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Abstract 
Social media has grown to an integral part of our everyday lives and companies are focusing 
heavily on finding new, efficient ways to reach their target market. One strategy that has 
received much attention is influencer marketing – where focus has shifted from an entire 
audience of potential customers to influential people that have a strong impact on their 
followers. After reviewing previous research we identified a gap in consumers trust in 
influencer marketing from a corporate perspective. Our study aims to examine follower’s 
attitudes to influencer marketing and propose how companies can find a balance of trust and 
influence when working with social media marketing, while the attitude to influencer marketing 
is becoming increasingly sceptical. To get a wide and fair perspective, a triangular model has 
been used. In addition to secondary data from previous research, we have completed an online 
survey on consumer’s opinions and experiences with influencer marketing, two interviews with 
key people at Swedish fashion companies and one interview with a researcher on consumer 
reactions. The recurring term throughout the study is trust, proved to be crucial for consumer 
attitudes to influencer marketing. For companies not to risk the trust of their potential 
customers, the influencer’s following must match the audience the company wishes to reach, 
the brands must be compatible for the message to reach out and value-building relationships 
must be created. 
 
This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Sociala medier har vuxit till en integrerad del av vår vardag och företag fokuserar hårt på att hitta 
nya, effektiva sätt att nå sina målmarknader. En strategi som har fått stor uppmärksamhet är 
influencer marketing - där fokus har skiftat från en hel publik av potentiella kunder till inflytelserika 
personer som har en stark inverkan på deras följare.  
 
Efter att ha granskat tidigare forskning identifierade vi ett gap i konsumentförtroende för influencer 
marketing ur ett företagsperspektiv. Vår studie syftar till att undersöka följares attityder till 
influencer marketing för att analysera hur företag kan hitta en balans mellan förtroende och 
inflytande när man arbetar med marknadsföring på sociala medier, samtidigt som inställningen till 
influencer marketing blir alltmer skeptisk. 
 
För att få ett brett och rättvist perspektiv har en triangulär forskningsmodell använts. Förutom 
sekundärdata från tidigare forskning har vi genomfört en enkätundersökning online om 
konsumentens åsikter och erfarenheter av influencer marketing, två intervjuer med nyckelpersoner 
på svenska modeföretag och en intervju med en forskare med fokus på konsumentreaktioner på 
marknadsföring via sociala medier. 
 
Det återkommande begreppet under hela studien är förtroende, som visar sig vara avgörande för 
konsumenters attityder till influencer marketing. För företag ska undvika att riskera potentiella 
kunders förtroende, måste influencerns publik matcha företagets önskade målgrupp, varumärkena 
måste vara kompatibla för att meddelandet ska nå ut och slutligen måste värdeskapande relationer 
etableras mellan alla parter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: influencer marketing, förtroende, marknadsföring, sociala medier, 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sociala	   medier	   har	   växt	   i	   inflytande	   och	   är	   idag	   en	   integrerad	   del	   i	   våra	   vardagliga	   liv.	  
Utvecklingen	   har	   lett	   till	   att	   fler	   företag	   fokuserar	   stora	   delar	   av	   sin	   marknadsföring	   till	  
sociala	  medier	  och	  marknadsförare	  letar	  ständigt	  efter	  nya,	  effektiva	  sätt	  att	  nå	  genom	  bruset.	  
En	  strategi	  som	  fått	  mycket	  uppmärksamhet	  på	  senare	  år	  är	  influencer	  marketing,	  där	  fokus	  
har	   skiftat	   från	   en	  hel	   publik	   av	   potentiella	   kunder	   till	   inflytelserika	   personer.	  Dessa	   kallas	  
influencers	   och	   har	   stark	   påverkan	   på	   deras	   följare	   vilket	   gör	   dem	   till	   effektiva	  
marknadsföringsverktyg	  (Woods,	  2016).	  
 
Hörnfeldt	  (2015)	  beskriver	  influencer	  marketing	  som	  att	  inflytelserika	  personer	  online	  delar	  
sponsrat	   innehåll	   som	   budskap	   och	   varumärken	   till	   följare,	   personer	   som	   valt	   att	   följa	  
influencers	   och	   på	   så	   vis	   tar	   del	   av	   deras	   publicerade	   inlägg.	   Fördelarna	   med	   influencer	  
marketing	   är	   många,	   på	   ett	   enkelt	   och	   kostnadseffektivt	   sätt	   kan	   företag	   nå	   en	   bred	   och	  
framför	   allt	   relevant	   målgrupp.	   Effekten	   blir	   enorm	   genomslagskraft,	   direkt	   påverkan	   och	  
stark	   trovärdighet	   (Brand	   Publishing,	   2016).	   Om	   ett	   företag	   använder	   sig	   av	   en	   influencer	  
istället	   för	   en	   bannerkampanj,	   blir	   köplusten	   över	   fem	   gånger	   större.	   I	   många	   fall	   har	  
produkter	  som	  nämns	  i	  bloggar	  sålt	  slut	  på	  bara	  några	  timmar,	  något	  som	  kan	  generera	  bra	  
vinst	  för	  företaget	  vid	  långsiktiga	  samarbeten.	  Dessutom	  riskerar	  inte	  ett	  sponsrat	  inlägg	  hos	  
en	  influencer	  att	  fastna	  i	  adblockers.	  Modeföretag	  som	  använder	  sig	  av	  influencer	  marketing	  
har	  därför	  mycket	  att	  vinna	  och	  samarbeten	  med	  influencers	  bör	  ses	  som	  långsiktiga	  där	  man	  
tillsammans	  kan	  hjälpas	  åt	  att	  bygga	  sina	  varumärken	  (Resumé,	  2016).	  	  	  
 
En	  viktig	  skillnad	  jämfört	  med	  traditionell	  marknadsföring	  är	  att	  den	  direkta	  kontrollen	  som	  
ett	  företag	  normalt	  besitter	  försvinner	  i	  influencer	  marketing.	  Vikten	  för	  företag	  att	  hitta	  sätt	  
att	   forma	   de	   diskussioner	   som	   uppstår	   så	   att	   de	   överensstämmer	  med	   företagets	   mål	   blir	  
därmed	  tydligt	  (Mangold	  &	  Faulds,	  2009).	  Everard	  &	  Galetta	  (2006)	  nämner	  flera	  studier	  som	  
konstaterat	  att	  en	  av	  de	  mest	  framträdande	  faktorerna	  för	  att	  övertala	  någon	  är	  trovärdighet.	  
De	  argumenterar	  för	  att	  ju	  mer	  framträdande	  och	  trovärdig	  någon	  är	  –	  desto	  mer	  övertygade	  
blir	   konsumenter	   om	   de	   produkter	   eller	   varumärken	   som	   uppmärksammas.	   De	   belyser	   att	  
källans	   trovärdighet	   blir	   extra	   viktig	   när	   konsumenten	   inte	   har	   något	   annat	   val	   än	   att	   ta	  
personens	  ord	  som	  en	  garanti,	  där	  konsumenter	  inte	  kan	  uppleva	  eller	  testa	  produkten	  själva.	  
På	   samma	   sätt	   spelar	   trovärdigheten	   roll	   när	   konsumenter	   ska	   bilda	   en	   åsikt	   om	   ett	  
varumärke,	  vilket	  innebär	  att	  en	  influencer	  med	  hög	  trovärdighet	  har	  lättare	  att	  påverka	  sina	  
följares	  åsikter	  (Everard	  &	  Galetta,	  2006).	  
 
Samtidigt	   visar	   flera	   undersökningar	   att	   vi	   är	   trötta	   på	   reklam	   och	   att	   vårt	   förtroende	   för	  
reklam	   sjunker	   (Leigert,	   2013).	   När	   vi	   kan	   välja	   bort	   den	   gör	   vi	   det,	   genom	  
reklamblockerande	   program,	   byta	   kanal	   på	   TV	   eller	   ”nej	   till	   reklam”-‐skyltar	   på	   brevinkast.	  
Även	   nya	   medier,	   som	   mobilreklam	   och	   reklam	   i	   sociala	   medier,	   börjar	   upplevas	   som	  
störande.	  Majoriteten	  av	  användarna	   i	   sociala	  nätverk	  är	  privatpersoner	  som	  använder	  sina	  
kanaler	   för	   att	   hålla	   kontakt	   med	   vänner.	   Om	   man	   arbetar	   med	   alltför	   traditionella	  
marknadsföringsmetoder	   är	   framgången	   begränsad,	   reklamen	   måste	   vara	   vältajmad	   och	  
uppskattad.	  Dock	  vill	  få	  leva	  i	  ett	  samhälle	  helt	  utan	  reklam	  utan	  man	  tar	  gärna	  del	  av	  reklam	  
som	  man	  själv	  valt,	  tycker	  är	  intressant	  eller	  fått	  rekommenderad.	  Som	  marknadsförare	  kan	  
man	  dra	  nytta	  av	  det	  i	  sociala	  medier	  (ibid.).	  
 
Makten	   har	   förskjutits	   från	   företag	   till	   konsumenter,	   genom	   influencers	   (Colliander	   2017;	  
Brown	  &	  Fiorella,	  2013).	  Hur	  fungerar	  det,	  hur	  kan	  man	  försöka	  förstå	  utvecklingen	  och	  hur	  
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gör	  man	   för	   att	   på	   bästa	   sätt	   skapa	   effektiv	  marknadskommunikation	   i	   dessa	   kanaler?	   Att	  
förstå	   och	   kartlägga	   den	   nya	   mediavärlden,	   de	   nya	   makthavarna	   samt	   hur	   konsumenter	  
svarar	  på	  denna	  typ	  av	  kommunikation	  är	  mycket	  viktiga	  aspekter	   för	   företag	  att	   ta	  hänsyn	  
till.	  
 
1.2 Problemdiskussion  
Det	  ökade	  användandet	  av	  sociala	  medier	  som	  marknadsföringsverktyg	  har	  förskjutit	  makten	  
från	   företag	   till	   konsumenten.	   Influencer	  marketing	  har	  under	  de	   senaste	  åren	  blivit	   en	  allt	  
vanligare	   marknadsföringsstrategi	   då	   konsumenter	   upplever	   att	   sociala	   medier	   har	   högre	  
trovärdighet	   kring	   information	   om	   produkter	   och	   tjänster,	   jämfört	   med	   om	   informationen	  
kommer	  från	  företagen	  själva	  genom	  klassiska	  kommunikationsmedel	  som	  TV-‐reklam	  (Foux,	  
2006;	   Colliander,	   2012).	   En	   av	   styrkorna	   och	   riskerna	   med	   influencer	   marketing	   är	   att	  
gränser	  suddas	  ut	  mellan	  eget	  och	  sponsrat	  innehåll	  i	  en	  inflytelserik	  profils	  kanal,	  vilket	  gör	  
det	  svårare	  att	  särskilja	  en	  influencers	  personliga	  åsikter	  från	  kommersiella	  syften	  (Abidin	  &	  
Ots,	  2015).	  Olika	  typer	  av	  samarbeten	  och	  sponsring	  genomförs	  frekvent	  i	  utbyte	  mot	  stöd	  i	  
deras	  sociala	  mediekanaler	  (Kozinets,	  de	  Valck,	  Wojnicki	  &	  Wilner,	  2010).	  
 
Samtidigt	  har	  en	  alltmer	  krävande	  och	  skeptisk,	  ofta	  högutbildad,	  konsumentgrupp	  vuxit	  fram	  
och	   tagit	   plats.	   Konsumenter	   kräver	   mer	   kontroll	   över	   sin	   mediekonsumtion	   och	   allt	   fler	  
väljer	   därför	   bort	   traditionell	   reklam	   som	   exempelvis	   TV,	   tidningar	   och	   radio	   (Rashtchy,	  
Kessler,	  Bieber,	  Shindler	  och	  Tzeng.,	  2007;	  Mangold	  &	  Faulds,	  2009).	  Istället	  vänder	  de	  sig	  till	  
olika	  typer	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  samla	  information	  och	  fatta	  köpbeslut	  (Mangold	  &	  Faulds,	  
2009).	   Personliga	   informationskällor	   spelar	   en	   avgörande	   roll	   i	   konsumentens	  
beslutsfattande,	  men	   lättillgängligheten	   i	   att	   sprida	   information	   kan	   också	   väcka	  misstanke	  
om	   trovärdigheten	   i	   produktinformationen	   (Cheung	   &	   Thadani,	   2010).	   Detta	   blir	  
problematiskt	   då	   influencers,	   följare	   och	   slutligen	   varumärken	   blir	   känsliga	   för	   beteenden	  
som	  kan	  uppfattas	  som	  oetiska	  eller	  vilseledande	  (Abidin	  &	  Ots,	  2015).	  För	  företag	  som	  väljer	  
att	  investera	  i	  influencer	  marketing	  blir	  det	  nödvändigt	  att	  omvärdera	  och	  få	  ny	  förståelse	  för	  
hur	   dagens	   konsumenter	   påverkas	   av	   de	   nya	   marknadsföringsgreppen	   för	   att	   undvika	  
långsinta	  risker	  för	  varumärkets	  image	  och	  rykte	  (Jones,	  Temperley	  &	  Anderson,	  2009).	  	  
 
För	  marknadsförare	  blir	  det	   således	  viktigt	   att	  uppskatta	  den	  makt	  och	  potentiell	  påverkan	  
konsumentdiskussioner	  på	  sociala	  medier	  kan	  medföra	  (Mangold	  &	  Faulds,	  2009).	  Kozinets	  et	  
al.	  (2010)	  förklarar	  att	  med	  hjälp	  av	  den	  tekniska	  utvecklingen	  har	  en	  ny	  marknadssituation	  
utvecklats.	  Från	  att	  word-‐of-‐mouth	  (WOM)	  traditionellt	  kännetecknats	  av	  att	  ske	  mellan	  två	  
personer,	  har	  vårt	  sociala	  beteende	  och	  agerande	  på	  sociala	  nätverk	  lett	  till	  att	  WOM	  nu	  kan	  
påverka	  konsumentbeteendet	  både	  från	  en	  avsändare	  till	   flera	  mottagare,	  men	  också	  mellan	  
stora	   nätverk.	   Kozinets	   et	   al.	   (2010)	   undersökte	   hur	  marknadsföringsbudskap	   anpassas	   till	  
olika	  narrativ	   i	  bloggar	  och	  hur	   läsare	  regerade	  på	  dessa.	  Även	  Colliander	  (2012)	   fastställer	  
att	   företag	  måste	   vara	  medvetna	   om	  konsumeters	   reaktioner	   till	   tveksamma	   strategier	   och	  
negativ	  e-‐word	  of	  mouth	   (e-‐WOM).	  Abidin	  och	  Ots	   (2015)	  beskriver	  en	  undersökning	  kring	  
huruvida	  positiv,	  neutral	  och	  negativ	  e-‐WOM	  påverkade	   försäljning	  och	  beskriver	  ett	   starkt	  
påverkanssamband.	   Förtroende	   blir	   därmed	   en	   viktig	   aspekt	   både	   för	   en	   influencers	   eget	  
varumärke	   men	   i	   längden	   också	   för	   de	   varumärken	   som	   marknadsförs	   genom	   influencer	  
marketing	  (Abidin	  &	  Ots,	  2015).	  
 
Utifrån	  tidigare	  forskning	  har	  vi	  noterat	  en	  maktförskjutning	  från	  företag	  och	  marknadsförare	  
till	  konsumenten.	  Brown	  och	  Fiorella	  (2013)	  uttrycker	  det	  som	  följande:	  
 
”The	  scientific	  truth	  that	  the	  status	  quo	  is	  hiding	  is	  that	  the	  customer,	  not	  the	  influencer,	  
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is	  at	  the	  center	  of	  the	  marketing	  universe;	  ultimately,	   it’s	  the	  customer	  who	  makes	  the	  
purchasing	   decision,	   not	   the	   influencer.	  Our	   strategies	  must	   be	   dictated	   by	   that	   truth,	  
not	   the	   fanfare	  over	  current	   technologies.	   Influencers,	  along	  with	  business	  brands	  and	  
their	   marketing	   messages,	   are	   simply	   planets	   circling	   the	   customer,	   vying	   for	   his	  
attention.”	  

 
Brown	  &	  Fiorella	  (2013),	  77	  

 
Med	  den	   inställningen	  som	  utgångspunkt	  har	  vi	   identifierat	  nyckelbegrepp	  som	  presenteras	  
längre	  ned	  i	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Där	  utvecklar	  vi	  resonemang	  utifrån	  sekundärdata	  
och	   undersöker	   tidigare	   forskning	   närmre	   med	   fokus	   på	   branding	   genom	   influencer	  
marketing,	   förtroende	   och	   word-‐of-‐mouth	   i	   onlinesammanhang,	   hur	   influencer	   marketing	  
anpassas	   eller	   döljs	   samt	   teorier	   om	   vilka	   värdeskapande	   relationer	   som	   är	   viktiga	   för	   att	  
lyckas	  med	   influencer	  marketing.	  Dessa	  begrepp	  och	   teorier	  hjälper	  oss	  sedan	  att	  analysera	  
våra	  resultat	  gentemot	  studiens	  syfte.	  
 
Tidigare	   forskning	   vi	   tagit	   del	   av	   och	   hänvisat	   till	   i	   tidigare	   avsnitt	   undersöker	   främst	  
möjligheterna	  med	  influencer	  marketing,	  alternativt	   läsares	  attityd	  och	  förtroende	  gentemot	  
influencers.	   Som	   ett	   sammanfattande	   av	   forskningsläget	   kan	   vi	   konstatera	   att	   influencer	  
marketing	  är	  ett	  relativt	  nytt,	  men	  populärt	  ämne.	  Det	  är	  också	  väldigt	  brett	  och	  många	  olika	  
infallsvinklar	  har	  analyserats.	  Efter	  en	  granskning	  av	  tidigare	  forskning	  har	  vi	  identifierat	  ett	  
forskningsgap,	   nämligen	   konsumenters	   förtroende	   för	   influencer	  marketing	   ur	   ett	   företags	  
perspektiv.	   Vi	   saknar	   studier	   som	   undersöker	   hur	   influencer	   marketing	   påverkar	  
konsumenters	  förtroende	  gentemot	  företag,	  som	  också	  svarar	  på	  hur	  företag	  bör	  förhålla	  sig	  
till	  influencer	  marketing	  utifrån	  det.	  
	  
1.4 Frågeställning och syfte 
Studien	   syftar	   till	   att	   undersöka	   hur	   företag	   kan	   finna	   en	   balans	   mellan	   förtroende	   och	  
inflytande	  när	  de	  arbetar	  med	  marknadsföring	  på	  sociala	  medier,	  samtidigt	  som	  inställningen	  
till	  influencer	  marketing	  blir	  allt	  mer	  skeptisk.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  studien	  kan	  bidra	  med	  
resultat	  som	  företag	  kan	  dra	  nytta	  av	  när	  de	  utformar	  sin	  influencer	  marketing.	  För	  att	  göra	  
det	  har	  vi	  ställt	  upp	  två	  huvudfokus:	  
	  
• Vilken inställning har följare till influencer marketing och i vilken utsträckning påverkar det 

följarnas förtroende för företaget?  
 
• Hur bör företag förhålla sig till strategin influencer marketing utan att riskera sitt förtroende 

gentemot potentiella konsumenter? 
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2. Teoretiskt ramverk 
I denna del presenteras den teoretiska referensramen. Med hjälp av sekundärdata har 
information om nyckelbegrepp som branding, stealth marketing, native advertising, e-word-of-
mouth, e-trust och para-social interaction samlats in och ligger till grund för vår inriktning på 
influencer markering. 
 
 
2.1 Influencer marketing 
Sociala mediers ökade inflytande har förskjutit marknadskommunikationen från traditionella 
medier till mer kreativa strategier. Tuten & Solomon (2013) beskriver influencer marketing som 
marknadsföring via inflytelserika personer med stora och breda sociala nätverk, som har makten 
att påverka sina följare. Genom att hitta rätt influencers relevanta för målgruppen har influencer 
marketing lett till enorma framgångar och Tomoson (2015) beskriver influencer marketing som 
den starkast växande marknadsföringstrenden. 
 
Hörnfeldt	   (2015)	   argumenterar	   för	   att	   det	   finns	   tre	   tydliga	   fördelar	   med	   influencer	  
marketing:	   räckvidd,	   relevans	   och	   relation.	   Räckvidd,	   då	   influencers	   vanligtvis	   har	   ett	   stort	  
antal	  följare	  som	  regelbundet	  tar	  del	  av	  deras	  innehåll.	  Relevans,	  för	  att	  företag	  når	  ut	  till	  en	  
specifik	  målgrupp	  med	  hjälp	  av	  nischade	  influencers.	  Men	  allra	  viktigast	  är	  relation,	  vilken	  är	  
en	   unik	   fördel	  med	   influencer	  marketing.	   Det	   förhållande	   en	   influencer	   har	   till	   sina	   följare	  
byggs	  upp	  under	  en	  lång	  tid	  och	  gör	  att	  följare	  har	  ett	  stort	  förtroende	  för	  influencers	  (ibid.).	  
Chu	  och	  Kamal	  (2008)	  menar	  att	  det	  är	  influencers	  upplevda	  trovärdighet	  och	  tillförlitlighet	  
som	  gör	  dem	  till	  effektiva	  varumärkesambassadörer.	  Detta	  styrks	  även	  av	  Colliander	  (2012)	  
som	  menar	  att	  vid	  marknadsföring	  i	  sociala	  medier	  är	  det	  viktigare	  för	  konsumenten	  vem	  som	  
förmedlar	   budskapet,	   varför	   budskapet	   förmedlas	   och	   hur	   budskapet	   förmedlas	   än	   i	  
traditionell	  media.	  

 

 
Figur 1. Customer-Centric Influence Marketing Model 

Brown & Fiorella (2013), 78 
 

Brown och Fiorella beskriver 2013 hur den då rådande influencer marketingstrategin placerar 
influencern i centrum. Modellen benämns The Fisherman’s Influence Marketing Model och 
tillämpar konceptet att "kasta ett brett nät för att fånga mest fisk" för influencer 
marketingstrategier, vilket innebär att man utgår från att de profiler med högst följarantal 
kommer generera störst varumärkeskännedom och så småningom vinst. Brown och Fiorella 
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(2013) argumenterar för att man istället ska sätta konsumenten i centrum, eftersom att det är 
denne som tar köpbeslutet. De presenterar modellen Customer-Centric Influence Marketing 
Model som uppmuntrar till att se vilka beslut kunden tar, och vad som har påverkan på dessa 
beslut i ett större kontext. I denna modell är fokus att identifiera s.k. micro-influencers i 
konsumenternas sociala sfärer och rikta marknadskommunikation kring deras interaktioner i 
köpbeslutsprocessen (Brown & Fiorella, 2013). 
 
2.2 Branding 
Branding innebär att bygga varumärkeskapital, det vill säga det adderade värdet en produkt eller 
tjänst får tack vare sitt varumärke. För att kunna bygga varumärken ur ett kundperspektiv krävs 
först och främst att kunden är bekant med varumärket. Varumärkeskapitalet byggs sedan upp 
genom att kunden får positiva associationer till varumärket, som förhoppningsvis gör att de 
känner en preferens till varumärket. På så sätt skapas även lojalitet gentemot varumärket 
(Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2015). Via sociala medier kan företag kommunicera med 
sina kunder på nya sätt, men strategierna för hur man bör kommunicera sitt varumärke och 
positionera sig kvarstår. Det är viktigt att varumärkets kommunikation och positionering 
stämmer bra överens i alla kanaler, både online och offline för att ge en enhetlig bild av 
varumärket (Rosenbaum-Elliott et al., 2015). 
 
Booth och Matic (2011) menat att företag aldrig har full kontroll över sitt varumärke vid 
marknadsföring, då uppfattningen och ryktet slutligen är upp till konsumenten. Utvecklingen 
kring hur vi använder sociala medier har dessutom gjort att varumärkesägandet delas alltmer 
mellan företaget själva och konsumenterna. Det är inte längre bara media som kommunicerar ett 
varumärkesbudskap till konsumenter, genom sociala nätverk är konsumenter också förankrade i 
spridningen av varumärkesbudskap. När ett företag ska utforma en strategi för sociala medier är 
det därför viktigt att inse vem som kommunicerar deras varumärke på sociala medier. Genom 
att identifiera och erkänna varumärkesambassadörer kan man forma och skydda företagets 
rykte. Influencers har en betydande makt över hur deras följare uppfattar varumärken och 
företag, och numera kan även konsumenter uppfattas som varumärkesambassadörer eftersom de 
delar sina och andras erfarenheter på sociala nätverk (Booth & Matic, 2011). 
 
2.3 E-word of mouth 
Kozinets, de Valck, Wojnicki & Wilner (2010) beskriver hur word-of-mouth traditionellt 
kännetecknats av att ske mellan två människor, men med hjälp av den tekniska utvecklingen har 
dessutom en ny marknadssituation uppstått, e-word of mouth (e-WOM). Vårt sociala beteende 
och agerande på sociala nätverk har lett till att WOM nu kan påverka konsumentbeteendet både 
från en avsändare till flera mottagare, men också mellan större nätverk (ibid.). Kozinets et al. 
(2010) beskriver att konsumenter reagerar positivt på word-of-mouth (WOM) och uppfattar det 
som mer trovärdigt än annonser. De förklarar att tidigare forskning påvisar hur både brand 
awareness och positiv attityd gentemot ett varumärke kan öka genom produktplacering i sociala 
medier och argumenterar för att den klassiska beskrivningen av WOM även kan appliceras på 
sociala medier, eftersom interaktionen i huvudsak sker mellan konsumenter. 
 
WOM-marknadsföring används vanligtvis för att marknadsföra en speciell produkt eller tjänst 
via nätverk. Eftersom nätverken på internet är lätta att observera och man enkelt kan se vem 
varje användare är direkt ansluten till, blir sociala medier speciellt attraktiva för WOM-
marketing. Cao, Knotts, Xu och Chau (2009) beskriver flera sätt att använda WOM-marketing. 
De nämner bland annat produktrecensioner och erfarenheter som diskuteras bland grupper och 
viral marknadsföring där konsumenter uppmuntras att vidarebefordra meddelanden i en 



 

  8 

 

kedjereaktion. Inte sällan kan målet vara att få kunder att känna att de bara råkade höra om 
produkten eller tjänsten, istället för att känna sig direkt marknadsförda till (Cao et al., 2009).  
 
Traditionellt innebär WOM att avsändaren inte tar emot pengar för att rekommendera 
exempelvis en produkt till andra. Men Kozinets et. al. (2010) argumenterar för att det förändrats 
och numera rekommenderar influencers endast produkter gentemot ersättning. Med anledning 
till det har en allt mer betydande strategi inom marknadsföring utvecklats där företag avsiktligt 
påverkar konsumenter med hjälp av WOM. Liu, Jiang, Lin, Duan & Xu (2013)  förklarar också 
att WOM från någon man litar på har ett mycket högre värde än någon annan typ av 
marknadsföring. På så sätt drar de slutsatsen att trovärdiga influencers kan, via e-WOM, få 
konsumenter att lita på rekommendationer och därmed påverka deras köpbeslut eller förtroende 
för ett varumärke. 
 
2.4 E-trust 
Trots att sociala medier har stor spridning påverkas resultaten av hur mottagaren (följaren) 
uppfattar relationen mellan varumärket och avsändaren (influencern). Det är viktigt att följaren 
uppfattar relationen som opartisk för att influencerns budskap ska ses som trovärdigt och 
tillförlitligt (Colliander & Dahlén, 2011). Detta styrks av Cakim (2012) som beskriver en studie 
av GolinHarris där de tillfrågade skulle svara på vilka källor de använder, förlitar sig på och har 
förtroende för när de samlar information om produkter och för vardagsbeslut. Resultatet blev att 
word-of-mouth, egna erfarenheter och sociala medier är de mest pålitliga källorna medan 
traditionella medier som TV och nyhetstidningar kan uppfattas som mindre pålitliga. Cakim 
nämner att dagens konsumenter är skeptiska till klassisk marknadsföring som reklam, utan 
föredrar att lyssna på andra människor samt göra egen research både online och offline (Cakim, 
2012). 
 
Flertalet studier har påvisat att minskat förtroende påverkar kunders köpbeslut, exempelvis 
noterar Ragowsky (2008) hur bristande förtroende för varumärken hindrar kunder från att 
genomföra onlineköp där de lämnat sin varukorg under en pågående transaktion. Det krävs en 
god förståelse i vad som skapar förtroende, både för influencers och varumärken, och för att få 
en djupare kunskap i hur man ska hantera marknadsföringsstrategier och taktiker inom sociala 
medier (Cheung & Thadani, 2010; Abidin & Ots, 2015). Därmed blir det avgörande för företag 
som investerar i influencer marketing att även ta i beaktning de förtroenderisker som kan 
medföras av negativ uppmärksamhet. 
 
2.5 Dolda marknadsföringsbudskap 
Kozinets et. al. (2010) förklarar att rekommendationer i sociala medier kan delas in i två 
grupper. Den ena är genuin word-of-mouth som är personlig, där ett varumärke eller en produkt 
kommuniceras mellan konsumenter utan kommersiellt syfte. Den andra är word-of-mouth i 
marknadsföringssyfte, vilken kan vara dold eller öppen. Vid öppen marknadsföring framgår det 
tydligt att inlägget är sponsrat och i samarbete med ett annat företag, medan dold 
marknadsföring innebär att följarna inte förstår att inlägget är sponsrat (ibid.).  
 
Stealth marketing är ett samlingsbegrepp på olika former av dold marknadsföring (Martin & 
Smith, 2008). I takt med att konsumenter blir mer medvetna och skeptiska till traditionella 
marknadsföringsbudskap måste företag hitta nya sätt att nå sina målgrupper. Den snabba 
tillväxten av konsumentgenererat onlineinnehåll, i kombination med förskjutningen av 
traditionell media, är viktiga faktorer som underlättar stealth marketing och gör det mer 
tilltalande för marknadsförare. Företag och marknadsförare kan vända sig till stealth marketing 
som ett sätt att kringgå konsumentskepticism. Många företag har svarat med innovativa 
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tillvägagångssätt för att få konsumenters uppmärksamhet, bland annat mycket framgångsrika 
emotionella brandingkampanjer och kreativ produktplacering. Stealth marketing är ibland 
avsedd att generera positiv word-of-mouth eller hype kring en produkt och förhåller sig därför 
nära associerad med word-of-mouth marketing (ibid.). Stealth marketing är ett effektivt sätt för 
att nå ut till konsumenter utan att de faktiskt förstår att de utsätts för reklam (Roy & 
Chattopadhyay, 2010).  
 
Äldre forskning tenderar att se på stealth marketing ur ett kritiskt perspektiv. Martin och Smith 
(2008) menar att konsumentförespråkare och marknadsförare borde vara oroade över att för 
mycket dold marknadsföring, och de negativa förtroendeföljder som kan uppstå om situationen 
uppmärksammas, kan skapa en större misstro för framtida marknadsföringsinitiativ. Stealth 
marketing innebär att informationen om vem som är avsändare inte är öppet erkänt eller visat, 
men det betyder dock inte alltid att någonting är avsiktligt dolt eller medvetet vilseledande. De 
etiska problemen kring stealth marketing ligger oftast inte i vad kommuniceras, utan snarare i 
vad som inte kommuniceras. Influencers åsikter kan vara genuina och ärliga, och behöver inte 
nödvändigtvis innehålla osanna fakta, men kan uppfattas som problematiskt ifall man utelämnar 
viktig information om relationen med det företag som marknadsförs (Martin & Smith, 2008). 
 
Ett modernare begrepp på samma fenomen är native advertising. Vid influencer marketing 
anses en av styrkorna vara att gränsen mellan eget och sponsrat innehåll suddas ut, vilket gör 
det svårare att särskilja en influencers personliga åsikter från kommersiella syften (Abidin & 
Ots, 2015). Medan traditionell reklam avbryter en potentiell kunds upplevelse, placerar native 
advertising varumärken och produkter i en organisk kontext, vilket skapar en behagligare och 
mer naturlig upplevelse för kunden. Genom att utforma det sponsrade innehållet till ett format 
som matchar det ursprungliga och visa det på samma plats, exempelvis i form av ett sponsrat 
inlägg på en influencers sociala medier, kan ett företag låna influencerns förtroende till 
slutkunden (Wojdynski & Golan, 2016).  
 
2.6 Värdeskapande relationer 
Utvecklingen av marknadsföring på sociala medier kräver att företag och marknadsförare tar ett 
steg tillbaka från traditionellt kampanjtänkande och lägger mer fokus på att bygga relationer 
med influencers och deras följare, företagets potentiella kunder (Collinader & Dahlén, 2011). 
För att influencer marketing ska vara lönsamt behöver företag ta hänsyn till värdeskapande 
relationer. Både mellan konsumenter, vilket stärks av forskning om e-WOM, men också mellan 
influencer och följare. Abidin och Thompson (2012) beskriver hur relationen mellan följare och 
influencers är grundad i en intimitet. Intimiteten är starkare i influencer marketing än i äldre, 
mer traditionella marknadsföringsstrategier, som celebrity endorsement, där personer med stort 
inflytande också varit i fokus. Influencers framgång bygger på den intimitet och genuinitet de 
kan återspegla i sitt innehåll på sina sociala kanaler. Intimiteten leder till att följare upplever 
relationen till influencern som mindre hierarkisk och mer likvärdig. Följare får ta del av en 
influencers åsikter och erfarenheter och kan på så vis även dela materiella begär en influencer 
uttrycker. Det gör intimiteten mellan följare och influencer värdefull även för företag som vill 
göra kommersiella vinster genom dennes kanaler. 
 
Cao et al. (2009) argumenterar för att människor tenderar att ansluta sig till de som delar samma 
intressen och kopplar det till social identitetsteori. De menar att en persons beslut om att köpa 
en viss produkt eller tjänst starkt kan påverkas av dess omgivning. På så sätt kan en influencer 
med många följare, det vill säga ett stort nätverk, påverka många mottagare. Budskapet 
uppfattas som mer tillförlitligt och trovärdigt än de som kommer direkt från företaget, eftersom 
konsumenter upplever WOM som oberoende av marknaden (ibid.)  
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2.6.2 Para-social interaction (PSI) 

Begreppet para-social interaction syftar till den relation följare får till influencers, en relation 
som på många sätt påminner om en vänskapsrelation där influencers blir en del av ens sociala 
cirkel (Colliander & Dahlén, 2011). Redan år 1956 beskrevs para-social interaction (PSI) som 
illusionen av en face-to-face relation med en mediapersonlighet av Horton och Wohl, och 
fenomenet har sedan dess undersökts i flera studier, framförallt i televisionssammanhang 
varifrån marknadsföringsforskare har hämtat mycket av den kunskap som finns om PSI. 
Tidigare forskning har också belyst den möjliga kopplingen mellan PSI och påverkan på 
konsumentuppfattningar och PSI har även studerats i sociala medier. År 2002 påvisade Rubin 
att PSI, som innefattar ett aktivt engagemang på sociala medier, kan förstärka både 
varumärkesattityder och köpintentioner hos konsumenter. Colliander (2012) fann även att ju 
närmre influencern upplevs att vara för konsumenten, det vill säga ju högre PSI, desto högre är 
sannolikheten att konsumenten agerar utefter rekommendationen. 
 
Colliander och Dahlén (2011) har studerat ämnet och undersökt effekterna av publicitet i 
sociala och ”traditionella” digitala medier. Ett identiskt reklaminlägg utformades och 
publicerades i sju populära bloggar och sju stora onlinetidningar varefter författarna analyserade 
konsumenters reaktioner. Resultaten visade att publicitet i bloggar genererade högre 
varumärkesattityder och köpintentioner än hos onlinetidningar, vilket delvis kan förklaras av att 
bloggare har högre para-social interaktion med sina följare. Studien påvisade ett klart samband 
mellan hög PSI och hur ofta följare tar del av en influencers tankar och åsikter. Trogna följare 
skapar ett känslomässigt band till influencers som dagligen publicerar inlägg, jämfört med 
traditonella medier som ger ut artiklar eller nummer mer sällan, vilket förklarar den upplevda 
vänskapsrelationen.  
 
Illusionen av att det är en genuin relation filtrerar bort misstänksamheten konsumenter generellt 
sett har utvecklat mot traditionell marknadsföring och reklam, och istället kan 
rekommendationer från influencers upplevas som lika värdefulla och äkta som 
rekommendationer från vänner och bekanta (Colliander, 2017). Detta styrks även av Rubin 
(2002) som menar att profiler med hög PSI kan ha lika starkt positivt inflytande som word-of-
mouth.  
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3. Forskningsmetodik 
I följande kapitel beskrivs och tydliggörs studiens design och vilka utgångspunkter som format 
den. Vi redogör för planering, insamling och analys utifrån våra forskningsmetoder. Urval 
presenteras och motiveras och styrkor och svagheter diskuteras löpande. 
 
3.1 Studiens genomförande och design 
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor insamlades primärdata i form av en 
kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer för att få en bredare och djupare bild 
av forskningsområdet. Syftet till undersökningen styr val av forskningsmetod eftersom olika 
typer av forskningsfrågor ställer olika krav på metod (Bryman & Bell, 2013). Studien syftar till 
att undersöka följares attityder till influencer marketing för att svara på hur företag kan arbeta 
med influencer marketing utan att riskera sitt förtroende. Då både konsumentuppfattningar och 
företagsperspektiv undersöks bedömde vi att kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterade 
varandra väl. Primärdatan har sedan relaterats till sekundärdata i form av kurslitteratur samt 
tidigare forskning inom influencer marketing och relaterade områden. 
 
Studiens design utgår från en trianguleringsmodell med abduktion som teoretisk 
forskningsansats. Induktiv forskning utgår från en särskild händelse där empiri samlas varpå 
generella slutsatser dras, ofta utan koppling till teori. Deduktiv forskning utgår istället från teori 
som tillämpas och jämförs med verkligheten. En abduktiv ansats är en kombination av dessa två 
och relaterar teori och empiri (Patel & Davidsson, 2011). Under studiens gång har teorin 
anpassats och referensram och resultat har relaterats mot varandra för att ge ett så tydligt svar 
på forskningsfrågorna som möjligt. Vår enkätundersökning om konsumentattityder fördjupades 
med hjälp av ett flertal intervjuer med nyckelpersoner i olika delar av det forskningsområde vi 
valt, influencer marketing. Det gav oss en mer nyanserad bild samt ett företagsperspektiv som 
studiens syfte efterfrågar. Två intervjuer genomfördes med personer med ansvar för influencer 
marketing på svenska modeföretag och en tredje med en forskare med djupare teoretiska 
insikter kring ämnet. Resultaten har sedan ställts i förhållande till tidigare forskning. Att 
använda trianguleringsmetoden har gett oss ett bredare perspektiv och en mer rättvis bild. 
Triangulering erbjuder olika infallsvinklar vilket ger högre tillförlitlighet och möjlighet att 
kontrollera data, samt ger forskarna flera möjligheter att få fram tillförlitliga och bredare 
resultat enligt Bryman och Bell (2013). Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa 
metoder med tidigare forskning får vi olika typer av svar och data som tillsammans kan bekräfta 
studiens tillförlitlighet. 

 
 
 

Figur 2. Trianguleringsmodell 
 

Metod 1 
Kvantitativ data 

Metod 2 
Kvalitativ data 

Metod 3 
Sekundärdata 
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3.2 Kvantitativ enkätundersökning 
Kvantitativa metoder är lämpliga när man vill få tillgång till en större grupp och dra slutsatser 
kring de resultat som nås (Bryman & Bell, 2013). För oss var en kvantitativ enkätmetod 
relevant när vi ville undersöka konsumenters, det vill säga en större grupp människors, 
uppfattningar.  För att besvara vår första forskningsfråga, vilken inställning följare har till 
influencer marketing och i vilken utsträckning det påverkar följarnas förtroende för 
modeföretaget, har vi därför genomfört en enkätundersökning online. Fördelarna med att göra 
en elektronisk enkätundersökning är många. För oss underlättade det tidsmässigt och 
möjliggjorde att vi nådde ut till många respondenter. Enkäten genomfördes genom Google 
Formulär och sammanställdes senare i Google Kalkylark varifrån vi bearbetade datan.  
  
Vi delade enkäten på våra privata Facebook-sidor och fick vänner och familj att dela vidare. Vi 
insåg tidigt att bara dela på våra Facebook-sidor skulle vara geografiskt begränsande samt att 
respondenterna skulle vara väldigt lika, då majoriteten av våra vänner är unga personer i 
mellan-Sverige. För att få fler svar och en större spridning på respondenter, mailade vi en av 
Sveriges största bloggar (http://blogg.ng.se/bloggbevakning/) som publicerade vår enkät i ett 
inlägg och uppmanade sina läsare att svara (se bilaga 8.1 och bilaga 8.2). Vi fick då både fler 
respondenter, vilket vi ser som positivt för att representera konsumentundersökningar i 
allmänhet, och större spridning åldersmässigt och geografiskt. I övrigt ställde vi inga krav på 
faktorer som exempelvis kön, ålder, inkomst eller utbildning. 
 
För att undvika missförstånd av frågorna, ofullständiga svar eller lägre svarsfrekvens lade vi till 
begreppsdefinitioner på orden “influencer” och “influencer marketing”. För att inte trötta ut 
respondenter höll vi antalet frågor relativt lågt (totalt 20 stycken) och delade upp enkäten i tre 
olika delar. Alla frågor utom en hade stängda svarsalternativ för att underlätta både för 
respondenten, samt underlätta för bearbetning och analys efteråt. Nackdelen med stängda 
svarsalternativ är att det begränsar respondentens spontanitet och risken finns att frågor och 
svarsalternativ uppfattas och tolkas olika (Bryman & Bell, 2013). Vi avslutade därför enkäten 
med en öppen fråga där vi uppmanade respondenten att tillägga något genom att skriva ner egna 
tankar. Vi var medvetna om att detta skulle försvåra analyseringsarbetet då öppna svar dels är 
svårare att koda och dels kräver mer av respondenten (ibid.), men det gav oss en tydligare bild 
av följares uppfattning och nya intressanta perspektiv att följa upp under våra intervjuer. 
Enkätens utformning kan i sin helhet ses i bilaga 8.3.  
 
3.3 Semistrukturerade intervjuer 
Studiens andra forskningsfråga, som fokuserar på hur modeföretag idag resonerar kring 
influencer marketing och förtroende samt hur dessa företag bör förhålla sig till strategier på ett 
hållbart och balanserat sätt, kräver en kvalitativ undersökningsmetod för att gå mer på djupet 
(Bryman & Bell, 2013). Det är svårare att dra generaliserade slutsatser från ett mindre urval, 
men resultaten kan visa relevanta strukturer och tendenser (Bryman & Bell, 2013), varpå vi 
ansåg att kvalitativa intervjuer gav oss möjlighet att fördjupa studien. Vi har därför genomfört 
ett antal semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom vårt område för att samla in 
primärdata. Då valen av intervjuobjekt är viktiga och påverkar de svar som ges har vi varit noga 
i vårt urval. Eftersom vi är intresserade av förhållningssätt och influencer marketing-strategier i 
hela spektrat valde vi att intervjua företag som arbetar med det på olika vis, samt en forskare för 
att få ytterligare akademisk tyngd till våra resultat. Vi valde att avgränsa oss till svenska 
företag, med Sverige som sin främsta marknad även om båda två är internationellt verksamma. 
Personerna vi intervjuat är från olika delar av branschen. Två intervjuer genomfördes med 
personer ansvariga för marknadsföring på sociala medier på etablerade svenska modeföretag 
med tydlig erfarenhet av influencer marketing; House of Dagmar och Axel Arigato. Företagen 
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skiljer sig mycket åt i företagshistoria och varumärkeskommunikation vilket ger en 
intressantare bredd till analysen. Dessa kompletterades med en intervju med en forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm som inriktar sig på forskning av konsumentreaktioner på 
marknadsföring i sociala medier. 
  
Intervjuerna har skett via telefon i ett semi-strukturerat format. Att utgå från några grundfrågor 
hjälpte oss att fokusera intervjutillfället och jämföra svaren för vår analys, då vi vet att 
intervjuerna gjorts på ungefär samma sätt vilket minskar eventuella variationer (Bryman & Bell, 
2013). Samtidigt ville vi tillåta oss att ställa följdfrågor och ha en avslappnad dialog med 
personen, utan att styra samtalet för mycket. Frågorna till forskare Jonas Colliander var av 
något annan natur då hans erfarenheter och kunskaper är mer teoretiska och akademiska än 
företagssidans perspektiv. De frågeformulär som använts som utgångspunkt finns att se i bilaga 
8.4, 8.5 och 8.6. Telefonintervjuer var i våra fall den smidigaste genomföringsmetoden för oss 
och våra respondenter då vi befunnit oss på olika orter. Fördelar med telefonintervjuer är enligt 
Bryman och Bell (2013) att påverkan på respondenterna blir mindre och att dessa lämpar sig 
bättre vid intervjuer med många öppna frågor, som i vårt fall. Bryman och Bell (2013) nämner 
även intervjuer som en viktig del för att öka validitet och kredibilitet vid triangulering. 
Intervjuerna som genomfördes över telefon spelades in och transkriberades efteråt, vi upplevde 
att det i ett fåtal fall var svårt att tyda vissa ord, men vill påpeka att detta inte påverkat intervjun 
i helhet. 
 
3.4 Sekundärdata 
För att relatera vår primärdata till tidigare forskning inom området influencer marketing och 
andra ämnen relaterade till studiens forskningsfrågor och syfte har sekundärdata insamlats. Med 
utgångspunkt i databaser som Google Scholar, Summon för Högskolan i Borås samt DiVA har 
vi tagit del av tidigare vetenskapliga publikationer och artiklar. Dessa har värderats källkritiskt 
utefter tillförlitlighet och relevans för studiens syfte. Relevant information har koncentrerats 
vilket har gett studiens inriktning på influencer marketing och förtroende en förklarande grund 
med bakomliggande teorier. 
 
3.6 Validitet och reliabilitet 
För att öka studiens validitet har vi använt oss av en källtriangulering (Malterud, 1998) för att 
samla in primärdata, vilket innebär att vi valt att genomföra intervjuer med personer som har 
olika relation till influencer marketing. För att öka studiens reliabilitet har vi alltid varit två när 
vi bedömt situationer och därmed minskat risken för potentiella missförstånd.  
 
Vi vill påpeka att enkätundersökningens reliabilitet kan påverkas av publikationen på 
bloggbevakning. Smygreklam via influencers har varit en het debatt i bloggen, vilket får oss att 
tro att majoriteten av dem som svarat kan vara mer uppmärksamma och skeptiska än gemene 
följare. Dessutom kan det vara skillnad på vad människor svarar i en enkät och faktiskt gör i 
verkligheten, respondenter kan ha svarat att deras förtroende för företaget sjunker i en viss 
situation, men vi vet inte vilka faktiska konsekvenser det skulle få. För att säkerställa 
enkätundersökningens validitet har vi därför undersökt om resultatet från vår enkät stämmer 
överens med hur personer insatta i problematiken, så som de företagsrepresentanter vi intervjuat 
i vår kvalitativa undersökning, upplever konsumentattityder.  
 
Den kvalitativa insamlingen genomfördes via telefonintervjuer. Samtalen spelades in och som 
tidigare nämnt hade vi vid transkribering i vissa fall svårt att tyda ord. De ord vi inte hört har 
dock inte påverkat vår förståelse för budskapet, och därför har reliabiliteten inte påverkats. 
Under intervjuerna har vi försökt undvika felaktiga uppfattningar eller missförstånd genom 
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dialogisk validering (Malterud, 1998), exempelvis om vi varit osäkra på vad de menat har vi 
bett de förtydliga för att informationen ska vara korrekt uppfattad.  
 
3.7 Metodreflektion 
En kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser har varit våra förstahandsval för 
studien med utgångspunkt i dess syfte och forskningsfrågor. Alternativa metoder har dock 
diskuterats under studiens gång då vi stundtals känt, främst p.g.a. tidsbrist, att vi tagit på oss för 
mycket då både planering, insamling och bearbetning av data visade sig ta lång tid. Vi hade kunnat 
avgränsa oss och valt antingen det ena eller andra men ville i enlighet med Larsson (2010) använda 
oss av kompletterande metoder för att öka studiens kvalitet. Studiens förhållningssätt till influencer 
marketing, där vi inte inriktat oss på någon särskild social media utan håller ett mer allmänt grepp, 
har gett oss ett bredare perspektiv. Samtidigt begränsar det samtidigt våra möjligheter att dra för 
generaliserande slutsatser då det är svårt att göra från en studie i den här omfattningen.  
 
Hur många och vilka företag vi väljer hade kunnat ge oss flera alternativa metoder. Dels hade det 
varit av intresse att jämföra fler företag som använder sig av samma metoder som de företag vi valt 
ut. Det hade också varit intressant att hitta andra företag som använder sig av ytterligare metoder, 
för att bredda studien. Alternativt hade valen av företag kunnat nischas ännu mer, exempelvis 
jämföra flera företag som använder sig av en specifik strategi för att fördjupa studien. Även 
innehållsanalys  hade kunnat vara ett alternativ, där vi antingen visuellt eller med en retorisk ansats 
analyserar hur företagen arbetar med influencer marketing. Visuellt hade vi exempelvis kunnat göra 
en semiotisk bildanalys av företagens eller influencers Instagram-flöde. Om vår studie fokuserat 
mer på kanaler med text och tal, som Youtube, hade det varit intressant att analysera säljbudskap. 
 
Vid all forskning bör man värna om individen utifrån de etiska överväganden och riktlinjer som 
finns; informations-, samtyckes-, konfiendtialiets- och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).  
För att tillgodose informationskravet har samtliga respondenter, både enkätrespondenter och 
intervjurespondenter, informerats om studiens syfte. Samtyckeskravet har också beaktats och 
samtliga respondenter har givit sitt medgivande att delta. I utformningen av enkäten har vi 
värnat om anonymiteten och försökt vara inkluderande när det gäller frågor som exempelvis 
könstillhörighet i enlighet med konfidentialitetskravet. I resultatdelen lyfts några citat som då 
benämns med endast respondentens nummer. De personer som intervjuats har inte uppgivit 
någon information som de själva inte varit införstådda med kan användas i studien och inte 
lämnat känsliga uppgifter för dem själva eller sina företag. Samtlig primärdata som insamlats 
under studiens gång har behandlats enbart för forskningsändamål i enlighet med 
nyttjandekravet. Vi anser således att vi värnat om de etiska riktlinjer som forskning bör förhålla 
sig till under hela studiens fortlöpande. 
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4. Empiriska resultat 

I följande kapitel presenteras vår kvantitativa och kvalitativa data. Till en början presenteras 
den primärdata om konsumentattityder som insamlats genom enkätundersökningen. I början av 
varje kvalitativ intervju presenteras intervjuobjektet kort varpå en summering av resultaten 
följer. 
 
4.1 Kvantitativ undersökning 

Vår kvantitativa undersökning bestod av en enkätundersökning som syftade till att undersöka 
konsumentattityder och inställning till influencers samt influencer marketing. 
Enkätundersökningen bestod av tre delar som kommer presenteras i kommande stycken. Som 
tidigare nämnt uppmuntrade sista frågan respondenterna att lämna en kommentar eller tillägga 
något de saknade. Under den empiriska genomgången av enkätundersökningen har vi valt att 
presentera de citat vi tyckte gav en bredare bild av deras relation till influencer marketing. 
 
Den första delen syftade till att ta reda på vem som svarade på undersökningen och hur 
användandet av sociala medier såg ut. Den andra delen handlade om respondentens relation till 
influencer marketing, där gick vi mer på djupet på bland annat köpbeslut och förtroende.  
Enkätundersökningens tredje del var utformad till påståenden där respondenten fick ange hur 
mycket de höll med, där 1 motsvarade ”håller inte alls med” och 5 ”håller med helt och hållet”. 
Påståendena fokuserade på olika aspekter av följares förtroende för influencers och företag som 
använder sig av influencer marketing. Delarna presenteras blandat under de underrubriker vi 
tycker de lämpar sig bäst.  
 
4.1.1 Demografi och sociala medier 

Totalt deltog 677 personer i undersökningen. En stor överrepresentation av respondenterna, 
97,2%, identifierar sig som kvinnor i undersökningen, vilket gör det problematiskt att senare 
dra slutsatser om skillnader mellan könstillhörighet. Om man ändå vill notera könsfördelningen 
var det betydligt färre män som svarade att de följer bloggar jämfört med kvinnor, endast en 
tredjedel av de män som svarat på enkäten följer bloggar. Hos kvinnor är bloggar betydligt 
populärare. Medianåldern på undersökningen är 26 år och medelåldern 29,5, och de flesta 
befinner sig i spannet mellan 20 och 35 år. Över 95% av respondenterna anger att de tar del av 
sociala medier flera gånger om dagen. Med undantag för 7 personer tar alla respondenter del av 
sociala medier dagligen. Bara 3,5% av de tillfrågade anger att de inte följer influencers på 
sociala medier över huvud taget. 
 
De som svarar anger att Instagram är den kanalen de använder mest, tätt följt av bloggar. 
Bloggar är dock det sociala mediet där flest personer följer influencers, tätt följt av Instagram. 
Även Youtube kan ses som en bra kanal för influencers, då 220 personer av 255 som använder 
kanalen, anger att de följer influencers där. En stor del (71,8%) anger att de ofta använder sig av 
Facebook, men en observation är att väldigt få (8,3%) anger att de följer influencers på 
Facebook.  
 
På frågan vad som är viktigast för att konsumenter ska uppskatta ett företags marknadsföring 
genom influencers är de vanligaste svaren att samarbetet är korrekt markerat, att det känns 
relevant och att följarna anser sig vara en del av målgruppen. Det som anges vara minst viktigt 
är att marknadsföringen ska innehålla någon form av erbjudande (ca 30% av totala 
undersökningen tycker det är minst viktigt). 
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4.1.2 Förtroendeaspekter hos konsumenter vid influencer marketing 

 

 
 

Figur 3. Köpbeslut kopplat till influencer marketing 
 
Vid frågan om respondenterna någon gång köpt en produkt eller tjänst efter att den nämnts eller 
visats upp av en influencer var det 65% av respondenterna som svarade ja. Andelen som angav 
att de inte handlat något var också hög (30,6%) medan enbart 4,4% angav att det inte visste 
eller inte ville svara.  
 

”Brukar inte vilja köpa något från ett företag som marknadsför sig via influencers, oavsett 
om jag gillar företaget sen innan eller inte.” 
 

(Respondent 351, enkätundersökning, 2017) 
 
 
Vikten av att välja rätt influencer kan läsas av med nedanstående diagram, som svarar på 
påståendena ”Om jag ser reklam för ett företag hos en influencer jag tycker om, påverkas min 
bild av företaget positivt” samt ”Om jag ser reklam för ett företag hos en influencer jag inte 
tycker om, påverkas min bild av företaget negativt”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Positiv företagsuppfattning vid exponering hos uppskattade influencers 
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Figur 5. Negativ företagsuppfattning vid exponering hos icke-uppskattade influencers 

 
Även om många anser sig vara neutrala till vilken influencer som visar reklamen, anger 
majoriteten ändå att deras bild av företaget påverkas positivt om reklamen syns hos en 
influencer de gillar och negativt hos en influencer de ogillar. Åsikter som den från respondent 
nummer 90, nedanför, påpekades av flera under studien. 
 

”Det beror på vilken influencer som marknadsför produkten, vissa har jag större 
förtroende för än andra och vågar därmed lita på deras omdöme.” 
 

(Respondent 90, enkätundersökning, 2017) 
 
 
På frågan ”Anser du att det är viktigt att samarbeten är tydligt markerade, så att det direkt 
framgår att det är reklam?” var det hela 84,3% som svarade ja. Enbart 2,7% svarade nej medan 
12,9% uppgav att det inte bryr sig. Det kan indikera att följares medvetenhet kring reklam har 
ökat, och att olika typer av dold marknadsföring kan vara problematiskt ur ett 
konsumentperspektiv. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Följares attityder till tydlig reklammarkering 
 

 
 
 
 
 
 



 

  18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 7. Förtroende för influencers och företag vid dold marknadsföring som uppmärksammas i efterhand 
 
Diagrammen ovan visar tydligt att både förtroendet för influencern (vänster) och företaget 
(höger) påverkas negativt om det inte framgår direkt att det är reklam, vilket gör att vi kan dra 
slutsatsen att det är viktigt att markera ut samarbeten. En observation är att fler anger att 
förtroendet för influenerns påverkas negativt jämfört med förtroendet för företaget. Följande 
citat diskuterar förtroende och dold marknadsföring. 
 

”Förtroendet och intresset för att följa en influenser skadas inte nämnvärt om influencern 
inte märker ut reklaminlägg någon enstaka gång, men jag lessnar rejält när det händer 
gång efter annan, särskilt i inlägg där man inte riktigt kan urskilja om personen tipsar om 
något den faktiskt har köpt och gillar eller om det är köpt reklam.” 
 

(Respondent 274, enkätundersökning, 2017) 
 

”Detta känns som en svår balansgång. Om en influencer tydligt märker ut sitt samarbete 
får jag ett ökat förtroende för influencern då denne känns professionell och seriös. Å andra 
sidan kan ett tydligt utmärkt samarbete göra mig mindre sugen på att köpa 
produkten/tjänsten från just det företaget, eftersom att jag är medveten om att influencern 
får betalt för att göra reklamen. Är produkten/tjänsten verkligen bra/bättre än andra som 
liknar denna? Det är svårt att avgöra när man vet att den som pratar så gott om 
produkten/tjänsten, gör det för pengar och sin egen vinning mer än för att tipsa om 
någonting bra. Samtidigt vill man inte heller att samarbetet inte märks ut, för då känner 
man sig i efterhand lurad, och ännu mer tveksam på att det man köpt verkligen är bra och 
inte bara någonting som influencern och företaget tjänar pengar på.” 
 

(Respondent 62, enkätundersökning, 2017) 
 
 
På påståendet ”Jag litar på att influencers är ärliga i förhållande till de produkter och 
varumärken de visar upp” svarade flest personer att de inte höll med alls. Det var en klar 
majoritet som angav 1-3 som sitt svar vilket kan indikera att de flesta följare har en skeptisk 
inställning till influencers trovärdighet. 
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Figur 8. Förtroende för influencers ärlighet 
 

 
Stapeldiagrammet nedan hör ihop med påståendet ”Om en produkt plötsligt syns på väldigt 
många influencers sociala medier blir jag skeptisk”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Skepticism för produkter exponerade hos många influencers 
 
Här var det en klar majoritet som uppger att de blir misstänksamma vilket kan vara en viktig 
indikator för företag att ha i åtanke när de planerar sin influencer marketing. Respondent 78 och 
respondent 368 uttryckte åsikter i frågan: 

 
”Ser jag samma produkt hos många influenser samtidigt blir jag negativ till produkten.” 
 

(Respondent 78, enkätundersökning, 2017) 
 

”Jag låter bli att köpa en vara/köpa varor från företag som har samarbeten eller syns hos 
"alla", särskilt om det rör sig om omärkta eller inkorrekt märkta reklaminlägg. Min bild av 
de personer som har bloggar/Instagramkonton som jag tycker om påverkas negativt av 
sponsrade inlägg som inte är ordentligt märkta. Min bild av företaget i fråga påverkas 
också negativt av dessa sponsrade inlägg som inte är tydligt märkta, även om jag 
egentligen tycker om bloggaren eller instagrammaren i fråga. Alla parter borde veta 
bättre; det ligger i deras intresse att följare och potentiella kunder inte känner sig lurade. 
Jag stör mig särskilt mycket på de influencers som verkar ha det som jobb, de borde 
rimligtvis vara bättre på att utföra sitt jobb på ett lagligt och korrekt sätt. Ps. Ursäkta 
romanen. Ds.” 
 

(Respondent 368, enkätundersökning, 2017) 
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Detta styrks även av respondenternas svar på påståendet ”Om samarbetet inte känns trovärdigt 
blir jag mindre sugen på att köpa produkterna”, där en överväldigande majoritet håller med 
helt och hållet (71,3%). Resultatet kan indikera på att misstänksamheten mot influencers 
trovärdighet och konsumenters förtroenden online kan påverka deras köpbeslut negativt ur ett 
företagsperspektiv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Köplust i förhållande till trovärdiga samarbeten 
 
 
Resultatet från påståendet ”Det är viktigt att samarbeten passar med influencerns övriga 
innehåll och tillför något till mig som följare” tyder på hur viktigt det är att företagets 
varumärke stämmer väl överens med den valda influencerns och passar in i dennes kanaler. 
Svarsalternativet som höll med påståendet helt motsvarade 45,9% och nästa alternativ nummer 
4 motsvarade 34,3%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Vikten av varumärkesmatchning enligt följare 
 

Resultatet tyder på att endast reklam inte uppskattas, utan reklamen måste anpassas efter 
målgruppen och efter influencern. Ytterligare något som kan spela roll är antalet sponsrade 
inlägg, då flera respondenter angav liknande kommentarer som nedan:  
 

”Tycker att förtroendet för influencern och de sponsrade inläggen påverkas av hur mycket 
sådana inlägg de skriver, hur ärliga och öppna de är i andra sammanhang, och om de 
ibland skriver "egna" inlägg där de rekommenderar saker (och annars markerar 
samarbeten). Tipsar tex en bloggare om en ansiktskräm de fått testa i samarbete med ett 
varumärke kan jag absolut tänka mig att testa den om det ges ett positivt eller åtminstone 
ett omdöme som känns ärligt men är aaaallt som man får testa super så börjar man ju 
undra lite..” 

(Respondent 89, enkätundersökning, 2017) 
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”Det stör mig som attans att när de skriver reklaminlägg så ändras deras språk tydligt ifrån 
hur de vanligtvis skriver vilket gör att jag känner att dom ansträngt sig på fel sätt för att 
framhäva produkten.” 

(Respondent 323, enkätundersökning, 2017) 
 

”För många samarbeten under en kort tid, i samma video/inlägg osv. irriterar lika mycket 
som samarbeten som inte passar in i kanalen. Det viktigaste för mig som följare och 
konsument är att jag känner att produkten eller tjänsten finns inom ramen för den här 
personens "expertområde". Jag litar mer på en tränings-orienterad influencer som pratar 
om träningskläder, än på en modebloggare som plötsligt bloggar om träningskläder eller 
proteinpulver. Det för mig är det som gör att man kan behålla tilliten och ta samarbetet på 
allvar snarare än ett sätt för personen att tjäna snabba, lätta pengar.” 
 

(Repsondent 34, enkätundersökning, 2017) 
 
Ytterligare något att ha i åtanke är att om samarbetet inte uppskattas av följarna har det 
konsekvenser på förtroendet för företaget, men framförallt tar förtroendet för influencern skada, 
något som visas med följande diagram:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Förtroendeförlust gentemot företag vid icke-uppskattade samarbeten 

 
Även om de flesta anger att deras förtroende för företaget är opåverkat, är det tydligt att 
förtroendet inte är intakt. 45,8% anger trots allt att det har en negativ inverkan på deras 
förtroende för företaget. Influencerns förtroende är aningen känsligare, där en något större andel 
menar att deras förtroende påverkas negativt:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13. Förtroendeförlust gentemot influencers vid icke-uppskattade samarbeten 

 
4.2 Intervju med Lois Tempelman, House of Dagmar 
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Lois Tempelman arbetar som PR-Chef på svenska modeföretaget House of Dagmar i 
Stockholm. Det är en relativt ny position för Tempelman, som tidigare har arbetat på PR-byrån 
Modin Åkerlind där hon arbetade med flera varumärken som By Malene Birger och Byredo. 
Tempelman har även internationell erfarenhet efter fyra års marknadsföringsstudier i New York 
och en praktik på PR-avdelningen på Saint Laurent i New York. På House of Dagmar sträcker 
sig Tempelmans ansvarsområden över PR och kommunikation och hon arbetar även tätt med 
marknadsavdelningen och företagets digitala team. Tempelman började i sin roll som PR-chef 
på House of Dagmar mitt i företagets ompositionering från ett mer kommersiellt uttryck till 
kollektioner med mer edge och en något yngre målgrupp som syns från AW17. 
 
House of Dagmar drivs av systrarna Karin Söderlind, Kristina Tjäder och Sofia Wallenstam 
som grundade företaget 2005. År 2015 omsatte företaget 53 150 000 kronor och hade 21 
anställda. Kollektionerna beskrivs som feminina och sofistikerade med mycket inspiration från 
1920- och 1930-talets Art Deco-rörelse. Varumärket är väl etablerat på den svenska marknaden 
men återfinns även i andra delar av Europa, USA och Asien. Målgruppen är bred, med de flesta 
handlande kunder mellan 35-50 i dagsläget. Det vill man dock ändra på och i och med 
ompositioneringen är den kommunikativa målgruppen istället 20-35. Här kommer 
marknadsföringen i stort vara avgörande och influencer marketing en viktig del. 
 
4.2.1 House of Dagmars utveckling 

Tempelman berättar om den varumärkesresa House of Dagmar genomgår och beskriver den som 
att man valt att gå ifrån ett mer kommersiellt varumärke till ett mer edgy uttryck. Företaget 
genomgår en stor förändringsperiod där all kommunikation görs om, alltifrån design, hur 
kampanjer fotograferas, användandet av sociala medier och marknadsföringen i stort. I och med 
att kollektionerna framöver kommer se annorlunda ut ser Tempelman vissa risker med att tappa 
den målgrupp man haft tidigare, som uppskattat House of Dagmar just för att det känts 
kommersiellt. Men Tempelman beskriver också hur de vill att den nya målgruppen ska handla 
mer och där kommer marknadsföringen vara avgörande. 
 
4.2.2 Marknadsföring på sociala medier 

Sociala medier har blivit en mycket viktig del för House of Dagmars marknadsföring och 
Tempelman anser att sociala medier är ett bra verktyg att få ut sitt varumärke genom. För House 
of Dagmar är det Instagram och Facebook som används för marknadskommunikation på sociala 
medier. Medierna beskrivs som företagets fönster utåt och används för att locka konsumenter 
till att bli nyfikna på varumärket. Tempelman menar även att Facebook och Instagram är bra för 
olika saker. Samtidigt hänger allt ihop och det räcker inte att bara vara på en av dem. Facebook 
används främst för att berätta om t.ex. utförsäljningar eller olika nyheter och behandlas mer 
som ett nyhetsflöde. Instagram är den kanal som House of Dagmar lägger mest tid och energi 
på, vilket Tempelman förklarar med att Instagram kräver ett mer varierande innehåll. Där lockas 
konsumenter till köp och man vill ge en inspirerande bild av företaget genom att visa upp brand 
content. Instagramkontot följs upp noggrant och Tempelman beskriver hur engagemanget kan 
vara väldigt olika beroende på vilken typ av content man producerar. Inspirationsbilder, 
exempelvis inspiration bakom kollektioner, ger mycket engagemang liksom bilder på systrarna 
som grundat House of Dagmar. Även inlägg där influencers bär Dagmar ger mycket 
engagemang från följare. På Facebook är engagemanget generellt lägre, men stiger vid events 
dit följare bjuds in. 
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Sociala medier står för den absolut största delen av House of Dagmars marknadsföring då de 
inte annonserar i exempelvis tidningar, och Tempelman beskriver sociala medier som deras nya 
annonsering. En mycket stor del av marknadskommunikationen online sker genom influencers. 
För House of Dagmar är det främst influencers som är viktiga när det kommer till att inspirera 
viktiga inköpare. Tempelman berättar att om de vill komma in hos stora återförsäljare som 
exempelvis Net-a-Porter eller Matches Fashion är det viktigt att synas på rätt personer.  
 
4.2.3 Influencer marketing 

Tempelman berättar om hur House of Dagmar tidigt fångade upp personer de ville skulle bära 
varumärket och hur man jobbat upp relationer med dessa personer, innan de benämndes som 
influencers. Samarbeten har fram tills nyligen varit organiska på så sätt att människor som 
uppskattar varumärket får beställa eller låna kläder kläder och lägga upp dem i sina sociala 
kanaler om de vill, utan någon annan ersättning inblandad. Detta börjar dock ändras och bara de 
senaste månaderna ser Tempelman hur klimatet utvecklats. House of Dagmar arbetar mycket 
med influencers i Sverige, Tyskland, England och Norge och framförallt i London och Berlin är 
det vanligt med betalda samarbeten. House of Dagmar har inte arbetat så tidigare men börjar nu 
röra sig mer åt detta håll. 
 
Tempelman jobbar tätt med e-commerce avdelningen och följer upp de samarbeten som 
genomförs för att se om de leder till någon direkt försäljning, men berättar också om hur de 
delar upp influencers i säljdrivande och varumärkesbyggande. Båda typerna är viktiga. En mer 
varumärkesbyggande influencer kan exempelvis vara en artist eller någon som inte 
nödvändigtvis har väldigt mycket följare men är en stor influencer i sin krets. Emilia de Poret 
nämns som ett exempel på en influencer som är både säljdrivande och varumärkesdrivande. 
Hon syns ofta i TV4 och har podcaster ”Säker Stil” vilket gör att människor vet vem hon är och 
respekterar hennes stil.  
 
4.2.4 Varumärkesmatchning och branding 

För att skapa en balans mellan förtroende och inflytande menar Tempelman att det handlar om 
att hitta rätt influencers som är sanna varumärkets värderingar. Om man hittar rätt influencers 
på alla marknader och jobbar upp en krets av influencers som kontinuerligt bär House of 
Dagmar är det väldigt effektivt. När House of Dagmar väljer influencers att inleda samarbeten 
med är personlig stil en viktig faktor. Det ligger mycket arbete bakom urvalet och personen 
måste ”kännas” House of Dagmar. De två varumärkena, House of Dagmars och influencers, 
måste stämma väl överens och House of Dagmar måste uppskatta vad influencern gör och vice 
versa. Personens stil men även värderingar måste gå hand i hand med House of Dagmars. 
Tempelman ger hållbarhetsfrågan som exempel och menar att det är viktigt för företaget att 
influencern också står för det och speglar varumärket väl. För att de ska betala för ett samarbete 
i dagsläget måste det kännas speciellt menar Tempelman. Det är viktigt att influencern inte gör 
för många betalda samarbeten med liknande varumärken eller med varumärken som House of 
Dagmar inte vill förknippas med. 
 
Det viktigaste är att det känns äkta, och Tempelman tycker sig se tendenser att influencer 
marketing rör sig mer åt att hitta mindre profiler med färre följare men som har ett högt 
engagemang och får enorm spridning inom sin följarkrets. Stora influencers, som exempelvis 



 

  24 

 

Kenza Zouiten och Angelica Blick, har blivit mer som annonsplattformar och Tempelman tror 
mycket på att försöka fokusera på att hitta mindre influencers med högre förtroende och 
inflytande för att den typen av marknadskommunikation ska kunna fortsätta vara framgångsrik. 
 
4.2.5  Risker och utmaningar med influencer marketing 

Tempelman ser även risker med influencer marketing och menar att det ständigt är en 
balansgång. Det gäller att välja en influencer som House of Dagmar passar bra med men sedan 
försvinner kontrollen då man aldrig kan styra vad den personen väljer att lägga upp eller inte, 
särskilt då House of Dagmar inte kan ställa några motkrav när de inte betalar för samarbeten. I 
de fall influencern får ersättning för samarbeten ska det tydligt märkas ut, vilket Tempelman 
också ser som problematiskt då hon har sett flera exempel där influencers fått mycket kritik för 
att vara sponsrade och köpta. Det kan bli negativa effekter, och har man då betalat för ett sådant 
samarbete har man betalat de pengarna i onödan. Det finns alltid en risk när man väljer 
influencers men House of Dagmar försöker vara väldigt noggranna och skapa en personlig 
relation till influencern. Samarbetet måste vara ömsesidigt och influencers ses som vänner som 
vill lyfta upp House of Dagmar och som House of Dagmar i sin tur vill lyfta upp. 
 
Tempelmans uppfattning är att kritiska konsumentattityder ökat och berättar att hon förstår att 
följare kan bli skeptiska om ett plagg börjar synas hos flera influencers samtidigt. Hon berättar 
också hur hon tror att hela fenomenet med betalda influencers fortfarande är lite nytt för många 
följare. Instagram, från början, beskriver Tempelman som något man använde för att följa sina 
vänner och folk man inspirerades av. Till exempel om profiler som Elin Kling köpte något på 
H&M Trend så gick man själv och handlade där för att det kändes äkta, medan man idag knappt 
ser sina riktiga vänner i flödet på Instagram då det blivit mycket mer professionaliserat. Det tror 
Tempelman fortfarande är känsligt för många men att det börjar sjunka in att det sker en 
trendförändring.  
 
Den största utmaningen i framtiden tror Tempelman är att skapa trovärdighet. Konsumenter 
börjar bli mer skeptiska och kritiska till vad som är på riktigt och vad som är köpt. Tempelman 
tror inte att den utveckligen kommer bromsa utan tvärtom, att konsumenter kommer lita mindre 
på vad som marknadsförs på sociala medier. Tempelman exemplifierar med Instagram, där man 
kanske primärt vill följa sina vänner men ständigt ser reklam, och tror att människor kommer bli 
mer privata igen på sociala medier. 
 
 
4.3 Intervju med Katy Lysaught, Axel Arigato 
Katy Lysaught har arbetat på Axel Arigato sedan start och har i dagsläget flertalet 
ansvarsområden, där influencer marketing är ett. Lysaught har ansvar för att bibehålla och 
skapa nya influencerkontakter och projektleder och planerar olika PR- och 
marknadsföringssatsningar. Utöver detta är hon ansvarig för en produktkategori på hemsidan 
och har mindre produktutvecklingsansvar.  
 
Axel Arigato grundades 2013 i Göteborg och har sedan dess vuxit i snabb takt. Varumärket 
startade med sneakers och släpper en ny modell varje vecka som en del av deras 
marknadsföringsstrategi. Det senaste året har sortimentet även utökats till mindre 
klädkollektioner med fokus på streetwear för både herr och dam samt mindre läderprodukter. 
Axel Arigato sedan start haft ett tydligt onlinefokus men säljs även hos utvalda återförsäljare 
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och 2017 öppnades en flagship store i London. Företaget är framgångsrika på sociala medier 
och nämner själva Instagram som sin primära kanal för att nå sina kunder globalt, där de har 
över 365 000 följare. 
 
4.3.1 Marknadsföring på sociala medier som framgångsfaktor 

Lysaught anser att sociala medier är ett viktigt verktyg för marknadsföring och berättar om hur 
timingen var avgörande för Axel Arigatos utveckling. Man hade tidigt en klar bild vilken bild 
man ville förmedla av varumärket. Vid start fanns inte företaget hos några återförsäljare och 
allting skedde online. Företagets strategi har från början varit influencer marketing. Främst via 
Instagram byggde man upp en stor följarskara genom att sponsra influencers, bloggare och 
varumärkesambassadörer. Lysaught berättar om hur kunder i början trodde att Axel Arigato var 
större än det faktiskt var, på grund av den visuella kommunikationen och framgångsrika 
brandingen online. Lysaught menar att framgången till stor del kan förklaras genom företagets 
effektiva influencer marketing, tillsammans med branding och produktutveckling. Vanligtvis tar 
det enligt Lysaught ungefär 5 år för ett nystartat företag att nå de nivåerna men för Axel Arigato 
gick det snabbare. Inom ett år levererade Axel Arigato produkter till över 100 länder tack vare 
deras internationella närvaro genom influencer marketing.  
 
Idag sker all Axel Arigato’s marknadsföring socialt och digitalt. Lysaught anser att sociala 
medier är nödvändigt för e-commerce i stort, oavsett nisch eller storlek, för att skapa en relation 
till kunder när traditionell marknadsföring inte längre är lika effektiv. Hon förklarar att alla 
kanaler är bra på olika sätt, men på grund av att det finns så många sociala medier är det svårt 
att ha en närvaro och ett starkt varumärke på alla, speciellt om man är ett mindre företag. Axel 
Arigatos marknadsföringsstrategi kan variera från vecka till vecka beroende på vad som ger bra 
respons. Just nu satsar de på att bygga ett community bakom varumärket, genom events och 
samarbeten med andra varumärken. Lysaught förklarar att de arbetar mer i projekt eftersom att 
det dels är roligare för kunden som får en större och trevligare upplevelse, men också för dem 
att planera och genomföra.  
 
4.3.2 Branding genom influencers 

Lysaught förklarar att de främst hittar sina influencers online. De använder sig av sidor som 
High Snobiety och Hypebae för att hitta influencers som passar med deras varumärke. 
Dessutom kan de via Instagram leta genom andras nätverk för att hitta liknande personer eller 
gå in på varumärken de vill relateras med och se vem som bär de kläderna för att hitta nya 
potentiella samarbeten. Lysaught berättar att de tittar mycket på influencerns visuella uttryck 
men också vilka andra varumärken de bär. De har inga varumärken som de inte vill förknippas 
med, men har en lista med varumärken de gärna associeras med. Där finns andra klädmärken 
som Vetements, Supreme, Margiela, Off-White och Stussy, tidningar som High Snobiety, 
Oyster Magazine och AnOther Magazine och personer som A$AP Rocky. 
	  
När Axel Arigato skickade ut som mest skor delade Lysaught upp personerna hon skickade till i 
tre olika kategorier: 
 

1.  Första kategorin var cool kids, personer som var trendiga och väldigt on brand men 
med färre följare, Lysaught beskriver dem som it-människor och up and coming, inte 
alls kommersiella. 

2.  Andra gruppen var influencers, personer med bra stil men mer kommersiella. De här 
personerna syns i tidningar och på internet, där de blandar dyrare varumärken med high 
street. 
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3.  Tredje kategorin är promotion people, med miljontals följare. Lysaught beskriver dem 
som väldigt kommersiella och inte on brand, men att en post från dem verkligen är 
försäljningsdrivande. 

 
Hon nämner att Axel Arigatos strategi har ändrats och att de inte hade samarbetat med 
promotion people idag eftersom deras varumärken inte stämmer överens, men då skickade 45% 
till cool kids, 45% till influencers och 10% till promotion people.   
 
4.3.3 Värdeskapande relationer 

Lysaughts strategi för effektiva influencersamarbten går ut på att bygga upp en stark relation 
med influencern. Det inkluderar att träffa dem och skaffa en personlig relation, vilket Lysaught 
tror är extra viktigt i en digital sfär. På så sätt blir influencern en del av varumärket vilket leder 
till mer engagemang och passion för Axel Arigato och de samarbeten som genomförs. Att ha en 
nära relation med influencers och träffa dem i verkligheten ger en bättre uppfattning om vad det 
är för person, vilket minskar riskerna med influencer marketing.  
 
Eftersom strategin kan skilja sig från vecka till vecka varierar även hur stor del av 
marknadsföringen som görs via infuencers. Lysaught berättar att de är väldigt noga med vilka 
influencers de väljer att sponsra och samarbeta med. Tidigare var de mer generösa och 
sponsrade fler influencers, med ungefär 20 par skor som lämnade kontoret varje vecka. Det 
visade sig inte vara lika lönsamt och när influencers inte valdes med lika stor omsorg stämde 
inte varumärkena lika väl överens. Företaget insåg man skulle få mer värde om man hade en 
mer strategisk approach och handplockade färre influencers och lade fokus på att stärka 
relationen till dem. 
 
Axel Arigato strävar efter att relationen med influencers ska vara så naturlig och personlig som 
möjligt. Lysaught förklarar att har kommit fram till att det bästa arbetssättet för dem är att 
influencern vill posta och gör det på sitt eget sätt, eller att de tillsammans arbetar fram content 
genom att exempelvis föreslå en viss typ av bilder. Lysaught betonar dock att varje relation är 
individuell och hur samarbetet ser ut beror på antalet följare, men framförallt engagemang. Om 
någon som får mycket kommentarer i relation till mängden följare har den högre engagemang 
vilket är positivt för att nå potentiella kunder. Genom att skicka speciella produktssläpp eller 
flyga influencers till butiksöppningar har de blivit en del av varumärket och därför mer villiga 
att promota det. 
 
Även relationen företag får till sina konsumenter genom influencers är viktig. Lysaught 
upplever också att konsumenterna blivit mer skeptiska till marknadsföring och därför försöker 
dem få influencerns inlägg som en naturlig del i deras flöde. De kan därför be influencern att 
inte få det att se ut som reklam utan som ett naturligt inslag. De undviker också att samarbeta 
mer personer som postar bara för att de måste eller för att få produkter, utan de vill ha 
influencers som är intresserade av varumärket och vill promota det. Engagemang mellan 
influencern och dess följare, genom likes och kommentarer, tror Lysaught är nyckeln för att 
finna balans och inflytande hos potentiella kunder.  
 
 
4.4 Intervju med Jonas Colliander, Handelshögskolan i Stockholm 
Jonas Colliander är forskare i marknadsföring och disputerade vid Handelshögskolan i 
Stockholm år 2012 med doktorsavhandlingen Socially Acceptable? Exploring Consumer 
Responses to Marketing in Social Media. Colliander har konsumentreaktioner på olika typer av 
marknadsföring i sociala medier som sitt största fokus. Forskningsområden varierar från olika 
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typer av strategier, antingen via influencers eller egna kanaler, word-of-mouth, virala effekter 
och hur konsumenter reagerar på dessa. Bakgrunden till doktorsavhandlingen är den snabba 
utvecklingen av sociala medier som marknadsföringskanaler och avhandlingen undersöker 
ämnet i en större utsträckning än tidigare, utifrån fem artiklar författade under fyra års tid.  
 
4.4.1 Relationer och förtroende till influencers 

Den främsta anledningen till att influencer marketing är så effektfullt menar Colliander är tack 
vare den relation följare byggt upp med en särskild influencer. Influencers har ett högre 
förtroende än kommunikation via traditionella kanaler, vilket kan förklaras med att människor 
vanligtvis har ett slags filter och en skepticism mot traditionell marknadskommunikation som är 
gjord i kommersiella syften. Den motsvarande misstänksamheten finns inte i samma 
utsträckning när det gäller influencers. När människor följer influencers under en längre tid 
byggs en relation upp och dessa influencers blir på så sätt en del av ens sociala cirkel. Följare 
upplever att de lär känna influencers på ett mer personligt plan vilket leder till att deras 
rekommendationer ofta mottas på samma sätt som rekommendationer från vänner och bekanta. 
Vanligtvis utgår människor från att det primära syftet inte är att sälja när personer nära en 
rekommenderar något, utan snarare hjälpa en att fatta det bästa möjliga beslutet. På så sätt går 
influencer marketing runt misstänksamheten, filtret, och har lättare att få effekt hos 
konsumenter än traditionell marknadskommunikation och reklam. 
 
När det gäller balansen mellan förtroende och inflytande nämner Colliander de spelregler 
företag har att förhålla sig till. Marknadsföringslagar och riktlinjer är en sådan, spelreglerna för 
mediet är en annat och ansvaret företag har gentemot deras konsumenter en tredje. Så länge 
företag håller sig inom dessa ramar är utrymmet relativt fritt och möjligheterna att utforma sin 
kommunikation på intressanta och nya sätt är stora. Colliander menar att man ofta glömmer att 
man fortfarande har stort spelrum att göra bra typer av kommunikation och att företag har allt 
att vinna på att marknadsföra sig genom influencers, så länge det görs på rätt sätt. 
 
4.4.2 Varumärkesmatchning  

Den publik influencern har måste stämma överens med den publiken företaget önskar att nå ut 
till och det måste finnas en överensstämmelse mellan varumärkena. Om samarbetet känns 
relevant och varumärkespersonligheterna stämmer överens blir nästa steg att fundera på hur 
kommunikationen ska utformas. Colliander benämner det som att ta hänsyn till de spelregler 
som finns i mediet och lyckas man med det på ett skickligt sätt blir influencer marketing ett 
effektfull marknadsföringsverktyg. Alltifrån hur texter skrivs, vilka bilder som används och i 
vilka kanaler det görs är viktiga aspekter. För att ett värde ska skapas för mottagaren måste det 
vara utformat på ett sådant sätt att det smälter in i influencerns naturliga kommunikation och 
innehåll. Om det görs på fel sätt känner följare igen innehållet som marknadskommunikation 
och kan då avfärda budskapet och influencereffekten försvinner. 
 
4.4.3 Förtroenderisker och motreaktioner på dold marknadsföring 

Ett vanligt misstag företag gör enligt Colliander är att behandla kommunikation som sker 
genom influencer marketing på samma sätt som man gör i övriga kanaler. Det vill säga att att 
man försöker få ut samma typ av kommunikation i alla kanaler och inte anpassar sig efter de 
spelregler som finns i sociala medier och den specifika plattformen man vill nå ut på. 
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Kommunikation avsedd för t.ex. press och tv blir inte lika effektiv genom influencers utan 
måste anpassas för mediet för att ge resultat. 
 
De främsta risker Colliander ser med influencer marketing är dock fall där företag gör det på 
”fel” sätt. Exempelvis om följare upplever att deras kanaler blir fyllda med reklam som inte ska 
vara där, eller om företag försöker dölja sin kommunikation genom influencers men blir 
påkommna. Då kan motreaktionerna och effekterna bli negativa istället och skada varumärket, 
vilket hör ihop med följares upplevda relation till influencers. Svek upplevs som hårdare om de 
kommer från någon som (upplevs) står nära vilket skapar negativa effekter både för influencern 
och för det företag som fick vederbörande att göra så. Colliander utvecklar sitt resonemang om 
följderna av dold reklam och poängterar att det är en viktig för företag att ta hänsyn till trots att 
det egentligen i huvudsak är en laglig fråga snarare än en marknadsföringsfråga. Korrekt 
reklammarkering blir dock viktigt för företagen att vara medvetna om med tanke på vilka 
mottreaktioner och förtroendeförluster det kan innebära om följare får reda på att innehåll varit 
sponsrat och reklam betalad för i efterhand. Vidare berättar Colliander om att frågan om dold 
marknadsföring börjar tas upp i större sammanhang som i medier och statliga utredningar och 
ger även exempel på kanaler som är helt dedikerade till smygreklam, t.ex. en blogg på 
Nöjesguiden som är helt ägnad åt att exponera dold marknadsföring. Sådan uppmärksamhet kan 
ge bakslag till företagen och företag bör därför ta större ansvar i frågan och inte lägga över allt 
ansvar på influencern.  
 
Det finns definitivt en trend mot ökad öppenhet, men Colliander berättar också om en 
undersökning han nyligen genomfört där bloggläsare fått läsa sponsrade inlägg som var 
utmarkerade i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. Trots tydliga rubriker om att inlägget 
var sponsrat var det bara 48% som över huvud taget uppmärksammade att det var ett sponsrat 
inlägg. Trots att följare fortfarande verkar ha svårt att se t.ex. disclaimers och 
reklammarkeringar, så tror Colliander att medvetenheten är ganska hög på så sätt att många 
följare förutsätter att inlägg innehåller reklam. Följare utgår från att när influencers 
uppmärksammar ett varumärke så har de fått betalt för det, vilket inte alltid är fallet. Samtidigt 
är det enkelt att utgå från att konsumenter är medvetnare än vad de kanske är när man själv är i 
branschen. Colliander nämner dock mätproblematiken i undersökningar om hur följare påverkas 
i aspekter av förtroende i situationer som dessa då det ofta är stor skillnad på vad människor 
säger och vad de faktiskt gör. 
 
4.4.4 Framtidens influencer marketing 

Utvecklingen av influencer marketing har gått mot alltmer kommersialiserade strategier och det 
har blivit en större industri. Colliander nämner nätverk som Influencers of Sweden och liknande 
som exempel på att maktbalansen har flyttats från företagen och annonsnätverk till influencers. 
Detta ser Colliander som något positivt, dels för maktfördelningen i samhället i stort men också 
inom den specifika sfären. Industrin med influencers blir mer och mer sammanflätad och de 
som faktiskt skapar innehållet, det vill säga influencers, tar större plats och bildar egna bolag 
och nätverk. 
 
För framtiden tror Colliander att den stora utmaningen ligger i att behålla influencereffekten. En 
ökad professionalisering leder även till att konsumenter blir mer medvetna och förväntar sig 
sponsrat innehåll i en större utsträckning, vilket minskar förtroendet i relationerna till 
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influencers och skapar en större misstänksamhet även mot influencers samtidigt som de blir mer 
uppmärksamma på vilka lagar som gäller. Det blir mer ett medium och en kanal som alla andra. 
Att få igenom ett budskap även när det blir mer likt traditionella kanaler innebär att företag 
måste slåss om uppmärksamheten på ett annat sätt igen. Influencer marketing har varit ett bra 
sätt att bryta igenom den apati människor har mot marknadsföring och ett sätt att nå ända vägen 
in i huvudet på konsumenter. Om den barriären byggs upp igen blir det en utmaning att hitta 
tillräckligt bra sätt att tränga igenom. 
 
Colliander tycker att frågor som dessa är intressanta att studera då det är en föränderlig värld 
med mer och mer fokus på influencers samtidigt som konsumenter blir mer reklamsmarta och 
medvetna om vad de utsätts för. Större makt förskjuts mot konsumenten och plattformsägare 
från företag och mediabolag och att finna en väg genom bruset blir en större utmaning hela 
tiden. Dels för traditionell reklam, såväl som influencerbiten, men Colliander pratar också om 
andra fenomen som antyder att det skett en kraftig maktförskjutning de senaste åren men där 
konsumenter inte riktigt hunnit hänga med i utvecklingen. 
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5. Analys 
I följande avsnitt jämför vi den teori vi utgått ifrån med de empiriska resultat vi fått fram samt 
reflekterar över hur våra studier förhåller sig till tidigare forskning. 
 
5.1 Inflytande 
Hörnfeldt (2015) argumenterar för att en av de främsta fördelarna med influencer marketing är 
räckvidden, det vill säga att varumärkesbudskapet når flera personer i den önskade målgruppen. 
Vår empiri tyder också på att sociala medier och influencers är ett effektivt sätt för företag att 
nå sin önskade målgrupp. Över 96% av respondenterna på vår enkätundersökning följer 
influencers på sociala medier, och nästan lika många tar del av sociala medier dagligen. Både 
Foux (2006) och Colliander (2012) beskriver hur sociala medier har högre trovärdighet ur ett 
konsumentperspektiv jämfört med om informationen kommer från företagen själva, vilket har 
lett till att det blivit en vanlig marknadsföringsstrategi. Det bekräftas av de företag vi intervjuat, 
som båda har lämnat traditionell annonsering helt och numera enbart använder sociala medier 
och influencers för att kommunicera sitt varumärke. Teorin styrks av Mangold & Faulds (2009) 
som påstår att konsumenter vänder sig till sociala medier framför traditionella medier för att 
fatta köpbeslut vilket också syns i vår enkät, där 65% av respondenterna angett att de köpt en 
vara eller tjänst de fått rekommenderade av en influencer. Lysaught (2017) menar att Axel 
Arigatos framgång till stor del kan förklaras genom företagets effektiva influencer marketing, 
tillsammans med branding och produktutveckling. Tempelman (2017) beskriver även hur 
influencers inte bara har stort inflytande över kunder utan även inköpare. Om man vill komma 
in hos stora återförsäljare gäller det att synas på rätt personer, på så sätt sträcker sig influencer 
marketings inflytande ännu längre. För att få så stor effekt som möjligt har House of Dagmar 
byggt upp en krets av influencers på olika marknader som kontinuerligt bär varumärket. 
 
Vår empiri understryker att själva följarantalet inte är det centrala. Vilket inflytande influencern 
faktiskt har över sina följare är avgörande. Både Tempelman och Lysaught pratar om hur viktigt 
det är att hitta rätt influencer, och att denne inte nödvändigtvis måste vara detsamma som den 
med mest följare. Lysaught berättar om hur de tidigare delat upp influencers i tre kategorier; 
cool kids, influencers och promotion people, beroende på vilken effekt de ville ha. Influencers 
och promotion people kan härledas till Fisherman’s Influence Marketing Model (Brown & 
Fiorella, 2013) där man utgår från influencern som mittpunkt. Cool kids, den grupp som ger 
bäst brandingassociationer med med färre följare, passar bättre in i Customer-Centric Influence 
Marketing Model som Brown och Fiorella (2013) fastslår är mer effektiv och ett nyare sätt att 
jobba på.   
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Figur 1. Customer-Centric Influence Marketing Model 
Brown & Fiorella (2013), 78 

  
Även Tempelman (2017) berättar hur de delar upp influencers i antingen säljdrivande eller 
varumärkesbyggande. Båda typerna är viktiga, en varumärkesbyggande influencer kan 
exempelvis vara en artist eller någon som inte nödvändigtvis har störst räckvidd men är en stor 
influencer i sin krets. Tempelman nämner vikten av att hitta personer som är starka och 
inflytelserika i sin krets även om kretsen i sig är mindre. Detta överensstämmer med Liu et al. 
(2013) samt Kozinets et al. (2010)  slutsatser om att trovärdiga influencers genom e-WOM kan 
få konsumenter att lita på rekommendationer och därmed påverka deras köpbeslut. Utgår man 
från kunden i mitten blir det logiskt. 
 
5.2 Överensstämmelse av varumärken 
Vikten av varumärkesmatchning, det vill säga att de varumärken som samarbetar bör stämma väl 
överens, har återkommit i studiens empiri.  Att samarbeten upplevs som relevanta hjälper företag att 
nå ut till en önskad målgrupp genom riktade influencers, vilket också påpekas av Hörnfeldt (2015). 
Colliander (2017) argumenterar för att varumärkena måste matcha och att influencerns publik måste 
stämma överens med den publik företaget önskar nå. Wojdynski och Golan (2016) nämner också att 
företag, genom att anpassa sponsrat innehåll, kan låna influensernas förtroende till slutkunden. 
Samarbeten måste upplevas som relevanta för att vara lyckosamma.  
 
Betydelsen av relevanta samarbeten noteras i resultaten från enkätundersökningen. En klar majoritet 
av följare anser att det är viktigt att samarbeten stämmer väl överens med influencerns övriga 
innehåll och tillför något till dem som följare (figur 11. Vikten av varumärkesmatchning enligt 
följare). Resultaten tyder på att endast reklam inte uppskattas, utan den måste anpassas efter 
målgruppen och efter influencern för att uppfattas som relevant och därmed få genomslag.  
Enkätundersökningen indikerar också att det är av stor vikt för företag att välja rätt influencer, 
något som blir tydligt vid påståenden om hur följare uppfattar företag vid exponering hos 
influencers de uppskattar respektive inte uppskattar (figur 4. Positiv företagsuppfattning vid 
exponering hos uppskattade influencers och figur 5. Negativ företagsuppfattning vid exponering 
hos icke-uppskattade influencers).  
 
Colliander (2017) fördjupar diskussionen om relevans och menar att helhetsperspektivet är 
viktigt. Hur texter, bilder och olika sociala kanaler uppfattas är viktigt för att skapa ett värde för 
följare. Influencereffekten försvinner då samarbeten inte anpassas så att de upplevs som ett 
naturligt och relevant inslag, då de enklare avfärdas som reklam (ibid.). Detta kan sättas i 
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förhållande till Booth och Matics (2011) teorier om branding. De menar att influencer 
marketing kan styrka och bygga varumärkeskapital om företag identifierar rätt influencers, då 
influencers som stämmer väl överens med företagets varumärke kan fungera som goda 
ambassadörer. Även Rosenbaum-Elliott et al. (2015) argumenterar för att företagets 
kommunikation och positionering måste stämma överens i samtliga kanaler för att vara 
effektivt. Branding och varumärkesbyggande benämns även av Tempelmans (2017) och 
Lysaughts (2017) intervjuer att vara av stor relevans. Lysaught (2017) beskrev hur effekten av 
influencer marketing blev lägre när varumärkena inte var lika kompatibla och ändrade då sin 
strategi till att ha färre influencer som passade bättre med varumärket. Tempelman (2017) 
belyser att influencerns och varumärkets värderingar och stil bör matcha, och att de måste 
uppskatta varandras arbete. Hon betonar också att det är viktigt att influencern inte gör för 
många samarbeten. Tempelman (2017) nämner också att House of Dagmar har vissa 
varumärken de inte vill förknippas med, på samma sätt återger Lysaught (2017) att de har en 
lista på varumärken och personer de vill förknippas med. 
 
5.3 Förtroende och relationer 
Vad	  studiens	  resultat	  framförallt	  påvisar	  är	  vikten	  av	  förtroende,	  både	  mellan	  influencern	  
och	  dennes	  följare	  samt	  mellan	  företaget	  och	  deras	   influencers.	   Influencer	  marketing	  har	  
blivit	   en	   vanligare	   marknadsföringsstrategi	   på	   grund	   av	   att	   konsumenter	   har	   högre	  
trovärdighet	  när	  en	  produkt	  rekommenderas	  av	  en	  influencer,	  jämfört	  med	  om	  budskapet	  
kommer	   från	   det	   aktuella	   företaget	   genom	   klassiska	   kommunikationsmedlet	   (Foux,	  
20016;	   Colliander,	   2012).	   Anledningen	   till	   att	   influencers	   är	   effektiva	   ambassadörer	  
menar	  Chu	  och	  Kamal	  (2008)	  är	  just	  på	  grund	  av	  deras	  förtroende	  och	  trovärdighet.	  	  
 
I	  vår	  empiri	  förklarar	  Colliander	  (2017)	  att	  tack	  vare	  förtroendet	  går	  influencer	  marketing	  
förbi	   skepticismen	   följare	   känner	   mot	   vanlig	   marknadskommunikation.	   Förtroendet	   är	  
högre	  för	  en	  influencer	  tack	  vare	  PSI,	  vilket	  kräver	  att	  influencern	  bygger	  upp	  en	  relation	  
med	   följaren	   under	   en	   längre	   period.	   Rekommendationerna	   känns	   lika	   äkta	   som	   från	  
vänner	  och	  bekanta.	  Influencers	  med	  högt	  PSI	  kan	  förstärka	  både	  varumärkesattityder	  och	  
köpintentioner	   hos	   konsumenter,	   eftersom	   de	   har	   lika	   starkt	   inflytande	   som	   word-‐of-‐
mouth	  (Rubin,	  2002).	  2012	  fann	  Colliander	  att	  ju	  högre	  PSI	  en	  influencer	  har,	  det	  vill	  säga	  
ju	   närmre	   influencern	   upplevs	   vara	   för	   konsumenten,	   desto	   större	   är	   chansen	   att	  
konsumenten	   agerar	   utefter	   rekommendationer.	   Resultaten	   från	   vår	   enkätundersökning	  
styrker	   också	   att	   beroende	   på	   hur	   följaren	   uppfattar	   influencern	   kan	   förtroendet	   för	   ett	  
företag	  påverkas	  både	  positivt	  och	  negativt.	  Om	  en	  omtyckt	   influencer,	  det	  vill	   säga	  med	  
högt	   PSI,	   talar	   gott	   om	   ett	   varumärke	   får	   följaren	   en	   positiv	   bild	   av	   det	   och	   vice	   versa.	  
Flera	   respondenter	   i	   vår	   enkätundersökning	   utryckte	   hur	   de	   har	   större	   förtroende	   för	  
vissa	  influencers	  och	  därmed	  litar	  på	  deras	  omdöme.	  	  
 
Relationen	   mellan	   influencer	   och	   följare	   är	   grundad	   i	   en	   intimitet	   och	   genuinitet	   som	  
återspeglas	  i	  deras	  sociala	  kanaler	  (Abidin	  &	  Thompson,	  2012).	  Eftersom	  följare	  får	  ta	  del	  
av	   influencerns	   åsikter	   och	   erfarenheter	   kan	   relationen	  upplevas	   som	  mindre	  hierarkisk	  
och	  mer	  likvärdig.	  Colliander	  (2017)	  förklarade	  att	  man	  uppfattar	   influencers	  som	  en	  del	  
av	  sin	   inre	  cirkel.	  På	  samma	  sätt	  upplevs	  svek	  ännu	  hårdare	  om	  det	  upplevs	  komma	  från	  
någon	   som	   (upplevs)	   stå	   nära,	   vilket	   kan	  påverka	   förtroendet	   både	   för	   influencern	   samt	  
företaget	  som	  står	  bakom	  reklamen.	  Colliander	  ger	  exempel	  som	  att	  företag	  försöker	  dölja	  
reklam	  genom	   influencers	  eller	  när	   influencers	  har	   för	  mycket	   reklam.	  Martin	  och	  Smith	  
(2008)	  argumenterar	   för	  att	   influencerns	  åsikter	  kan	  vara	  ärliga	  men	  att	   relationen	  med	  
varumärket	   som	   marknadsförs	   kommuniceras	   inte,	   vilket	   skapar	   etiska	   problem.	   Den	  
uppfattningen	  bekräftas	  av	  vår	  enkätundersökning,	  där	  respondenterna	  svarade	  att	  det	  är	  
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viktigt	  att	  samarbeten	  markeras	  ut	  och	  att	  förtroendet	  för	  både	  företaget	  och	  influencern	  
påverkas	  negativt	  om	  de	   får	   reda	  på	   i	   efterhand	  att	  något	  varit	   reklam.	  Flertalet	   studier,	  
bland	   annat	   Ragowsky	   (2008),	   har	   påvisat	   att	   minskat	   förtroende	   påverkar	   kunders	  
köpbeslut.	   Förtroende	   blir	   därmed	   en	   viktig	   aspekt	   både	   för	   en	   influencers	   egna	  
varumärke	  men	   i	   längden	  också	   för	  de	  varumärken	  som	  marknadsförs	  genom	   influencer	  
marketing	  (Abidin	  &	  Ots,	  2015).	  
 
Den	   tidigare	   forskningen	   vi	   tagit	   del	   av	   tar	   inte	   upp	   skepticismen	   mot	   influencer	  
marketing	  till	  stor	  utsträckning,	  medan	  svaren	  på	  vår	  enkät	  tydligt	  indikerar	  på	  att	  följare	  
idag	  är	  väldigt	  medvetna	  kring	  den	  känsliga	  balansgången	  mellan	   företag,	   influencer	  och	  
konsument	  och	  att	  olika	  typer	  av	  dold	  marknadsföring	  upplevs	  vara	  problematiskt	  ur	  ett	  
konsumentperspektiv.	   Framför	   allt	   är	   följare	   skeptiska	   till	   om	   influencers	   genuint	  
rekommenderar	   de	   produkter	   de	   visar	   upp.	   Colliander	   (2017)	   sa	   i	   vår	   intervju	   att	   i	  
samband	   med	   att	   medvetenheten	   kring	   reklam	   ökat	   utgår	   många	   från	   att	   influencers	  
enbart	  uppmärksammar	  varumärken	  mot	  betalning	  trots	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  så.	  Eftersom	  
konsumenter	   förväntar	   sig	   sponsrat	   innehåll	   minskar	   förtroendet	   i	   relationerna	   till	  
influencers	  och	  skapar	  en	  större	  misstänksamhet	  mot	  influencers.	  Colliander	  uttrycker	  att	  
framtidens	   stora	   utmaning	   ligger	   i	   att	   behålla	   influencereffekten	   då	   den	   ökade	  
professionaliseringen	  kan	  göra	  det	  svårare	  att	  tränga	  igenom	  barriären	  igen.	  	  
	  
Även	   relationen	  mellan	   företag	  och	   influencer	   spelar	   stor	   roll	   och	  verkar	   förändras	  över	  
tid	   konceptuellt.	   Lysaught	   (2017)	   menar	   att	   en	   nära	   relation	   minskar	   riskerna	   med	  
influencer	  marketing,	  samtidigt	  som	  det	  leder	  till	  att	  influencern	  blir	  en	  del	  av	  varumärket.	  
Båda	   företagen	   vi	   intervjuade	   upplevde	   en	   ökad	   skepticism	   kring	   förtroende	   för	  
influencers,	  något	  som	  gör	  valet	  av	  och	  relationen	  med	  influencers	  ännu	  viktigare.	  Genom	  
att	   skapa	  personliga	   relationer	  utvecklas	   ett	   ömsesidigt	   förtroende,	   något	   som	   förväntas	  
leda	   till	   högra	   engagemang	   och	   passion	   för	   företaget,	   både	   hos	   influencern	   och	   dess	  
följare.	   Det	   stämmer	   väl	   med	   Collianders	   och	   Dahléns	   (2011)	   teorier	   att	   influencer	  
marketing	   kräver	   att	   företag	   fokuserar	  på	   att	   bygga	   relationer	  med	   influencers	   och	  dess	  
följare,	   eftersom	   relationen	  mellan	   företag	   och	   influencer	  måste	   uppfattas	   som	   opartisk	  
för	  att	  budskapet	  ska	  ses	  som	  trovärdigt.	  
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6. Avslutande diskussion 
I denna avslutande del kommer vi tillbaka till studiens frågeställning och försöker svara på dem 
utifrån studiens syfte. Slutligen följer en reflektion om eventuella begränsningar och förslag till 
vidare forskningsområden. 
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken inställning följare har till influencer 
marketing och i vilket utsträckning det påverkar deras förtroende för företag, samt hur företag 
bör förhålla sig till strategin influencer marketing utan att riskera sitt förtroende gentemot 
potentiella konsumenter.  
 
Tidigare forskning betonade en skepticism mot marknadsföring i traditionella medier och 
presenterade influencer marketing som en lösning för att tränga igenom bruset och 
misstänksamheten. Dynamiken mellan influencers och deras följare skapar en upplevelse av en 
nära relation, vilket leder till ökat förtroende och får betydelse i beslutssituationer kopplat till 
köpbeteendet. Med hjälp av det förtroendet har företag kunnat framföra sina budskap genom 
influencers direkt till en tilltänkt målgrupp. Under de senaste åren kan det ha funnits en övertro 
kring i vilken grad företag kan låna influencers inflytande och förtroende bland deras följare. 
Resultatet av vår enkätundersökning tyder på att konsumenter har en allt mer ökad medvetenhet 
och skeptisk inställning till influencer marketing, i synnerhet kring om influencers är ärliga 
kring produkter de visar upp. Företag kan därför inte längre förlita sig på enbart influencers, 
utan budskapet måste till ännu större del anpassas efter både den utvalda influencer och dess 
kanaler för att vara effektivt.  
 
I studiens alla delar återkommer vi till vikten av förtroende, vilket också visade sig vara 
avgörande för konsumenters attityd till influencer marketing. I vår enkät angav respondenterna 
att deras förtroende påverkas i mycket stor utsträckning om de i efterhand får reda på att ett 
innehåll varit betald reklam. Det påverkas negativt för influencern, men nästan lika många 
menar att även deras förtroende för företaget påverkas negativt. Det belyser hur viktigt det är att 
företag är noga med att deras influencersamarbeten genomförs på korrekt vis. Om det annars 
uppmärksammas senare möter man sannolikt mycket kritik och riskerar förtroendeförluster. 
Våra resultat indikerar på att de tre viktigaste aspekterna för att reklambudskapet ska mottas väl 
är att samarbetet är korrekt markerat, att följarna ska känna sig som en del av målgruppen och 
att det ska kännas relevant för mottagaren.  
 
Utifrån våra intervjuer med företag och deras syn på hur man använder influencers kan vi också 
utläsa att det ställs allt högre krav på företagen att snabbt upptäcka nya möjligheter som öppnas 
i och med användandet av sociala medier och digitaliseringen av köpprocessen samt förutse hur 
kundernas beteenden och förväntningar förändras i förhållande till nya koncept. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att att undersökningen indikerar på att det finns en 
medvetenhet hos följare om influencer marketing. Få litar på att influencers är ärliga vid 
marknadsföring i sina kanaler men samtidigt verkar influencer marketing fungera eftersom 
många anger att de blivit inspirerade till köp. De faktorer som i störst utsträckning verkar 
påverka hur väl marknadsföringen tas emot handlar om hur väl innehållet passar influencern 
och målgruppen, att samarbetet känns genuint och att det lätt går att identifiera som reklam. Det 
finns inget enkelt svar på när det är lönsamt för företag att använda sig av influencer marketing. 
Det finns ingen färdig mall utan handlar snarare om att vissa förutsättningar måste vara 
uppfyllda. Grundläggande och genomtänkt marknadsföringsarbete är avgörande då den publik 
influencern har måste stämma överens med den publiken företaget önskar att nå ut till. 
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Varumärkena måste stämma överens och vara kompatibla för att budskapet ska nå fram, och 
slutligen måste det skapas värdebyggande relationer. Om företag följer detta riskerar de inte 
följarnas, deras potentiella kunders, förtroende. 
 
Den mest framtydande begränsningen med undersökningen handlar om mätproblematiken kring 
frågor som dessa och den diskrepans som finns mellan folks självbild och faktiska agerande. 
Det är svårt att mäta skillnaden mellan vad folk säger att dom gör eller påverkas av och vad de 
faktiskt gör eller fattar för beslut, vilket vi inte hade utrymme för i vår studie. Den bör därför 
ses som en indikator som snarare tar tempen på följares inställning och förtroende inför 
influencer marketing snarare än definitiva sanningar. Det samma gäller de två företag vi 
intervjuat, som trots att de arbetar mycket och olika strukturerat med influencer marketing inte 
kan generalisera en hel bransch. 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka ur ett influencerperspektiv. Vår studie 
syftade till att undersöka influencer marketing ur konsumentattityds- och företagsperspektiv, 
men tog inte hänsyn till hur influencers själva ser på fenomenet och den roll de spelar. Då 
influencers i många situationer är den medlande kraften, den spelare som faktiskt förmedlar 
marknadsföringsbudskap från företag till potentiella kunder, är deras perspektiv givetvis 
intressanta och viktiga för att få en större förståelse för fenomenet influencer marketing i helhet. 
I flera delar av studien har vi återkommit till vikten av att samarbeten måste passa väl in i 
influencerns naturliga kanaler och att det måste finnas en överensstämmelse mellan varumärken 
för att budskapet ska vara effektivt. Något vi däremot inte undersökt är hur utformningen av 
olika typer av inlägg faktiskt ser ut, och vilka aspekter som avgör hur dessa mottas. Det hade 
varit intressant att med exempel illustrera och på ett mer visuellt sätt studera utformningen av 
influencer marketing i praktiken.  
 
Ytterligare aspekter som fångat vårt intresse under studiens gång är de reflektioner som våra 
intervjuobjekt delat om framtidens influencer marketing. Katy Lysaught nämner hur hon tror att 
företag kommer behöva fokusera mer på en kanal för att nå fram på ett effektivt sätt. Hur väljer 
företag riktning där? Lysaught tror även att rörligt material kommer bli viktigare för influencer 
marketing. Hur påverkar det utformningen av samarbeten och innehåll i olika kanaler? Lois 
Tempelman tror att marknadsförare måste fokusera mer på att hitta influencers som har stort 
inflytande på sin krets, även om deras totala följarantal är lägre, i och med att konsumenter blir 
mer skeptiska. Även Colliander beskriver reklamsmarthet och frågar sig hur man ska förstå 
utvecklingen av influencer marketing för att behålla den s.k. influencereffekten. Det finns alltså 
flera uppslag till att undersöka framtida samarbetsformer och påverkanseffekter kopplat till 
företagens marknadsföring.  
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8. Bilagor 
8.1 Mail till Camilla Gervide, Bloggbevakning 
 
 
Hej Camilla! Tack för en bra och så rolig blogg!! 
 
Mitt namn är Ida, trogen bloggläsare sedan ett bra tag tillbaka. Jag läser till textilekonom på 
Textilhögskolan i Borås och för tillfället skriver jag tillsammans med en vän vår kandidatuppsats. 
Vi har valt att skriva om influencer marketing och förtroende, mer specifikt hur konsumenter ser på 
marknadsföring i sociala medier och hur förtroendet för företag som använder sig av det kan 
påverkas.  
 
Du och dina läsare har verkligen gjort ett bra jobb med att uppmärksamma hur influencers och 
bloggare behöver bli bättre med att markera ut samarbeten, och hur deras förtroende kan skadas när 
följare på olika sätt upplever sponsrat innehåll som problematiskt. En jätteintressant debatt som fick 
oss att fundera på om detta i längden även kan skada förtroendet för företaget. Det vill vi undersöka 
närmre.  
 
Som en del i vår studie har vi utformat en enkätundersökning som tar ca 3 minuter att svara på. Det 
skulle vara så intressant att se vad dina läsare har för svar på våra frågor. Förhoppningen med vår 
studie är att vi ska få fram resultat som kan guida företag i sin utformning av marknadsföring på 
sociala medier och finna en balans mellan förtroende och inflytande. Det hoppas vi är något som 
några fler av dina läsare skulle tycka vara intressant att ha chansen att påverka!  
 
Svaren är självklart anonyma och hanteras konfidentiellt i vår uppsats. Enkäten går snabbt att svara 
på, frågorna är enkla att förstå och det finns en begreppsdefinition om någon undrar över begrepp 
som ”influencer marketing” eller ”influencer”. 
 
Om du och läsarna tycker det här låter spännande och dessutom skulle vilja hjälpa oss ta examen, är 
vi evigt tacksamma!  
 
 
Här är länken till enkäten: https://goo.gl/forms/Mru5upKlN0611TMo1 
 
 
Stort stort tack på förhand! 
 
Vänligen, 
 
Ida Sandell Stålsjö 
Olivia Skoglund 
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8.2 Inlägg hos Bloggbevakning 
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8.3 Enkätundersökning  
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8.4 Frågeformulär Lois Tempelman, House of Dagmar 
  



 

  44 

 

8.5 Frågeformulär Katy Lysaught, Axel Arigato 
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8.6 Frågeformulär Jonas Colliander, Handelshögskolan i Stockholm 
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