkan som sker av sociala medier är den elförbrukning som krävs för att skapa, ta 
emot och ta del av innehållet. Öman (2011) fortsätter förklara att de två kommunikationssätten har 
olika mediepåverkan beroende på en mängd olika aspekter och det är otydligt vilket 
tillvägagångssätt som har minst påverkan på miljön.  

4. Resultat  
  
4.1 Intervju med Nelly  
Intervjun med Nelly som är ett erfaret företag inom influencer marketing skedde med marketing 
manager Caroline Andreasson. Nelly arbetar med influencers som en del av deras marknadsföring, 
detta görs på ett sätt som av kunden ses som en genuin rekommendation. De jobbar med infleuncers 
som gillar deras produkter och som utan betalning skulle kunna rekommendera deras produkter 
eftersom att de genuint tycker om dem och företaget. 

Valet av influencers sker med de som genuint gillar Nelly och dess produkter, detta för att det ska 
kännas mer äkta. På Nelly arbetas det via ett internt affiliate-program vid namn My Nelly, där 
bjuder de in influencers till plattformen. I programmet finns det möjlighet för influencers att göra 
kollage och outfits, information om kampanjer och ett stort bildarkiv finns. Alla utbetalningar sker 
dessutom därigenom från företaget till respektive influencer. Betalning ges ut beroende på trafik 
från influencers olika sociala kanaler - detta är enkelt att följa och lätt att se om kunderna går in via 
ett blogginlägg och köper produkten bloggaren har skrivit om. Alla har en fast kommission och de 
får en viss procent av försäljningen som är från kunder som kommer från en influencers kanal 
exempelvis en blogg. Vissa får en fast månadssumma och andra får olika beroende på vad för 
exponering företaget fått. Nelly arbetar dessutom med ett externt affiliate-program där de 
sammanlagt har 25 000 affiliate i de olika nätverken men veckovis arbetar de med 100 till 200 
personer. Dessutom finns det “spets ambassadörer”, detta menas med influencer de skapar 
kollektioner och åker på resor för att fotografera kampanjer. Senast var de på Kuba med exempelvis 
Kenza Zouiten och Janni Deler som båda har över en miljon följare på Instagram. Intervjun med 
Caroline skedde två dagar efter hemkomst från Kuba och då har hela kampanjen redan publicerats 
på deras digitala kanaler. På deras hemsida kan man hitta alla plaggen respektive influencer har haft 
på sig under resan och under hashtagen #nellygoescuba kan man följa resan. 
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Nelly har på olika sätt arbetat med influencer marketing i nästan 12 år. De har gjort sin reklam 100 
procent viralt från början. Affiliate-delen i deras marknadsföring står för 20 procent av all trafik, 
vilket är en stor och viktig del för företaget. Potentialen för varumärkesbyggande med hjälp av 
influencers är enligt Andreasson stor. Word of mouth är trovärdigt, det är ett stort värde för Nelly 
när någon som genuint gillar dess produkter pratar om företaget. Det är viktigt att det känns äkta, 
det är även en stor och viktig del när de väljer ut influencers - att det känns äkta och trovärdigt. En 
influencer som samarbetar med Nelly ska ha sunda värderingar, en stil som passar företaget samt 
varumärket. Så länge influencers sköter sitt varumärke och sin trovärdighet genererar det mycket till 
Nelly. När de inte sköter sitt varumärke eller om det känns för mycket som direkt marknadsföring 
blir det inte samma genomslagskraft.  
  
Affiliate-delen står som sagt för 20 procent av företagets trafik, eftersom de jobbar så pass mycket 
viralt är det enkelt att undersöka varifrån all trafik kommer ifrån. Det kan följa upp all trafik, 
varifrån en gillning kommer ifrån, vad som leder till ett köp, om kunderna kommer in från ett 
blogginlägg eller om produkten köps som fanns i inlägget. Olika influencers väljs ut baserat på 
olika kollektioner, om det är en sportig kollektion väljs en influencer som kan passa till kollektionen 
ut. Ett arbete med en influencer sker kontinuerligt under året. 
  
De tre fördelarna som värderas högst i ett samarbete med en influencer enligt Andreasson är 
framförallt att det är en trovärdig kanal. Genomslagskraften av word of mouth är stark, det är viktigt 
när någon som gillar företaget pratar genuint om det och som sagt när influencers har ett starkt 
varumärke så bidrar det till att det stärker Nellys också. Att arbeta med influencers är effektivt, det 
är en trafikdrivande kanal. Det är viktigt med bra relationer så det blir en långsiktig relation. I det 
långa loppet är det viktigt för oss att välja kvalite före kvantitet.   
  
En viktig del i Nellys arbete med influencers är att det ska upplevas trovärdigt. Om det känns som 
en profil skriver om för många andra företag och samarbeten och det därigenom känns mindre 
trovärdigt görs det eventuellt ett mindre samarbete eller avslutas samarbetet. Anledningen bakom 
genomslagskraften bakom influencer marketing handlar om att det är intressant för folk att följa 
andras vardagliga liv enligt Andreasson. På 2000-talet kom dokusåpa eran och folk ville följa något 
som känns mer äkta och vardagligt. (Intervju med företag, 12 maj 2017) 
  
4.2 Intervju med influencer Martina Lindén  
  
Martina Linden är en svensk influencer som är aktiv på Instagram men driver även en blogg. Hon 
beskriver sig som en 21-årig lifestyle och mode influencer där hon blandar sina inlägg med allt från 
mode, resor, skönhet, inredning till det dagliga livet i Stockholm. Hon vill inspirera och motivera 
sina följare. Hon arbetar med influencer marketing som ett sätt att bredda innehållet på sina sociala 
kanaler men även ett sätt på att tjäna pengar och öka sitt kontaktnät. Hon har varit aktiv de senaste 
10 åren men tjänat pengar på det senaste fyra åren. Det är en stor variation i antal samarbeten som 
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erbjuds i månaden. I nuläget är Martina inte lika aktiv som hon varit tidigare men får ständigt mail 
och erbjudanden från företag som vill synas bland hennes sociala medier. Oftast ligger det på 1-4 
samarbeten per månad, ofta återkommande samarbeten det vill säga med samma företag.  
  
Ett samarbete går ut på att företaget i fråga hör av sig till Martina och berättar om sin produkt/idé. 
Om hon gillar företaget och känner att det är något hon skulle kunna lägga sina egna pengar på eller 
känner ett genuint intresse för, så sker ett prisförslag och mer information om hur samarbetet skulle 
se ut. Det är viktigt för Martina att få en konkret plan över hur allting ska ske, vilka villkor som 
finns och vilka förväntningar som ställs på jobbet som influencer. Det handlar mycket om företagets 
ekonomi, om det är ett nyetablerat litet företag går det ut på att de gör ett byte. Martina får 
produkten och företaget får en väldigt kostnadseffektiv marknadsföring. Om det däremot är ett 
företag med god ekonomi, stor budget och välkända förväntas en betalning för arbetet. Tillsammans 
kommer företaget och Martina fram till ersättning samt villkor. Ibland innefattar samarbetet en bild 
på Instagram med tillhörande hashtag, i andra fall kan det handla om ett helt inlägg på bloggen. 
Priset skiljer sig hela tiden beroende på vad det är som behövs göras. Martina tycker det är väldigt 
viktigt med uppföljning, och återkoppling till kunden är viktigt för att se om hennes jobb genererade 
ökad försäljning, vilket är huvudsyftet när det gäller produktplacering hos influencers.  
  
Samarbetspartners väljs beroende på intresse och vad målgruppen skulle uppskatta. För Martina är 
det viktigt med äkthet, även om samarbetet är köpt. Enligt Martina är värdet för företag att arbeta 
med influencers ett billigare alternativ än att köpa annonser i exempelvis tidningar eller magasin, 
om ett företag väljer att arbeta med influencers blir resan till slutkunden inte lika lång, och därmed 
är det ett effektivt sätt att öka sin försäljning eller sprida sitt företag. Hon märker tydligt att 
konsumenterna påverkas positivt till att handla när det skrivs om en produkt då följarna både mailar 
och kommenterar frågor om produkten som visas upp. Den stora genomslagskraften bakom 
influencer marketing är naturlig, samhället förändras otroligt snabbt och det digitala samhället 
likaså. Det måste ske en förändring hela tiden och att använda sig av “riktiga människor” som 
marknadsförare är ett väldigt effektivt och snabbt sätt att nå ut till kunden. Det ligger väldigt 
mycket i tiden, och det kommer fortsätta i denna takt enligt Martina.  
  
Samarbeten med Nelly.com har förekommit i Martinas sociala kanaler då hon själv är en kund och 
en stark förespråkare när det gäller att shoppa online. Oftast gäller det att som influencer får hem 
2-3 plagg och företaget kräver en bild på Instagram där produkten syns samt taggar företaget och 
skriver något om produkten. Det är viktigt för Martina att endast visa produkter hon kan stå för och 
visa plagg hon skulle vilja ha på sig en hel dag. Det känns konstigt och onaturligt att ta en bild på 
ett plagg som hon aldrig skulle sätta på mig i vanliga fall, bara för att en betalning sker. Därför är 
det väldigt viktigt att blanda inlägg, både sponsrade och “genuina”. Det gäller att ha en transparens i 
det influencers gör på sina sociala medier. Annars kommer inte någonting kännas trovärdigt, och 
följarna kommer inte påverkas till att bli köpsugna när ett nytt samarbete läggs upp, snarare 
skeptiska. Trovärdigheten kring influencer marketing är verkligen svårt. Men Martina hävdar att 
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influencers måste se det hela med kritiska ögon, både som influencer och som konsument, innan de 
tackar ja till ett samarbete eller köper en produkt som de läst om på en blogg.   
  
Martina berättar också om hur hon ser på influencer marketing ur ett miljöperspektiv, hon börjar 
med att säga att hon inte förespråkar massproduktion. Hon berättar om företag som skickar ut stora 
paket med gratis plagg till influencers och tycker att detta ger dubbla budskap. För det första menar 
hon att hela situationen känns köpt och att det blir väldigt genomskinligt. Hon tror dessutom att 
läsarna ser igenom detta och inser att influencern endast gjort detta för att få betalt. Bara för att 
plaggen visas upp så betyder inte det alltid att de används, menar Lindén. Hon tycker att detta är 
tragiskt hon tror däremot att företagen ser positivt på denna effekt. “Den potentiella slutkunden får 
se plagget/plaggen på en “riktig människa”” säger Lindén. Detta tror hon kan bidra till köp som inte 
annars skulle ske. Lindén anser att gränsen mellan ärlighet och girighet är fin och att många 
influencers behöver tänka på hur de agerar. Lindén själv, tackar alltid nej till samarbeten som dessa, 
hennes samvete skulle inte må bra av att få hem kläder som sedan inte skulle komma till 
användning. Hennes egen analys kring detta är dock att man kan komma undan med att ställa upp 
på de flesta sortens reklaminlägg beroende på vilken ersättning som erbjuds. Personligen vill hon 
dock inte sända signaler till sina läsare som uppmanar företag som ägnar sig åt massproduktion och 
dåliga arbetsförhållanden. (Intervju med influencer, 8 maj 2017)  
  
4.3 Intervju med influencer Filippa Hägg  
  
Filippa Hägg är en svensk influencer bosatt i London som är aktiv på Instagram och på sin blogg. 
Hon beskriver sig som bloggare, modell och student. Hon arbetar med influencer marketing både på 
sin Instagram och på sin blogg med relevanta företag som hon gillar. Filippa har varit aktiv på 
sociala medier sedan hon var 15 år och har i nuläget cirka 2-8 samarbeten i månaden. Ett samarbete 
går till på så sätt att hon blir kontaktad av företag vars produkter känns relevanta för hennes 
Instagram/blogg, därefter diskuteras upplägg av samarbete det vill säga ersättning, hur många 
inlägg, vilken sociala medie som ska gälla och ibland bestäms även datum när inläggen ska 
publiceras. Många gånger leder även samarbeten till ett fortsatt arbete med företaget, exempelvis 
samarbeten på en rullande månadsbasis. Filippa jobbar endast med företag som känns relevanta, det 
vill säga att företagen kan stå för och vars produkter som hon verkligen tycker om. Det är inte 
aktuellt att hon skulle bära något hon inte tyckte om endast för att en betalning skulle ske.  
  
Värdet för företag att arbeta med influencer är jättestort, alla företag har idag mer eller mindre 
större budgets för influencer marketing eftersom influencer har blivit dagens “kändisar” och PR 
genom tidningar har blivit mindre viktigt. Istället lyssnar många och får sin inspiration via 
influencers. Det märks att konsumenterna det vill säga följarna påverkas positivt till att handla när 
en influencer skriver om de, Filippa har märkt det tydligt flera gånger då hennes följare köpt samma 
produkt efter hon skrivit om det eller haft på sig det i en outfit. Den stora genomslagskraften 
gällande influencer marketing beror enligt på Filippa att många känner att de kan relatera till 
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influencers, de är vanliga personer och följarna får lättare känslan “det där skulle kunna vara jag” 
och därför inspireras följarna mycket på grund av de litar på influencers.  
  
Samarbeten med Nelly har förekommit i Filippas sociala kanaler, valet för ett samarbete med Nelly 
var att det är ett stort svenskt företag som hon tycker om och är även en konsument till. Samarbeten 
varierar väldigt mycket, exempelvis kan det vara en outfitbild där kläderna syns tydligt. Att tacka 
nej till samarbeten förekommer ofta och endast företag och plagg som hon tycker om väljer hon att 
samarbete med. Trovärdigheten kring influencer marketing är viktigt, enligt Filippa märker en 
läsare fort om en influencer är genuin eller endast lägger upp inlägg på grund av betalning. (Intervju 
med influencer, 8 maj 2017)  

4.5 Enkätundersökning  

I enkätundersökningen har frågor och svar sammanställt från drygt 80 kvinnor i åldrarna 18-30 år. 
Dessa är i samma åldersgrupp som kunderna till Nelly. Syftet med undersökningen var att få en 
större förståelse utifrån hur kunden påverkas gentemot influencer marketing. 

Var du medveten om begreppet “Influencer Marketing” innan du började besvara denna enkät?  
 

Figur 5. Medvetenhet om Influencer Marketing  

Cirka 70 procent av respondenterna som besvarade enkätundersökningen var medvetna om 
begreppet tidigare. Dessa svarspersoner kan svara lägre på frågan om trovärdighet då de vet om att 
influencer marketing är ett etablerat marknadsföringssätt och vet att företagen ligger bakom 
rekommendationerna som influencers ger. De 30 procent som inte varit medvetna om detta kan ha 
uppgett en högre trovärdighet för influencers men kan bli mer skeptiska då frågan ställs så pass 
tidigt i enkäten.  
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Vilken av nedanstående sociala medie-plattformar spenderar du mest tid på?  
 

Figur 6. Sociala Meide-Plattformar  

70 procent av de deltagande respondenterna uppgav att de spenderar mest tid på Instagram utav av 
de sociala medierna som fanns att välja bland såsom Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, 
Youtube och annat/övrigt. Efter Instagram spenderas det mest tid på Facebook (13 procent) och 
Snapchat (12 procent). Facebook är ett socialt medium och Snapchat ges möjligheten att dela bilder 
och videor under en begränsad tid, många funktioner på Facebook och Snapchat finns också möjligt 
på Instagram.  

Följer du influencers på Instagram?  
 

Figur 7. Följande av influencers 

Frågan om hur många influencers respondenten följde på Instagram ställdes. 61 procent följer över 
sex stycken och 23 procent uppger att de endast följer ett fåtal såsom 1-3 stycken. Flera av de 
deltagare som angivit att de använder en annan social medieplattform mer än Instagram har trots det 
angivit att de följer över sex influencers på Instagram.  5 procent säger att de inte följer några 
influencers alls.  
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Inspireras du av mode på Instagram?  

Figur 8. Inspirerande av Modet på instagram 

Alla deltagare i studien uppger att de blir, utan tvekan (genom att svara ja) eller delvis inspirerade 
av modet som finns på Instagram. 80 procent svarade ja, 20 procent delvis och 0 procent svarade 
nej.  

Har du använt rabattkoder som en influencer har gett ut?  
 

Figur 9. Rabattkoder  

48 procent anger att de använt en rabattkod som en influencers gett ut och resterande 52 procent har 
inte utnyttjat en rabattkod från en influencer. Även personer som endast följer 1-3 influencers på sin 
Instagram har använt rabattkoder som influencers givit ut.  
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Hur trovärdigt tycker du det känns när en influencer har ett samarbete med företag? 1 är minst 
troligt och 5 är mest trovärdigt.  

Figur 10. Trovärdighetsskala 

På en skala från 1 till 5 tycker sex stycken det är en 2:a med trovärdigheten kring influencers 
samarbeten med företag. Men de uppger ändå att det är mer trovärdigt när en influencer de följer 
rekommenderar en produkt/tjänst än om produkten/tjänsten skulle annonserats i ett magasin, TV, 
radio det vill säga traditionella medier. Tre personer uppger att det är väldigt trovärdigt med 
influencer marketing och svarade 4 på en skala från 1 till 5. De uppger dock att de inte anser sociala 
medier vara mer trovärdiga än traditionella medier.  

Tycker du det känns mer trovärdigt när en influencer du följer rekommenderar en produkt/tjänst än 
om produkten/tjänsten skulle annonserats i ett magasin, TV, radio etc?  

 

Figur 11. Trovärdighet, Influencers versus traditionella medier 

57 procent av deltagarna har svarat ja på denna fråga, 25 procent har svarat nej och 18 procent 
svarade vet inte.   
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Om en influencer skriver om en produkt/tjänst, hur stor är sannolikheten att du hade köpt plagget? 
1 är minst troligt och 5 är högst troligt.  
 

Figur 12. Sannolikhetsskala 

På frågan om hur sannolikt det skulle vara att respondenten skulle köpa en produkt eller en tjänst 
som en influencer tipsat om svarade majoriteten 3 på en skala från 1 till 5. Ingen svarade 5 medan 
cirka 12 procent svarade 1, vilket innebär att de inte alls var troligt de skulle köpa en produkt för att 
en influencer tipsat om den. Dock anger hälften av dessa deltagare att de använt rabattkoder som en 
influencer har gett ut. Drygt dubbelt så många svarar en 2:a på frågan gentemot de som svarat en 
4:a. 
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5. Diskussion 
  
Deltagarna i studien påverkas på olika sätt av influencer marketing. Hänsyn har tagits till influencer 
marketing ur företagsperspektiv, ur kundperspektiv och dessutom ur ett perspektiv från influencers. 
Slutsatsen att företaget och influencers som itervjuats har många delade åsikter och värdesätter 
samma egenskaper gällande influencer marketing har tagits. De teorier som företag och influencers 
har kring trovärdighet är i linje med det som uppfattats i enkätundersökningen samt tidigare 
forskning.  
  
5.1 Influencer marketing ur företagsperspektiv  
  
Nelly arbetar med ett internt affiliate nätverk och med ett externt affiliate program. Tillsammans 
består användarna av drygt 25 000 influencers. På Nellys egna plattform kan deras influencers få 
tillgång till allt de behöver för att skapa blogg- och instagraminlägg. Nätverket är väldigt effektivt 
för Nelly. Det är effektivt för företaget att skapa sin egen plattform för sina samarbetspartners då de 
klart och tydligt kan följa varifrån all trafik kommer till företagets hemsida. De kommer nära sina 
samarbetspartners, och kan skapa en tydlig dialog gällande avtal och regler. Det blir inga 
mellanhänder, vilket även är en ekonomisk fördel för båda parter. Dessutom går det snabbt för dem 
som använder affiliateprogrammen att publicera material eftersom det är lättillgängligt. För att 
samarbetet ska generera till båda parter måste Nelly kunna se vilka som faktiskt genererar trafik, 
därför är det viktigt för företaget att de enkelt kan följa upp influencers arbete. Nelly arbetar 
dessutom med betalning utefter aktivitet och mängd exponering på influencers kanaler. Inte utefter 
exempelvis antal plagg som visas upp i ett blogginlägg. Detta är för att höja trovärdigheten och 
genuiniteten i deras influencers arbete. Som enkätundersökningen visar, misstror dagens 
konsumenter direktmarknadsföring och de vill ha genuina rekommendationer. De vet att 
marknadsföring är till för att företaget vill sälja mer och litar därför inte på det som sägs i 
traditionella medier. En andel av respondenterna i enkätundersökningen som uppgivit en låg 
trovärdighet av influencers uppger samtidigt att de tror mer på influencers än traditionell 
marknadsföring.  
  
Mangold och Faulds (2009) skriver att en god och klar kommunikation ska reflektera det som ett 
företag vill kommunicera om dess varumärke och kan först därefter bidra till att företaget uppfyller 
strategiska mål. Därav är det klokt av Nelly att erbjuda sina samarbetspartners det material de 
behöver för att göra ett reklaminlägg. Detta ger Nelly möjligheten att välja ut material för att 
influencers inlägg ska matcha företagets varumärkessprofil och representera varumärket korrekt på 
influencers sociala plattformar. Ahmad, Musa och Harun (2016) skriver, som tidigare nämnt att 
innehållsmarknadsföring, spelar en stor roll i varumärkets välbefinnande då det är det verktyg som 
används för att ge konsumenten information kring varumärket. Genom att Nelly påverkar det 
innehåll som slutligen hamnar i influencers inlägg har de gjort det möjligt att i hög grad arbeta med 
sin innehållsmarknadsföring. Samtliga enkätdeltagare uppger att de påverkas av modet på instagram 
även om inte alla uppger att de aktivt följer influencers. För att kunden ska kunna associera den 
reklam ett företag gör via en influencer, är innehållet av stor betydelse. Att kunden kan associera 
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instagraminläggen till ett företags varumärkesprofil, höjer uppmärksamheten kring varumärket och 
förstärker det.  
  
För Nelly är det viktigt att deras samarbetspartners genuint gillar produkterna de marknadsför åt 
företaget. Detta framför allt för att det ska bli trovärdigt, och för att varumärket ska stärkas via de 
influencers de arbetar med. Precis som De Veirman, Cauberghe och Hudders (2016) nämner så har 
företag tidigare arbetat med atleter som ambassadörer för företag för att stärka deras varumärke och 
få en mer positiv bild av företaget. Dels kan företag nå ut till kunder via influencers och det positiva 
varumärke som influencers har. Influencers positiva egenskaper förs vidare till det varumärke de 
presenterar. Andreasson säger att de är väldigt måna om att använda influencers som sköter sitt 
varumärke väl. De influencers de arbetar med ska ha sunda värderingar och en stil som passar in i 
det ”universum” som företaget byggt upp kring sitt varumärke. Andreasson berättar att de använder 
olika influencers till olika kollektioner och kampanjer. Exempelvis, om det är en influencer som har 
en sportig profil kan denne göra reklam för företagets sportkläder.  
  
Ahmad, Musa och  Harun (2016) skriver att sociala medier används för att framför allt skapa 
uppmärksamhet kring varumärken, att företagen på deras sociala medieplattformar kan engagera 
kunder och skapa aktiva interaktioner. Här är det viktigt för företagen att ha en god 
innehållsmarknadsföring för att locka kunder till att följa deras sociala medieplattformar, och 
besöka deras webbsidor för att senare även genomföra köp. När jag pratar med Andreasson är hon 
precis hemkommen från Kuba där de gjort en sommarkampanj. De hade bjudit med sig sex stycken 
influencers som är aktiva på Instagram. Dessa personer har under resans gång postat bilder och 
filmer från resan. Vidare byggde Nelly upp en stor plattform på deras hemsida kring kampanjen. 
Här har de alltså gett information om plagg de säljer och visar dem sedan på hemsidan. Nelly har 
porträtterat sitt varumärkes-universum genom att skapa en härlig känsla kring dessa “Nelly-tjejer”. 
Tjejernas liv och positiva egenskaper blir sedan en addering till företagets varumärke så som ovan 
nämnt (De Veirman, Cauberghe och Hudders 2016). 
  
Andreasson berättar om de två fördelarna hon värderar högst gällande influencer marketing. Den 
ena är att det är så pass hög trovärdighet och den andra är att det har en så pass bra genomslagskraft. 
Hon berättar att det är en väldigt trafikdrivande kanal. Andreasson pratar om word of mouth, att det 
är ett trovärdigt marknadsföringssätt när influencers skriver om dem och att det är starkt i det långa 
loppet. Wojnicki och Wilner (2010) skriver att mun till mun marknadsföring är ett bra sätt att 
generera nya kunder och genom influencers kan företag iscensätta mun till mun marknadsföring. 
George och  Butler (2009) skriver om mun till mun marknadsföring och att ha ambassadörer för 
sina varumärken, de skriver att detta är ett traditionellt sätt att använda sig av mun till mun 
marknadsföring. Trusov, Bucklin och Pauwels (2008) påpekar att denna sorts marknadsföring i 
vissa fall kan ha upp till sju gånger bättre genomslagskraft än tryckt reklam. Andreasson berättar att 
de i stort sett uteslutit tryckt reklam för att fokusera på bland annat influencers och den 
marknadsföring de kan skapa. Som vår enkät visar så tror tycker kunderna att det är mer trovärdigt 
om en influencer rekommenderar en produkt gentemot om reklamen görs via tryckta medier eller tv.  
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5.2 Influencer marketing ur influencers perspektiv. 
  
För Lindén är det viktigt att hon genuint tycker om de produkter och det företag hon marknadsför. 
Hon skulle exempelvis aldrig skriva om ett plagg som hon inte skulle känna sig bekväm med att 
använda en hel dag. Lindén tycker dessutom att det är viktigt att blanda reklaminlägg med andra 
inlägg för att få en högre trovärdighet och mindre säljande känsla. Hägg fyller i med att säga att hon 
endast jobbar med företag som känns relevanta i förhållande till det andra innehållet på hennes 
sociala medier. Hon jobbar bara med företag som hon genuint tycker om och skulle inte 
rekommendera eller samarbete med företag hon inte gillar. De Veirman, Cauberghe och Hudders 
(2016) förklarar att det tidigare arbetats med filmstjärnor eller kända atleter som ambassadörer för 
företags produkter och varumärke. Detta har genererat en mer positiv bild av företaget genom att 
medvetenheten om varumärket ökar och ambassadörerna lägger över sina goda egenskaper på 
varumärket. Även Andreasson värdesätter detta sätt att samarbeta. Nelly arbetar gärna med någon 
som har ett varumärke som kan stärka Nellys varumärke. Hon nämner dock att det kan bli omvänt, 
om en influencer inte sköter sitt varumärke så påverkas Nelly negativt utav detta.Wang och 
Hariandja (2016) diskuterar vidare att varumärkesambassadörer och stöd från kändisar ger en 
starkare emotionell koppling mellan varumärke och konsument. Ambassadörerna kan exempelvis 
förklara användandet av en produkt, som i de här fallen, där influencers vanligtvis visar upp outfits 
med produkterna. Park, Lee och Han (2007) skriver om hur köp online ändrat konsumenternas 
beteende då de inte längre kan lukta och känna på produkten innan de genomför ett köp, utan får lita 
på det som skrivs om produkten på företagets hemsida. När en influencer har på sig en produkt får 
kunden information om hur de kan använda produkten och även fler aspekter att ta hänsyns till vid 
ett köpbeslut. De får exempelvis se hur produkten ser ut på en människa i sin vardag. Hägg berättar 
om produkter hon skrivit om som hennes läsare sedan köpt, och att detta hänt vid flera tillfällen. Vi 
ser även att våra enkätdeltagare har använt sig av rabattkoder som influencers ger ut och att de 
svarar att de skulle kunna köpa något som en influencer rekommenderat.  
  
Andreasson, Lindén och Hägg pratar om samma variation på inlägg och att de värdesätter ett 
genuint intresse för det influencers marknadsför. Detta för att mun till mun marknadsföringen ska 
bli genuin. Brown, Broderick och Lee (2007) förklarar att mun till mun marknadsföring är ett 
konsumentdominerat marknadsföringssätt. Martina uppger att hon delvis valt att arbeta med Nelly 
för att hon också är en kund till företaget. Vidare skriver Brown, Broderick och Lee (2007) att 
kunderna är helt oberoende av marknaden och det delvis är därför konsumenten uppfattar 
rekommendationerna så pass äkta, i jämförelse med en kampanj ett företag skapat helt själva. 
Lindén bekräftat detta. Hon tror att influencer marketing är så pass starkt för att läsarna och 
kunderna ser influencers som vanliga människor. Även Hägg bekräftar, genom att addera att hon 
tror genomslagskraften beror på att influencers är vanliga personer som delar med sig av sin vardag. 
Läsarna och kunderna påverkas i hög grad eftersom de kan relatera till influencers liv, de är 
“vanliga” människor. Katona, Zubcsek och Sarvary (2010) lyfter fram att individer som delar 
värderingar och livsvillkor påverkas mer av varandra än de som inte delade värderingar och 
livsvillkor. Studien har dessutom kommit fram till att yngre kvinnor påverkar och påverkas mer av 
varandra än exempelvis män eller äldre kvinnor.  
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Trusov, Bucklin och Pauwels (2008) har delat in mun till mun marknadsföringen som sker viralt i 
tre olika kategorier. Här ser vi framför allt den sort som beskrivs som gemenskapsmarknadsföring, 
ett skapande av virala samhällen där företag kan dela sin information för att sedan skapa en 
diskussion kring ämnet. Hänvisningprogrammen som de skriver som en andra del, kan liknas vid 
det affiliate nätverk Nelly skapat för sina influencers. Vidare kan de kampanjer de skapar likt Kuba-
kampanjen kategoriseras som den tredje kategorin, viral marknadsföring som framförallt agerar 
underhållning. 
  
Lindén påpekar hur kostnadseffektivt det är för företagen med influencer marketing.  
Goodman, Genest och Elving (2010) skriver att problem för nystartade företag är att det är väldigt 
ekonomiskt krävande med marknadsföring i de traditionella medierna. Lindén berättar att 
samarbeten med nya och etablerade företag ser olika ut, just för att de etablerade är villiga att ge 
mer för ett samarbete. Influencers tillåter som vi läser i Lindéns intervju och i Goodman, Genest 
och Elving arbete att nya företag kan nå ut via detta kostnadseffektivta marknadsföringssätt. Vidare 
skriver de att sociala medier för företagen handlar mycket om den möjlighet de har att skapa en 
dialog med konsumenterna. Genom att Lindéns instagramföljare och bloggläsare hör av sig, mejlar, 
kommenterar och frågar om produkter kan företag påverka deras pågående varumärkes dialog. Som 
ovan nämnda studie skriver, har konsumenterna idag en helt annan möjlighet att uttrycka sig 
gentemot för 30 år sedan, detta tack vare internet. När Lindén i samarbete med företag, ger tips om 
en produkt som hon gillar kan företag påverka det som sägs och skrivs om deras produkter online. 
Detta kan kopplas till det arbetssätt Nelly använder sig av. Den plattform deras influencers hämtar 
material från till kampanjer och samarbeten. Som sagt gör detta att företaget kan matcha 
varumärkesdialogen till deras varumärkesprofil och skapa ett starkt varumärke.  
   
5.3 Influencer marketing ur ett kundperspektiv 
  
Vår enkätundersökning har gett oss insikt i hur konsumenten uppfattar influencer marketing. Hur de 
påverkas av erbjudanden med rabattkoder, vilken trovärdighet influencers marketing har och om 
kunden värderar denna sorts marknadsföring mer trovärdig än traditionell marknadsföring. Vi har 
kommit fram till intressanta resultat vilka är i linje med den tidigare forskning vi granskat i vår 
teori. Marknadsföring på traditionella medier är idag inte lika trovärdiga som den marknadsföring 
som sker på sociala medier. Som Dagens Nyheter (2016) skriver så är det dessutom första gången 
som internet går förbi traditionella medier som primär källa för information. Alla våra 
enkätdeltagare uppger att de använder sig av sociala medier. Gillin (2008) skriver att det börjar växa 
fram en ny typ av marknadsföring som präglas av vår virala värld, vi ser att 70 procent av 
enkätdeltagarna kände till begreppet influencer marketing sedan tidigare. 30 procent däremot visste 
inte om begreppet och har då inte säkert förstått att de blivit påverkade av reklam. Internetstiftelsen 
i Sverige (2016) skriver att unga kvinnor spenderar mest tid på internet, nästintill 10 procent av sin 
vakna tid. Våra enkätdeltagare svarade att den plattform de spenderar mest tid på är Instagram, 
därefter kom Facebook och Snapchat relativt lika. Mangold och Faulds (2009) skriver att företagen 
kan påverka sin varumärkesdialog via sociala medier genom att bland annat genom att ge kunderna 
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erbjudanden. 40 procent av deltagarna i undersökningen har använt sig av rabattkoder från en 
influencer. Flera deltagare i studien uppger att de inte anser det vara särskilt trovärdigt att de skulle 
köpa en produkt som en influenser tipsat om, men har trots detta andvänt rabattkoder som företagen 
gett ut via en influencer. Detta visar att Mangold och Faulds (2009) teori om att påverka 
varumärkesdialogen via influencers fungerar, och att det går att nå ut till kunden på detta vis. Detta 
trots att kunderna påstår att det inte är trovärdigt att de skulle köpa något en influenser 
rekommenderat. Det är inte säkert att kunder köper just det som en influencer tipsat om, men de har 
trots detta blivit påverkade av denna sorts marknadsföring eftersom de köpt en produkt med en 
rabattkod från en influencer. Enginkaya och Yılmaz (2013) skriver, att när företagen ger ut 
rabattkoder och erbjudanden till kunder, ökar populariteten av företagets kanaler. Detta är bra för 
företagets varumärkesbyggande, eftersom det skapar aktivitet i deras virala samhällen. Vår enkät 
visar att det fortfarande finns fler kunder att nå fram till men att människor utan tvekan blir 
påverkade av kampanjer på sociala medier. Vidare kan ett sätt att nå fram med sina rabattkoder till 
fler kunder ligga i hur innehållet i kampanjen framställs. Alltså kan ett större fokus på 
innehållsmarknadsföring bidra till mer aktivitet hos konsumenterna och potentiella kunder.   
  
Vi ställde frågorna ”Om en influencer skriver om en produkt/tjänst, hur stor är sannolikheten att du 
hade köpt plagget?” och ”Hur trovärdigt tycker du det känns när en influencer har ett samarbete 
med företag?” där 1 var minst troligt och 5 var högst troligt. Majoriteten av deltagarna svarade 
neutralt på dessa två frågor. På frågan ”Tycker du det känns mer trovärdigt när en influencer du 
följer rekommenderar en produkt/tjänst än om produkten/tjänsten skulle annonserats i ett magasin, 
TV, radio?” svarade endast 25 procent nej. (Ad Week 2017) skriver, att synas med en influenser har 
en effekt som är 3 till 10 gånger bättre och är mer effektiv än traditionella medier såsom exempelvis 
prints och banners. I vår undersökning ser vi att endast 1 av 4 tror mer på traditionella medier än 
influencers. Med tanke på det faktum att influencers endast är en typ av marknadsföring gentemot 
begreppet traditionella medier som innefattar flera marknadsföringssätt, så är trovärdigheten för det 
här enstaka marknadsföringsättet väldigt inflytelserikt och det har en hög genomslagskraft.  
  
”Om en influencer skriver om en produkt/tjänst, hur stor är sannolikheten att du hade köpt plagget?” 
Frågan pratar i generella termer, exempelvis skulle det kunna vara så att plagge i reklamen inte 
faller alla kunder i smaken, eller att de anses vara för högt prissatta, och att detta påverkat resultatet. 
46 procent av enkätundersökarna kan baserat på dessa två aspekter valt att svarat neutralt på frågan. 
Dessa aspekter kan även svara för varför 40 procent av deltagarna har svarat en 2:a eller lägre på 
frågan, medan endast 13 procent svarat över en 3:a. Ahmad, Musa och Harun (2016) framför att 
företag idag ofta använder sig av sociala medier för att väcka uppmärksamhet kring sitt varumärke. 
Även om en kampanj ej leder till ett köp direkt, är det viktigt för företagen att synas, och i det långa 
loppet bygga ett välkänt varumärke. Det är viktigt att inte endast informera kunderna om 
varumärket utan även att ge dem intressant innehåll i sin marknadsföring. Även Enginkaya och 
Yılmaz (2013) skriver om kampanjer på sociala medier för att skapa uppmärksamhet kring 
varumärket som inte enbart ska leda till direktköp utan uppbyggnad om varumärkets befintlighet 
och företagets kanaler på sociala medier.  
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På frågan ”Hur trovärdigt tycker du det känns när en influencer har ett samarbete med företag?”  har 
27 procent svarat en 2:a eller lägre medan 32 procent har svarat 4:a eller högre. Detta innebär att att 
kunderna ser neutralt på frågan men generellt anser influencers marketing vara mer trovärdigt. 
Viktigt att poängtera är att över 25 procent av dem som svarat trovärdighet 2 på en skala av 5, 
uppger att de ändå anser influencers vara mer trovärdiga än traditionella medier. Även om 
konsumenterna är skeptiska så är influencer marketing att föredra gentemot traditionell 
marknadsföring. För att öka trovärdigheten ytterligare, spelar innehållet i kampanjen/inlägget en 
signifikant roll. För att företagets varumärkesbyggande ska gynnas behöver företaget vara tydliga 
med hur de kommunicerar sitt budskap. Företagen behöver noggrant göra upp en plan som 
reflekterar organisationens värderingar och mål( Mangold och Faulds 2009). Ahmad, Musa & 
Harun (2016) skriver som tidigare nämnts att innehållet i marknadsföringen är viktig för att väcka 
intresse hos konsumenter, för att få dem att dela och interagera kring varumärket. Det faktum att 
konsumenter idag är medvetna om den ständiga reklam de utsätts för och att 70 procent av 
enkätdeltagarna var medvetna om begreppet influencers marketing kan bidra till att trovärdigheten 
är återhållsam. Hade studien gjorts på en grupp där enkätdeltagarna inte varit lika medvetna om 
begreppet hade frågor som värderar trovärdighet och köplust eventuellt komma att ge helt andra 
svar. Förmodligen svar mer positiva för företagen. När kunden ser reklamen som direkt 
marknadsföring påverkas inte kunden lika starkt. Idag misstror 21 procent av svenskarna 
traditionella medier. Det faktum att våra deltagare var medvetna om marknadsföringsbegreppet kan 
påverka som nämnt påverkat deras svar. Eftersom de skulle kunna uppfatta influencer marketing 
som en direkt marknadsföring och inte som en genuin rekommendation från en inflytelserik person. 
  
På frågan om enkätdeltagarna inspireras av mode på Instagram svarade ingen deltagare nej. 80 
procent svarade ” ja” och resterande svarade “delvis”. Vi ställde även frågan om hur många 
influencers deltagarna följer, en liten procent svarade att de ej följer några influencers. Trots detta 
uppger alla deltagare att de mer eller mindre påverkas av modet som cirkulerar på den sociala 
medieplattformen Instagram. Instagram ger användare möjlighet att se vad vänner gillar och vad 
som är populärt just nu, i form av ett skräddarsytt nyhetsflöde. Här kan vi se hur mun till mun 
marknadsföringen fungerar i praktiken. Användarna ser vad vännerna gillar eller följer och blir 
inspirerade. Vissa av enkätdeltagarna svarade att de inte följer några influencers i bemärkelsen 
sociala-medie profiler men Brown, Broderick och Lee (2007) menar att mun till mun 
marknadsföringen är ett konsumentdominerat marknadsföringssätt. E. Keller och B. Fay (2016) 
bekräftar detta i sin studie där de diskuterar den betydelse vardagliga konsumenterna har.  Kavouraa 
och Stavrianeab (2014) förklarar hur vi blir påverkade av det våra vänner gillar och följer på de 
olika sociala plattformarna. Följer exempelvis en konsument ett specifikt företag är det stor 
sannolikhet att konsuments vänner blir intresserade av att följa och se vad detta företaget delar. 
Katona, Zubcsek och Sarvary (2010) har i sin studie tagit upp att människor har ett starkt behov av 
att känna grupptillhörighet. Detta kan vara en av anledningarna till varför konsumenter är 
intresserade av vad deras vänner och de runt i kring dem gillar och delar på Instagram. Vi har i vår 
enkät säkerställt att; trots att alla deltagare inte följer influencers på instagram så blir alla påverkade 
av modet som cirkulerar på instagram och är då indirekt påverkade av vad influencers publicerar. 
Detta eftersom att ingen av våra enkätdeltagare påstått att de inte påverkas av modet på instagram.  
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5.4 Influencers marketing ur ett miljöperspektiv  
  
När vi pratar med Lindén belyser hon det faktum att företag i vissa fall skickar ut stora paket med 
kläder till influencer, som de sedan tar på sig, gör reklam för och därefter inte använder mer. Detta 
arbetssätt har i sig en negativ påverkan på miljön. Vidare kan den falska markandsföring som sker 
vid ett sådant arbetssätt, leda till köp som uppmanats av influencer trots att de egentligen inte 
förespråkar produkten de gjort reklam för. Nelly säger att de inte använder sig av den här typen av 
metoder när de arbetar med influencer marketing, utan att de arbetar selektivt med sina influencers 
och inte skickar ut mängder med kläder. Andreasson säger att det inte är någon särskild skillnad i 
miljöaspekten gällande traditionella eller sociala medier. Hon jämför att skicka ut plagg till 
influencers med att skicka plagg fram och tillbaka från showrooms. Som Andreasson säger ser de 
ingen större skillnad i miljöaspekt gällande sociala eller traditionell medier. Tidigare forskning av 
exempelvis Öman (2011) belyser att det är svårt att avgöra vilket marknadsföringssätt som i 
slutändan påverkar miljön mest. Han påstår att olika studier belyser olika aspekter och de därför ger 
olika resultat. Lindén säger att hon personligen inte vill ställa upp på samarbeten som det ovan 
nämnda, men hon säger att det är ett vanligt arbetssätt. Vidare säger hon att hennes egen analys av 
frågan ger svaret att det går att  ställa upp på det flesta metoder om en influencer satsar helhjärtat på 
bloggandet, så länge en bra ersättning erbjuds. Lindén personligen vill inte sända signaler till 
hennes läsare som är uppmuntrande för budgetkedjor, som stödjer massproduktion och dåliga 
arbetsförhållanden. Här gäller det alltså att influencers agerar goda medmänniskor och värnar om 
vår miljö. Marknadsförarnas arbete handlar främst om försäljning men influencers ska också ha 
betalt för att yrket ska gå runt. I slutändan ligger kanske valet hos konsumenten, som inte livnär sig 
på sin konsumtion. De andra två aktörerna har givetvis även de ett ansvar men de livnär sig på sin 
aktivitet och fattar inte enbart beslut för egen räkning.  
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6 Slutsats  
  
Syftet med studien har varit att undersöka influencers påverkan och värde vid marknadsföring på 
Instagram för att förstärka ett modeföretags varumärke.  
  
6.1 Besvarade forskningsfrågor  
  
Forskningsfråga 1: Hur arbetar Influencers på Instagram?  
  
I studien, med hjälp av vår metod, framkom två starka och viktiga nyckelord för framgång inom 
arbete med influencer marketing; “trovärdighet och genuinitet”. Marknadsföring på traditionella 
medier upplevs idag inte lika trovärdigt som den marknadsföring som sker på sociala medier. För ett 
lyckat arbete mellan influencer, företag och potentiella kunder är det viktigt med ett genuint 
förhållande mellan samtliga parter. Både företag och influencers har uttryckt hur viktig trovärdighet 
och genuinitet är. Dessutom är det viktigt för samtliga influencers vi valt att intervjua att de endast 
har samarbeten med företag vars produkt eller tjänst de hade varit villiga att betala för om 
samarbetet var uteslutet.  
  
Det är tydligt att trovärdighet spelar signifikant roll när det kommer till en lyckat arbete av 
influencer marketing. Samtliga deltagare vid intervjuerna uttryckte sig tydligt gällande trovärdighet 
och genuinitet och dess essentiella betydelse. Den höga trovärdighet hos rekommendationer från en 
influencer, grundas i att deras följare ser dem som vanliga människor och kan relatera till dem på ett 
annat sätt än med exempelvis atleter eller filmstjärnor. Följarna känner en samhörighet och liknelse 
i influencers vardagliga liv. Detta gör att relationen mellan influencer och följare/kund blir mer 
personlig och genuin. Vi ser även att företagen i vissa fall styr det material som finns med i 
marknadsföringen hos en influencer. Exempelvis på det vis Nelly arbetar med sitt interna affiliate 
program, för att gynna sin innehållsmarknadsföring och därefter varumärke.  
  
Forskningsfråga 2: Hur värderar modeföretagen sin kommunikation genom influencers påverkan 
på en bestämd målgrupp? 
  
Modeföretag värderar sin kommunikation via influencers högt. Det är enkelt för företag att följa 
vilken samarbetspartner som genererar trafik, och exakt vilka inlägg som genererar försäljning. 
Företag kan förse influencers med material till deras inlägg för att inläggen ska matcha den 
varumärkesprofil som företaget har. Influenser kan skapa en uppmärksamhet kring företagets 
varumärke. För att företag sedan på deras egna sociala medieplattformar kan skapa interaktioner 
med sina kunder. Det är viktigt för företag att de influencers de samarbetar med har ett genuint 
intresse för produkten de marknadsför och att deras tankar och värderingar liknar det som företaget 
har. En hög trovärdighet på rekommendationer från influencer, ligger till grund för att företagets 
varumärke ska stärkas och kunden ska bli påverkad till att genomföra ett köp. Vidare kan de 
positiva egenskaper influencer har, föras över till företaget. Sammanfattningsvis innebär influencer 
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marketing för företag ett mer kostnadseffektivt, trovärdigt och genuint sätt att öka sin försäljning 
eller sprida kunskap om sitt varumärke.     
  
6.2 Vidare forskning 
  
I denna studie valdes att undersöka och fokusera på hur företag värdesätter sin kommunikation 
genom influencers och hur influencers arbetar på Instagram. En önskat om mer djup i studien finns. 
Detta skulle kunna göras i vidare forskning med hjälp av vidare observationer samt undersökningar. 
Exempelvis hade uppdateringsfrekvensen kunnat undersökts, vilka inlägg med influencer som 
skapar mer interaktion samt ökning i både följare och försäljning. Vidare undersökningar kan vara 
att fokusera mer ur ett kundperspektiv, exempelvis till vilken grad målgruppen reagerar och 
påverkas av företagets aktiviteter med eller utan influencer. Det kan vara av intresse att undersöka 
var gränserna går ur kundens perspektiv till att trovärdigheten och genuiniteten sviker. Hade studien 
gjorts på en grupp där samtliga enkätdeltagare inte varit lika medvetna om begreppet influencer 
marketing, hade frågor som värderar trovärdighet, och köplust eventuellt kunna komma att ge helt 
andra svar. Förmodligen svar mer positiva för företagen, detta skulle kunna undersökas vidare. 
Intresse finns dessutom i att liknande studier kan göras för en helt annan målgrupp än den vald i 
denna studie och exempelvis även ett annat urval gällande företag och dess produkter. Influencer 
marketing är inte endast av värde för modeföretag, det kan även tillämpas av företag aktiva i helt 
andra branscher, vidare forskning kan röra en snarlik aktivitet men för en helt annan produkt. 
Traditionella medier blir mindre trovärdiga för att konsumenten är medveten om att det är 
marknadsföring. Vidare forskning kan undersöka vad som händer när konsumenterna lär sig känna 
igen reklam hos en influencer, vad är nästa steg efter influencer marketing?  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervju med företag  

Hur arbetar ni med influencers som en del av er marknadsföring? 
 
Varför har ni valt att arbeta med influencer marketing?
 
Vilka möjligheter ser du för varumärkesbyggandet med hjälp av influencers?  
 
Vilka möjligheter ser du för försäljningen med hjälp av influencers?

Hur länge har ni arbetat med influencers på Instagram? 

Hur många olika influencers har ni? 

Hur väljer ni ut era influencers? (Ålder, kön, följarantal, ”kända” etc)

Har ni olika influencers baserat på olika kollektioner,  exempelvis olika för Sport alt festkläder?  

Vilka är de tre fördelar du värderar högst i ett samarbete med en influencer?

Hur har ni märkt av influensernas betydelse i er marknadsföring? Likes? Följare? Antal klick?  
 
Har dessa ökat i antal sedan ni började använda influencers? 

Använder ni er av influencers vid kampanjsläpp eller kontinuerligt under året?

Hur reglerar ni era avtal med influencers? Hur många inlägg per plagg? 
Får de mer betalt beroende på plagg, eller längd på haul/antal inlägg med plaggen. 

Är det viktigt för er att era influensers visar upp plagg de verkligen gillar eller ser ni hellre att de 
visar upp en viss mängd plagg?

Varför tror du att influencers marketing har fått en sådan stor genomslagskraft? 
 
Hur ser ni på trovärdigheten kring influencer marketing?
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Bilaga 2: Intervju med influencer 

Hur arbetar du med influencer marketing? 

Hur länge har du arbetat som influencer? 

Hur många olika samarbeten brukar du ha i månaden? 

Kan du berätta hur ett samarbete går till? 

Hur väljer du ut samarbetspartners? 

Vilket värde (anser du själv) finns det för företaget att arbeta med influencers? 

Kan du se om konsumenterna dvs dina följare påverkas mer positivt till att handla när du skriver om 
en produkt? 

Varför tror du att influencer marketing har fått en sådan stor genomslagskraft? 

Hur kommer det sig att du valt samarbeta med Nelly? 

Hur reglerar företagen sina avtal? Hur många inlägg/plagg? 

Är det viktigt för dig att visa plagg som du verkligen gillar och tycker om eller vill du helst lägga 
upp så mycket plagg och så många inlägg som möjligt för företagets skull? 

Tror du att dina följare skulle bli skeptiska och negativa om du bara la upp sponsrade inlägg och 
samarbeten? Hur viktigt är det för dig att blanda? 

Hur ser du på trovärdigheten kring influenser marketing?
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Bilaga 3: Enkätundersökning  

1. Var du medveten om begreppet "Influencer Marketing" 
innan du började besvara denna enkät? 

 

2. Vilken av nedanstående sociala medie-plattformar 
spenderar du mest tid på? 
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3. Följer du influencers på Instagram? 
 

4. Inspireras du av mode på Instagram? 
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5. Har du använt dig av rabattkoder som en influencer har 
gett ut? 

6. Hur trovärdigt tycker du det känns när en influencer har 
ett samarbete med företag? 1 är minst trovärdigt och 5 är 
mest trovärdigt 
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7. Tycker du det känns mer trovärdigt när en influencer du 
följer rekommenderar en produkt/tjänst än om produkten/
tjänsten skulle annonserats i ett magasin, TV, radio etc? 

8. Om en influencer skriver om en produkt/tjänst, hur stor 
är sannolikheten att du hade köpt plagget? 1 är minst troligt 
och 5 är högst troligt. 
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