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Abstract 
Social media is a big part of today’s society and it may seem as a certainty to constantly be 
available and online. These social platforms have opened the door for a new kind of 
marketing strategy, the Influencer Marketing. Through this new marketing communication 
companies are given the possibility to target a new group of customers through the social 
media channels of the influencer.  

By studying previous research of the topic we have identified a gap in the research regarding 
how the business relationship, within Influencer Marketing, between the involved company 
and influencer work. This paper’s purpose is therefore to study said relationship from the 
perspectives of marketing to acknowledge how the two parties work together to maintain and 
uphold the own and each others image.  

To gain a depth in our paper and to understand the company’s as well as the influencer’s 
perspective the empirical material has been gathered through several qualitative semi-
structured interviews. These interviews have been analysed alongside previous research 
through a qualitative approach.  

This study is written in Swedish. 

Keywords: Influencer Marketing, social media, marketing, trust, image, brand, relevance, 
business relationships 



Sammanfattning 
Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en 
självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny 
typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. Genom denna form av 
marknadskommunikation ger influencers företagen en möjlighet att genom deras kanaler nå 
en ny målgrupp.  

Då vi har studerat tidigare forskning inom ämnet har vi identifierat ett forskningsglapp när det 
kommer till hur arbetsrelationen, i influencer marketing-samarbeten, ser ut mellan företag och 
influencers. Denna studie syftar därför till att studera just denna relation utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv för att se till hur dessa två parter tillsammans arbetar för att 
upprätthålla deras egna och varandras image.  

För att få ett djup i vår studie samt för att förstå både företagets och influencerns sida har vårt 
empiriska material samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 
har analyserats tillsammans med tidigare forskning utifrån ett kvalitativt förhållningssätt.  

Nyckelord: Influencer Marketing, sociala medier, marknadsföring, trovärdighet, image, 
varumärke, relevans, arbetsrelation 



Förord 
Detta är en kandidatuppsats skriven under programmet Event Management vid Högskolan i 
Borås. Uppsatsens primära syfte är att undersöka relationen mellan företag och influencers ur 
ett marknadsföringsperspektiv.  

Vi vill rikta ett tacka till alla de som på olika sätt har gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna studie. Först och främst vill vi tacka våra informanter som tagit sig tid att prata med 
oss, dela med sig av sin kunskap och inspiration. Vi vill också tacka vår handledare Niklas 
Sörum för värdefull vägledning och tålamod. Sist vill vi också tacka Högskolan i Borås och 
Campus Varberg för tre lärorika år.  

____________________ 
Borås 29 maj 2018 
  

_____________________     _______________________ 
Amanda Kreuger       Sabina Broman 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Idag ses det nästan som en självklarhet att ständigt vara uppkopplad och uppdaterad på sociala 
medier. I rapporten Svenskarna och Internet 2017 (Internetstiftelsen i Sverige 2017) går det att 
läsa att det av Sveriges befolkning är 81% som använder olika sociala plattformar. Sociala 
medier handlar enligt Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson och Seymour (2011) om 
kommunikation och konversation. Därmed kan det genom rätt engagemang och rätt 
användning av sociala medier vara till stor fördel när det kommer till varumärkesbyggande. 
På dessa sociala plattformar hittas många Influencers. En influencer är en person som 
influerar och har möjlighet att påverka andra människor på sociala medier (Hörnfeldt 2018). 
Dessa influencers har en trogen följarskara som litar på individens omdöme (De Veirman, 
Cauberghe & Hudder 2017). Yrket influencer går att se som en mediabyrå i en person och 
tack vare dennes expertis och förmåga att nå ut till konsumenterna gör det att de kan agera 
som både marknadsförare och säljare. Den marknadsföring som publiceras i influencerns 
kanaler kan vara betalda samarbeten mellan influencern och ett samarbetande företag. Denna 
typ av marknadsföring kallas för Influencer Marketing (Hörnfeldt 2018).  

Genom influencer marketing kan en influencer påverka sina följare och deras attityder 
gentemot det företag eller varumärke som står bakom reklamen menar De Veirman et al 
(2017) och Jin och Phua (2014). Denna typ av arbete genererar alltså en ömsesidig win-win. 
För att detta ska uppstå är det av yttersta vikt att noggrant identifiera en bra matchning mellan 
företag och influencer just för att relationen och samarbetet ska utstråla trovärdighet och 
ärlighet som slutkunderna attraheras av, samt ger ett gott resultat för båda parter (Booth & 
Matic 2011). Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till i matchningsarbetet är att för 
respektive part hitta en relevant samarbetspartner för den specifika marknadsföringsinsatsen. 
Det handlar om att urskilja den influencer som genererar ett stort engagemang och inte bara 
den som har störst räckvidd (De Veirman et al 2017, Hörnfeldt 2018). Om matchningen inte 
lyckas är risken stor att de båda parterna inte kommer att kunna upprätthålla sin och varandras 
image, vilket skulle innebära dels att arbetsrelationen inte skulle fungera samt att 
konsumenternas förtroende för båda parter skulle brista. 

I en intervju med Jonas Colliander, doktor i sociala medier vid Handelshögskolan (Chiffer 
2017), förklarade han gällande influencers trovärdighet att det är viktigt att tydliggöra för 
deras följare när inläggen är sponsrade eller inte. Jonas Colliander har gjort undersökningar 
som visar på en minskad effekt vid just de sponsrade inläggen (Chiffer 2017) det vill säga att 
en influencer kan tappa sin trovärdighet om det inte tydliggörs vilka inlägg som är betalda. 
Idag är det dessutom lagstadgat att influencers måste tydliggöra vilka inlägg som är sponsrade 
(Konsumentverket 2015). Detta innebär att influencers följare direkt ska bli medvetna om att 
följande inlägg är betalt och därmed är det marknadsföring, då dold marknadsföring är 
förbjuden. Utöver detta är det också viktigt att läsaren får information om vilket företag som 
står bakom den marknadsföring som åskådliggörs i inlägget (Konsumentverket 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 
En strategi som växer idag är att använda sig av influencer marketing eftersom influencers 
besitter en position kring att kunna påverka deras följares varumärkesattityd, vilket har 
uppdagats av De Veirman et al (2017). I ett influencer-samarbete ställs både företag och 
influencers inför svårigheten att matcha respektives image på sociala medier för att båda 
parter ska få en positiv effekt samt skapa relevans i både samarbetet och influencerns flöde. 
Brown, Broderick och Lee (2007) menar att eftersom sociala medier är en interaktiv plattform 
medför det även svårigheter när det kommer till att upprätthålla ett positivt rykte på grund av 
word-of-mouth och för företag att kontrollera vad som sägs om företaget eller dess produkter 
på sociala medier. Detta för att konsumenterna har möjlighet att tolka budskapet fritt (Booth 
& Matic 2011). Till detta kommer väsentligheten att innehållet i inläggen är av kvalitet och 
relevans för att gynna företagets varumärke och image (Moro, Rita & Vala 2015). När ett 
företag använder sig av influencer marketing blir influencern länken mellan konsumenterna 
och företaget vilket på så sätt kan hjälpa företaget att upprätthålla sin image. Det bygger också 
på en överenskommelse mellan alla inblandade parter att de inte presenterar eller marknadsför 
något som kan skada deras varumärke eller image. För att generera ett 
marknadsföringsresultat som gynnar båda parter måste de matcha på ett sätt som är relevant 
för de slutkunder som ska nås.  

Influencer marketing skapar en möjlighet för två parter att marknadsföra sig i någon annans 
kanaler, därav behövs en dialog för att parterna ska komma överens om en arbetsplan och i 
och med det har det skapats ett ömsesidigt beroende (Ulaga & Eggert 2006, Zaefarian, 
Thiesbrummel, Henneberg & Naudé 2017). Trovärdigheten ligger i en sanningsenlig 
marknadsföring. För att alla inblandade parter ska känna förtroende för varandra och på så 
sätt vara säkra på att deras förväntningar kommer att levereras, underlättar det att skriva ett 
avtal. Problematik i samarbetet kan visas i form av saknad av engagemang hos företag eller 
influencer, vilket kan innebära att de influencers med stort följarantal inte genererar 
engagemang hos sina följare (De Veirman et al 2017). För att kunna skapa lönsamma 
relationer till andra företag och influencers, behöver ett företags affärsrelationer vårdas. Det 
krävs att relationen bygger på ett nära samarbete, förtroende och trovärdighet (Åge 2011). 

Enligt Everard och Galetta (2005) måste det finnas en tillit för en annan person. Då 
trovärdigheten i sin tur upplevs genom den kvaliteten som publiceras går dessa två hand i 
hand. Dock finns det en problematik gällande trovärdigheten i marknadsföring av produkter i 
andra hand (Jin & Phua 2014) vilket sker vid användning av influencers som 
marknadsföringskanal. I och med detta ställs både företag och influencers inför utmaningen 
att tillsammans bygga upp en trovärdig relation och marknadsföring som kan ge konsumenten 
ett ärligt budskap. Detta innebär att vid ett influencer-samarbete måste det tas hänsyn till 
influencerns och företagets varumärken. Med tanke på att Montoya och Vandehey (2002) talar 
för vikten av att hantera värderingar, egenskaper och handlingar hos en samarbetspartner blir 
det i denna studie relevant att se till hur trovärdig matchningen mellan företag och influencer 
upplevs genom dessa faktorer.  

Vi har identifierat och upplever en saknad av mer djupgående forskning gällande 
arbetsrelationen mellan företag och influencers och den påtagliga svårigheten att upprätthålla 
varandras image samtidigt som sin egen. Ytterligare problem har visat sig i att tidigare 
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forskning inte har presenterat exempel på arbetsrelationer vid arbete med influencer 
marketing, vilket utgör en del av grunden till denna studie. Möjligheten med denna studie är 
att kunna förstå och exemplifiera hur företag och influencers kan arbeta med denna 
marknadsföringsstrategi, alltså hur produktionsarbetet av influencer marketing kan se ut. Det 
tidigare forskning har presenterat är olika komponenter i det samarbete som uppstår vid denna 
typ av marknadsföring. Dessa komponenter är upprätthållande av image och varumärke, hur 
engagemang och förtroende påverkar relationer och att den influencer med störst följarantal 
inte nödvändigtvis är det bästa alternativet. Ovanstående komponenter tar vi med oss i studien 
då vi anser att de tillsammans utgör ett samarbete. Grunden i denna studie är att förstå hur 
företag och influencer får dessa komponenter att fungera tillsammans i arbetet kring image 
och varumärke, trovärdighet i marknadsföringen och relevans. Därmed vill vi bidra till 
forskningen genom att studera den relation som finns mellan influencers och företag samt hur 
de arbetar för att stärka varandras image. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv studera relationen mellan 
företag och influencers, för att generera en trovärdighet. Studiens resultat ska bidra till ökad 
kunskap om arbetet med influencer marketing som marknadsföringsstrategi. Syftet ligger till 
grund för studiens två frågeställningar:  

- Hur kan ett företags relation och samarbete med influencers se ut vid marknadsföring via 
sociala medier? 

- Hur arbetar influencers via sociala medier för att upprätthålla ett företags image och behålla 
trovärdighet i marknadsföringen? 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Sociala medier och marknadsföring 
Sociala medier innebär digitala kanaler där det sker någon form av social interaktion och när 
användaren själv ansvarar över innehållet. Innehållet kan exempelvis vara direkt 
konsumtionsinriktat eller informationsbaserat och kan hittas i till exempel bloggar, sociala 
nätverk, vloggar (Sociala medier 2017). Det som skiljer sociala medier från massmedier, som 
är en envägskommunikation, är att de sociala medierna har öppnat upp för dialogen mellan 
användarna (Nationalencyklopedin 2018). I rapporten Svenskarna och Internet 2017 
(Internetstiftelsen i Sverige 2017) framgår det att hela 81% av Sveriges befolkning idag 
använder sociala plattformar såsom Instagram, Facebook och Twitter.  

I och med de sociala mediernas snabba utveckling kan det enligt Mangold och Faulds (2009) 
komma att bli det mest effektiva sättet för företag att nå sina kunder. Edosomwan et al (2011) 
skriver att sociala medier bygger på kommunikation och konversation. Genom användandet 
och engagemanget på sociala medier kan det vara en hjälp att stärka varumärken och skapa ett 
gott rykte. Detta leder till att företag blir mer attraktiva för såväl potentiella som för befintliga 
kunder. Genom att ett företag använder sig av dessa olika sociala medier sprids deras 
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varumärke och de måste aktivt delta i konversationen på samma nivå som deras kunder är, 
vilket är tidskrävande (Edosomwan et al 2011).  

Mangold och Faulds (2009) menar att sociala medier är en hybridkomponent i det avseendet 
att det förenar den integrerade marknadskommunikationen, alltså att företag pratar med sina 
kunder och word-of-mouth (WOM), vilket är när konsumenter kommunicerar med varandra. 
Detta leder till komplikationer hos marknadsförare då det försvårar möjligheten att kontrollera 
vad som sägs om ett varumärke i sociala medier (Mangold & Faulds 2009, Brown et al 2007). 
Vidare kan sociala medier ses som en hybrid i den bemärkelse att det i grund och botten 
härstammar från olika typer av teknik och olika medier vilket ger användarna möjligheten att 
kunna kommunicera i realtid genom både ljud och bild samt genom många olika kanaler över 
hela världen. I modellen nedan går det att jämföra marknadsföring på ett traditionellt sätt med 
den som sker via sociala medier (Mangold & Faulds 2009). Kommunikationsmodellen visar 
det budskap som ett företag sänder till konsumenten beroende på om det marknadsförs 
traditionellt eller genom sociala medier. Modellen visar att företaget kan använda sig av till 
exempel reklambyråer för att forma kampanjens budskap som sedan publiceras i traditionella 
kanaler eller på sociala medier. Budskapet sprids genom WOM när det placeras på sociala 
medier. När budskapet har spridits bland konsumenterna returnerar det till företaget. Då 
Hörnfeldt (2018) menar att en influencer både är en marknadsföringskanal och en byrå, gör 
det att influencers kan placeras under kategorin agents och på så sätt kortas 
kommunikationsledet. Genom att budskapet bearbetas mellan företag och influencers som 
sedan sprider det i sina kanaler ger det en effektiv kommunikation och en möjlighet att 
kommunicera direkt med konsumenterna vilket gör marknadskommunikationen i sig effektiv.  

Figur 1. The new communications paradigm. Mangold och Faulds (2009), 360 

Idag är det en självklarhet för många företag att vara aktiva på sociala medier och ger enligt 
Edosomwan et al (2011) en rad positiva effekter. Dessa effekter gäller bland annat att sociala 
medier underlättar för företag att kunna hålla en tillgänglig kommunikation även internt 
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mellan de anställda och ledningen vilket kan motivera och engagera dem. Genom att använda 
sociala medier kommer också innehållet i reklamen att utvecklas och optimeras. Sociala 
medier kan också gynna företagets kommunikation med kunderna och vara ett bra forum för 
samtal och marknadsföring.  

2.2 Influencer  
Influencer är ett begrepp i yrkes- och marknadsföringssammanhang och kan definieras på 
olika sätt. Det engelska ordet betyder “påverkare” och hänger på så sätt också ihop med 
influencer som yrke. Ursprungligen kommer begreppet från social media influencer 
(Hörnfeldt 2018) eftersom att det till största del handlar om en person som influerar och 
påverkar andra människor via sociala medier. Influencers kan också benämnas som 
innehållskreatörer som har en trogen följarskara genom deras kanaler och har en möjlighet att 
ha en inverkan på den (Hörnfeldt 2018, De Veirman et al 2016). De flesta definitioner av just 
influencers landar i att de själva är avsändare, har ett egenskapat innehåll och som i sin tur 
åskådliggörs för deras följare i influencers olika kanaler. Att vara en influencer är idag ett yrke 
inom en dynamisk bransch och själva yrket innehåller många byggstenar då influencers 
fungerar både som en byrå och ett eget varumärke (Hörnfeldt 2018). En influencer jobbar 
med en rad olika saker beroende på bland annat inom vilket område personen i fråga är aktiv. 
Generellt ingår arbete som till exempel copywriter, art director och creative director i yrket 
influencer. Då en influencer jobbar som innehållskreatör (Hörnfeldt 2018) är det av största 
vikt att det innehåll som produceras och publiceras har hög relevans för följarna. I en studie 
om att förutspå prestandan i sociala medier och på så sätt kunna påverka ett företags 
varumärkesbyggnad, av forskarna Moro et al (2015), är det just innehållet i publikationerna 
som är det centrala samt vikten av relevans. 

Enligt Hörnfeldt (2018) kan influencers delas upp i två grupper till vilka är micro- och 
macroinfluencers. Precis som namnen på dessa olika grupper indikerar handlar det om att 
microinfluencers har en betydligt mindre följarskara men ska därmed inte dömas bort då de 
ofta är nischade och besitter en expertis inom deras område vilket ger en stor relevans. I 
enlighet med detta samt Business Dictonary (2018b) har vi valt att se på en influencer som en 
person som har möjlighet att påverka andra människors köpbeslut genom deras egna position, 
förhållande eller kunskap via sociala medier.  

2.3 Influencer marketing 
I linje med Hörnfeldt (2018) som menar att influencer marketing är marknadsföring som sker 
via influencers som har relevanta följare som passar in i den målgrupp som företaget vill nå, 
har vi valt vår definition. Idag pratas det mer om relevans än om räckvidd när det kommer till 
influencer marketing (Hörnfeldt 2018) då det handlar om att nå till rätt målgrupp och inte 
enbart till många. I enlighet med Hörnfeldt (2018) trycker De Veirman et al (2017) på vikten 
för företag att identifiera rätt influencer. Detta behöver inte betyda att det är den största 
influencern som är det bästa valet utan allt bottnar i huruvida influencern är relevant för 
företaget i sig samt om dess engagemang.  
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Enligt Tuten och Solomon (2017) är influencer marketing en effektiv strategi som också är en 
snabbt växande marknadsstrategi i och med att influencers har ett unik följarskara som det för 
företag annars skulle vara svårt att nå. Genom att använda sig av influencers i sin 
marknadsföring kan ett företags ROI bli upp till elva gånger så hög som vid användandet av 
andra digitala medier (Inc 2016). Med ROI menas Return on Investment, som innebär att se 
till hur stor vinsten är gentemot det som är investerat (Carretera 2018). Vid användning av rätt 
influencer kan företag nå direkt till den önskade målgruppen då influencern redan har byggt 
upp ett förtroende och lojalitet med deras följare (Hörnfeldt 2018). Det viktigaste med 
relationen som finns mellan influencers och deras följare är att den har uppkommit under en 
längre tid, bygger på förtroende och trovärdighet. Detta menar Chu och Kamal (2008) 
påverkar följarnas varumärkesattityder då högre trovärdighet för influencers genererar en 
större inverkan och på så sätt är kostnadseffektiv för både företag och influencers.  

I boken Social Media Marketing (Tuten & Solomon 2013) visualiseras hur en influencers 
nätverk på sociala medier kan se ut och fungera då ett meddelande inte enbart ses av dess 
primära följare utan kan effektivt förflytta sig vidare till fler. Det gör att följarna ger 
influencers access till andra konsumenter, vilket ger både en bred räckvidd samt hög relevans.  

Som Hörnfeldt (2018) skriver handlar det idag inte bara som räckvidd utan om relevans vilket 
Customer-Centric Influencer Marketing Model (Brown & Fiorella 2013) visar. Denna modell 
visar vad som kan påverka konsumenten att fatta beslut och att det på så sätt inte bara handlar 
om räckvidd utan också om relevans. I och med detta är det inte nödvändigtvis den 
influencern med mest följare som kommer att generera mest vinst för företaget i fråga.  

Figur 2. Customer-Centric Influence Marketing Model. Brown och Fiorella (2013), 78 

2.4 Arbete, relationer och marknadsföring 
Relationer är lönsamt, kostnadseffektivt och en resurs då det hjälper företag att placera sitt 
kapital på rätt plats och på så sätt jobba mot långa relationer. Inom marknadsföring talas det 
om Customer Relationship Management (CRM) (Kotler, Armstrong & Parment 2013) när det 
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kommer till att vårda kundkontakter. För att kunna skapa relationer är det vanligt att även se 
till Partner Relationship Management (PRM) (Kotler et al 2013) vilket istället handlar om att 
bygga relationer med andra företag som på så sätt gynnar värdeerbjudandet och 
tillfredsställelsen hos kunden. Detta innebär att företag måste vårda de relationerna som de 
har till andra företag genom hela kedjan ut till slutkunden. När det kommer till influencer 
marketing är detta relevant i och med att det bottnar i att två parter har en unik relation som 
måste vårdas och tillgodoses för att båda parter ska behålla sin image hos slutkonsumenterna 
(Brown et al 2007). 

I ett samarbete mellan influencer och företag finns ibland syftet för företaget att genom 
influencerns följarskara bredda sin målgrupp. Det pratas om market exchange, alltså 
marknadsutbyte, där alla inblandade parter på något sätt är ute efter att stå högre i kurs efter 
utbytet (Ulaga & Eggert 2006). Detta kopplas till denna studie genom att influencern tillåter 
företaget att synas i dennes kanaler och vise versa. Förtroende anses vara en av de viktigaste 
och mest förväntade byggstenarna i en relation samt att förtroendet även kan fokusera på 
trovärdigheten hos motparten, där det förväntas att de som skrivit under ett avtal ska stå för 
sin del (Ulaga & Eggert 2006, Zaefarian et al 2017). En annan viktig del i en relation är 
engagemang vilket kan definieras som den viljan att bibehålla en värdefull relation och 
bygger på tilltron att den kommer att vårdas (Ulaga & Eggert 2006). 

I influencer marketing är information en viktig komponent i relationen och samarbetet mellan 
influencer och företag. Det innebär att det finns en ömsesidig förväntan att alla inblandade 
parter ska dela med sig av information som kan beröra de andra i relationen (Zaefarian et al 
2017). En ytterligare viktig och till viss del självklar komponent i en relation är samarbete, att 
olika parter går samman för att arbeta mot ett gemensamt mål. Samarbetsviljan kan 
underlättas om det formas och skrivs ett kontrakt som garanterar att alla parter utför sin del. 
Att ett samarbete uppkommer beror på det ömsesidiga beroendet som uppstår när alla parter 
förlitar sig på motpartens involvering i relationen (Zaefarian et al 2017). 

För att ytterligare kunna underlätta ett samarbete med dels att skriva ett avtal samt att 
förtroende finns till varandra kan ett standardiserat arbetssätt med bland annat mallar för avtal 
och paketering av produkter och tjänster vara att föredra (Åge 2011). Att arbeta med 
färdigställt och lättillgängligt material kan göra momenten med förhandling och 
avtalsskrivning enklare. I relation till denna studie går det att se till att företaget är den som 
köper marknadsföringstjänster från influencern. Om influencern har ett tydligt erbjudande och 
företaget har tydliga önskemål underlättar det att nå en marknadsföringsplan som gynnar båda 
parter. Finns det en färdig mall för avtalet som ska skrivas kan det sparas tid på att göra några 
justeringar istället för att skriva och formulera ett helt nytt. Till detta kan det därför vara en 
god idé för influencern att presentera sina tjänster och erbjudanden i olika paket. Det 
underlättar också arbetet att skräddarsy erbjudanden till företaget och snabbt presentera ett 
pris, utifrån de förbestämda paketen. Detta kan också inge förtroende i relationen att det som 
ingår i avtalet och dess kostnad är bestämt, vilket minskar risken för att den avtalade summan 
överskrids om priset skulle göras upp i efterhand (Åge 2011).  

Vidare har förtroende och engagemang tydligt visats vara exempel på väsentliga byggstenar i 
en relation. För att dessa komponenter ska träda fram och fungera krävs det att det finns ett 
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nära samarbete internt, både vad gäller de enskilda parternas företag men också i samarbetet 
(Åge 2011). Då företag och influencer kan ses som tillfälliga samarbetspartners krävs det för 
ett lyckat samarbete att parterna engagerar sig i den andres önskemål och förväntningar. Det 
handlar igen om att ha en ömsesidig respekt för den andres tid och arbete, samt ett ömsesidigt 
beroende.  

2.5 Varumärke 
I den här uppsatsen har vi valt att se på varumärken på B2B-marknaden på liknande sätt som 
tidigare forskning säger om varumärken på B2C-nivå. American Marketing Association 
förklarar ett varumärke på följande sätt i deras ordlista: "Name, term, design, symbol, or any 
other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other 
sellers." (AMA 2018-04-18). Kotler et al (2013) beskriver i enlighet med ovanstående 
beskrivning att ett varumärke är en representant för till exempel företag, varor, tjänster, eller 
personer. Detta visar sig på B2C-nivå i det som just varumärket betyder för konsumenten och 
det som företaget associeras med. När det kommer till varumärken på B2B-marknaden liknar 
definitionerna varandra då det på båda marknaderna i grund och botten handlar om att 
profilera och differentiera sig (Michaelidou, Siamagka & Christodoulides 2011). Därmed 
återspeglar varumärket avsändarens identitet och image. Varumärkesarbetet är en aktiv och 
ständigt pågående process på grund av den betydande faktorn att ständigt upprätthålla en god 
image och mening för kunden vilket kräver försiktighet (Kotler et al 2013).  

I och med att ett varumärke kan appliceras på en individ finns alltså personliga varumärken 
vilket då handlar om vad konsumenterna kommer att tänka på när det kommer till individen i 
fråga. Precis som med traditionella varumärken är det vid personliga varumärken viktigt att ta 
hänsyn till de värderingar, egenskaper och hur personen agerar då det blir en direkt avspegling 
på dess varumärke (Montoya & Vandehey 2003). Thomson (2006) menar på att personliga 
varumärken är effektiva då de lockar fram känslor hos konsumenterna. Dessa känslor uppstår 
genom att konsumenterna kan relatera till avsändaren vilket gynnar deras acceptans och 
trovärdighet. I enlighet med detta är ett personligt varumärke, för oss, när en person 
positionerar sig på marknaden genom att marknadsföra sig själv och på så sätt kan beröra 
konsumenterna. Kotlers och Pfoertschs (2006) menar på att genom ett aktivt arbete med att 
båda parter ska matcha med varandra gynnas och stärks respektives varumärke. Detta ser vi i 
influencer-samarbeten då företag och influencers blir komplement till varandras varumärken.  

I och med att sociala medier är en lättillgänglig kommunikationsform underlättar det för 
företag att på ett effektivt sätt kommunicera med sina kunder och kan därför slagkraftigt 
sprida sitt varumärke och dess attribut (Edosomwan et al 2011). När det kommer till att bygga 
dessa varumärken talas det om varumärkesbyggnad vilket handlar om att ett varumärke 
jobbar för att utveckla det egna kapitalet genom användning av olika typer av 
reklamkampanjer (Business Dictonary 2018a). I Kotlers och Pfoertschs bok B2B Brand 
Management (2006) skriver de att varumärkesbyggande är minst lika viktigt oavsett om det 
gäller B2B eller B2C. Det handlar i grund och botten om att förvissa mottagaren om de 
positiva attribut som varumärkets produkter eller tjänster har att erbjuda, vilket är effektivt då 
helheten lyfts och varumärket får ett högre upplevt värde. Vidare innehåller ett varumärke mer 
än det materiella, loggan, symbolen eller en ambassadör utan det handlar om att ha en plats i 
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konsumentens sinne. Varumärket är då fyllt av en mängd olika byggstenar som tillsammans 
försäkrar att det som konsumenten läser, ser och upplever tillhör varumärket (Kotlers & 
Pfoertschs 2006).  

2.6 Image och värderingar  
Enligt Kotler och Pfoertsch (2006) handlar varumärkesbyggande om att lyfta fram och 
utveckla de positiva egenskaperna hos ett varumärke, vilket genererar ett högre värde. De 
menar också att varumärken fyller samma funktion på både B2C- och B2B-marknaden då det 
är en hjälp för konsumenten att identifiera produkter eller företag och på så sätt särskilja dem. 
Varumärket ger också produkter, tjänster och företag ett ansikte som lättare kan kommunicera 
dess värde och image. När det kommer till just ett varumärkes image skriver Kotler och 
Pfoertsch (2006) att det är viktigt att ha i åtanke att den image som ett varumärke har hos en 
konsument är en tolkning och inte alltid sanningen. För konsumenterna kan det vara svårt, om 
inte omöjligt att nå en mättnad i informationen och kunskapen om ett företag då imagen är en 
tolkning av förväntningar på företaget. Detta trots att konsumenter idag har stor tillgång till 
information och besitter mycket kunskap om produkter och tjänster vilket gör att de kan vara 
kräsna (Brown et al 2007).  

Kotler och Pfoertsch (2006) skriver om en teori kring att ett varumärke är grundat på dess 
säregna egenskaper vilket skapar just dess image. Teorin utgår ifrån att det finns flera 
identiteter som hjälper till att skapa en image. Dessa identiteter handlar om att företaget måste 
veta hur deras image uppfattas av omvärlden för att på så sätt kunna skapa en strategi för att 
uppnå sin önskade image. Det problematiska är då att den identitet som företaget faktiskt 
kommunicerar inte alltid är den önskade imagen som omvärlden tolkar. Det gäller då för 
företaget att kunna kommunicera deras identitet på ett rättvist sätt så att det stämmer överens 
med mottagarnas upplevda image av företaget. Allt för att en rättvis och trovärdig bild av 
varumärket ska spridas. I relation till hur detta är relevant inom influencer marketing anser vi 
att dessa faktorer kan komma att ligga till grund för hur företag och influencers image kan 
påverkas. Det som avsändaren anser vara imagen behöver nödvändigtvis inte vara samma sak 
som mottagaren uppfattar.  

Vid ett samarbete mellan företag och influencers är det av största vikt att identifiera vilka 
båda parter är och hur bra de matchar med varandra. Detta för att samarbetet ska engagera 
slutkunderna och på så sätt ge ett mätbart resultat som gynnar båda parters image (Booth & 
Matic 2011). Genom att använda sig av sociala medier i ett marknadsföringssyfte skriver 
Booth och Matic (2011) om den påtagliga svårigheten för företag att kontrollera det som sägs, 
i och med att det i slutet ligger hos konsumenten att tolka och skapa en image av företaget i 
fråga. När ett företag arbetar fram en marknadsföringsstrategi är de mycket noggranna i 
analysen av vilken influencer de vill samarbeta med och vilken image just denna aktör 
utstrålar på sociala medier. Det menar även Brown et al (2007) när det kommer till betydelsen 
av att bevara sin image på sociala medier. 

!9



2.7 Trovärdighet 
Enligt Everard och Galetta (2005) är tillit och trovärdighet centralt i en relation och går hand i 
hand. Tilliten visar sig i att det finns ett förtroende för till exempel en person. Trovärdighet 
handlar i synnerhet om hur till exempel kvaliteten upplevs. Detta blir tydligt inom influencer 
marketing och de relationer som det grundar sig på, då det måste finnas tillit till en annan 
individ vars trovärdighet avspeglas i det som publiceras i dennes kanaler.  

För att ett förhållande ska kunna bygga på tillit och trovärdighet måste båda parter ha ett 
ömsesidigt beroende av varandra (Abdelghani, Zayani, Amous & Sèdes 2016). I och med att 
ett förtroende grundar sig i de åsikter och rekommendationer som de olika parterna har, kan 
det förändras beroende på kontext. Detta gör att förhållandet blir dynamiskt då förtroendet 
påverkas av historia och vad som tidigare hänt i relationen.  

För att få en bild av hur influencers trovärdighet hos deras följare påverkar företaget förklarar 
Chu och Kamal (2008) att bloggares kvalitet på innehållet i deras inlägg är centralt. 
Kvaliteten kan ha en positiv inverkan på varumärkesattityder hos just deras följare. Detta 
beror på att relationen mellan bloggare och följare bygger på trovärdighet vilket tydliggör 
sambandet mellan att informationen måste komma från en pålitlig källa och följarnas 
inställning till ett företags image. Muda, Musa, Mohamed och Borhan (2014) menar att om 
avsändaren upplevs som trovärdig kan det komma att påverka konsumenternas attityd för 
varumärket till det positiva. Även Mangold och Fauld (2009) hävdar att sociala medier anses 
som mer trovärdiga än de traditionella marknadsföringsstrategierna. De sociala mediernas 
unikhet möjliggör för konsumenterna att prata med varandra online och inte bara dela med sig 
av marknadsföringen till deras närmsta vänner. I och med det ges vi människor chans att 
lyssna till fler människor än de vi initialt känner och på så sätt växer vårt kontaktnät och våra 
relationer blir betydligt fler (Mangold & Fauld 2009). Då gäller det för företag att ta tillvara 
på det förtroendet som finns för våra vänner, vilket många företag redan gjort i användningen 
av influencers.  

Jonas Colliander, doktor i sociala medier vid Handelshögskolan (Chiffer 2017), menar för att 
en influencer ska upplevas trovärdig är det viktigt att denna person direkt i inlägget tydligt 
visar om det är sponsrat. Dock visar hans undersökningar att det finns en betydande risk i och 
med att denna tydlighet kan ge ett mindre utfall (Chiffer 2017). Vidare förlorar influencern 
trovärdighet om det inte tydliggörs när ett inlägg är i marknadsföringssyfte. Idag är det 
dessutom lagstadgat (Konsumentverket 2015) att det ska framgå direkt i ett inlägg att det är 
sponsrat samt vem som är den betalande parten.  

När det kommer till förtroendet i just influencer marketing finns det en del faktorer som är 
mer bärande än andra. Hörnfeldt (2018) skriver om att allt handlar om relevansen i 
influencerns flöde då det måste vara trovärdigt. Det gäller för influencers och företag att hitta 
en imagematchning som upplevs trovärdig och att det båda parterna ska kunna stå för 
varandras innehåll. 
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3. Forskningsmetodik 
Detta kapitel handlar om studiens forskningsmetodik. Här beskrivs valet av metod, planering, 
datainsamling samt hur urval och analys gått till.  

3.1 Studiens genomförande 
För att kunna ge svar till studiens syfte och frågeställning har primärdata samlats in i form av 
semistrukturerade intervjuer med både influencers och företag som arbetar med influencer 
marketing. Då studiens syfte och frågeställning påverkar vilken typ av studie som är lämplig 
valdes en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2017), eftersom utgångspunkten ligger i att 
presentera olika individers uppfattningar om det sociala fenomenet influencer marketing.   

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden för studien har varit semistrukturerade intervjuer. För 
att kunna uppnå studiens syfte består den empiriska datan av sex stycken semistrukturerade 
intervjuer, varav tre stycken representerar företag och tre stycken representerar influencers. 
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod på grund av en vilja att få 
djupare svar av informanterna och ge dem möjlighet att fritt berätta om ämnet. Detta innebär 
att forskarna under intervjuerna måste vara flexibla, lyhörda och fånga upp utomstående 
teman som informanten själv tar upp men också att det finns en flexibilitet i intervjuguiden 
(Bryman & Bell 2017).  

Intervjuguiden (bilaga 1) utformades så att den var anpassningsbar beroende på informanten. 
Den gjordes i en semistrukturerad form skriven med övergripande teman och tillhörande 
frågor, för att kunna ha en konversation med informanten och ge dem möjligheten att dela 
med sig av relevant information. Frågor och teman för intervjuerna var fokuserade på 
arbetsrelationen mellan influencer och företag, hur de arbetar med att behålla trovärdigheten i 
marknadsföringen samt hur de båda parterna arbetar för att upprätthålla den egna och 
motpartens image. Dessa teman formulerades med utgångspunkt i studiens syfte, 
forskningsfrågor och teoretiska ramverk som sedan utgör grunden för kommande analys. En 
intervjuguide är också ett bra hjälpmedel för att hålla forskningen och intervjun till de valda 
temana samt att den underlättar vid analys och jämförelse mellan intervjuerna (Bryman & 
Bell 2017, McIntosh & Morse 2015).  

3.3 Sekundärdata 
För att kunna ställa den insamlade empirin i relation till befintlig forskning inom influencer 
marketing och relaterbara ämnen har sekundärdata samlats in. Tjänster som har använts för att 
samla in vetenskapliga publikationer och artiklar är databaser som Google Scholar, 
Högskolan i Borås tjänst Primo och DiVA. Ytterligare sekundärdata som har samlats in är via 
böcker, kurslitteratur och hemsidor. För att sekundärdatan skulle uppfylla kriterium för att 
kunna användas i studien och vara relevant för att kunna besvara studiens syfte har datan 
värderats källkritiskt. Den insamlade sekundärdatan har gett en grund för ämnet influencer 
marketing och dess teorier. Empirin och sekundärdatan står för studiens analyskapitel.  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3.4 Metodreflektion 
Valet att använda en kvalitativ forskningsmetod har gett studien ett gediget underlag för att 
uppnå syftet och kunna dra relevanta slutsatser för att svara på forskningsfrågorna. Dock är 
det viktigt att valet av forskningsmetod har gjorts på ett kritiskt sätt för att kunna förmedla ett 
transparent och objektivt resultat. När kvalitativa studier genomförs ingår i regel färre 
informanter än vid kvantitativa studier (Bryman & Bell 2017). I och med detta finns en risk 
att en kvalitativ studie inte blir lika objektiv eller generaliserbar som en kvantitativ studie då 
informanterna är betydlig färre. Fördelen vi ser med en kvalitativ studie är att svaren som 
erhålls från informanterna kan ge en djupare förståelse för forskningsämnet. De 
semistrukturerade intervjuerna har tillåtit ett samtal med informanterna och gett möjligheten 
att ställa följdfrågor för att få ytterligare kunskaper kring ämnet.   

Genom de sex intervjuerna förväntades olika infallsvinklar och perspektiv på influencer 
marketing att träda fram i och med intervjuguiden som tillämpades. Trots att vi som forskare 
använde oss av en intervjuguide har det funnits en risk kring att vi inte är erfarna intervjuare 
och har då lättare att gå miste om viktiga aspekter. Gällande intervjuerna hade vi förmånen att 
fyra av sex intervjuer skedde genom fysiska möten mellan oss och informanterna. De 
resterande två intervjuerna gjordes via telefon på önskemål av informanterna. En sådan 
intervju förhindrar möjligheten att se informantens kroppsspråk som kan vara en bidragande 
faktor till trovärdig empirisk data.  

Majoriteten av allt intervjumaterial har spelats in och det har då varit av stor betydelse att 
tekniken har fungerat och att intervjun har genomförts på lugna platser för att minska allt 
eventuellt brus. Som ett stöd och komplement till eventuella problem har minnesanteckningar 
förts. Under de två telefonintervjuerna fungerade inte tekniken som förväntat och dialogerna 
spelades dessvärre inte in. Då valde vi att dela upp arbetet sinsemellan under intervjuerna där 
en av oss fokuserade på att noggrant föra anteckningar och den andra ledde intervjun, för att 
minska risken att viktig empiri skulle förloras. På grund av detta är vi medvetna om att 
relevant information till studien kan ha förlorats.  

3.5 Urval  
Gällande urvalsform har studien utgått ifrån ett målstyrt urval (Bryman & Bell 2017), vilket 
innebär att informanterna har valts ut efter förmågan att kunna förmedla relevant data för att 
studien ska kunna uppnå syftet och ge svar på forskningsfrågorna. Det första urvalet av 
informanter bestod av profiler verksamma inom inredningsbranschen. På grund av 
problematik med tillgängliga profiler är informanterna i studien till största andel verksamma 
inom inredning, mode, livsstil och upplevelseproduktion men har olika nischer, plattformar 
och är av olika storlek. Valet att intervjua aktörer inom dessa branscher utgår från en 
observation att där förekommer en hög användning av influencer marketing samt intresset av 
att upptäcka eventuella skillnader mellan olika branscher och företag. Utöver detta upplever 
vi branscherna som intressanta att studera.  

Appliceringen av ett målstyrt urval kan medföra olika komplikationer. Ett problem hade 
kunnat vara svårigheten att få de informanter som ansågs vara mest lämpade för studien. 
Detta är något vi har stött på då vi upplevde en svårighet att få tag på relevanta influencers 
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som hade tid och intresse av att delta i intervjun. Denna svårighet tacklade vi genom att 
kontinuerligt kontakta de influencers som vi önskade intervjua samt att möta deras önskemål 
och förfrågningar. Detta har lett till att intervjubokningen har varit tidskrävande både gällande 
bekräftelse och bestämmelse av mötestid. Ett ytterligare problem som hade kunnat kan uppstå 
angående intervjuerna är att en av bokningarna ställs in, vilket vi tacksamt inte behövt erfara. 
Ovanstående komplikationer kan underlättas genom att i ett tidigt stadium kontakta möjliga 
informanter.  

3.6. Avgränsning 
För att avgränsa studien har vi valt att fokusera på influencer marketing på sociala medier och 
då specifikt på hur arbetsrelationen ser ut mellan företag och influencers. Som tidigare nämnt 
har informanterna alla varit verksamma inom inredning, mode, livsstil och 
upplevelseproduktion där samtliga är inriktade på olika grenar inom branscherna. Vidare 
valde vi även att endast kontakta företag och influencers som är väletablerade på den marknad 
där de är verksamma, då vi sökte informanter med erfarenhet kring influencer marketing och 
som har en känd profil och varumärke. Då vi insåg att avgränsningen till inredningsbranschen 
ledde till färre tillgängliga informanter, gjorde vi tillägg på mode, livsstil och 
upplevelseproduktion för att underlätta sökandet efter relevanta informanter. En ytterligare 
avgränsning som vi har valt att göra gällande informanter är den geografiska. Vi ville att de 
alla skulle bedriva sin verksamhet till största del i Västsverige och finnas på plats i Västra 
Götalands län. Till detta valde vi att komprimera studien till att endast studera betalda 
samarbeten via sociala medier. Vi har valt att studera relationen mellan företag och 
influencers, vilket medför vårt belsut kring att inte behandla konsumentattityder kring 
influencer-samarbeten.  

3.7 Analytiskt tillvägagångssätt  
Efter avslutad insamling av det empiriska materialet analyserades datan genom en 
innehållsanalys med hjälp av en framework-matris från den tematiska analysen (Bryman & 
Bell 2017). Tanken med en framework-matris är att forskaren skapar register över alla 
identifierade teman och underteman (Nowell, Norris, White & Moules 2017). Innan det 
empiriska materialet kunde analyseras, utfördes en transkribering av varje intervju.  

3.7.1 Framework-matris 
Framework-matrisen, som kommer från den tematiska analysen, är ett underlag för att 
underlätta kategorisering av teman och nyckelfraser från transkriberingar. Detta gör att 
forskaren får en tydlig överblick över det empiriska materialet (Bryman & Bell 2017). De 
horisontella rubrikerna i matrisen (bilaga 2) består av förbestämda underteman samt det som 
identifierades under transkribering. Det nya temat som uppdagades under arbetets gång med 
transkriberingarna var relevans.  

Trots att de förbestämda undertemana till viss del kom att styra intervjuerna, analyserades det 
empiriska materialet och granskades så transparent och objektivt som möjligt för att minimera 
risken för feltolkningar samt för att identifiera ytterligare underteman. Enligt Bryman och 
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Bell (2017) kan underteman bestämmas utefter antalet upprepningar, metaforer samt likheter 
och skillnader mellan transkriberingarna. De underteman som har framkommit från våra 
intervjuer har använts för att hitta mönster som har hjälpt till att svara på studiens 
forskningsfrågor och syfte. Vi har identifierat teman genom att leta efter likheter och 
skillnader och teorirelaterat material i transkriberingarna. Sedan har materialet processats i 
framework-matrisen. 

3.7.2 Kvalitativ innehållsanalys och Tematisk analys  
För att kunna presentera ett resultat som uppfyller studiens syfte och svarar på 
forskningsfrågorna har det empiriska materialet analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys och tematisk analys. Den tematiska analysen har fått kritik för att inte vara en 
erkänd analysmetod, utan refereras ofta som ett tillvägagångssätt för kategorisera data 
(Bryman & Bell 2017, Nowell et al 2017). En av svårigheterna med en tematisk analys gäller 
objektivitet, att forskarna inte försöker tolka texten från transkriberingarna. Med hänsyn till 
detta har vår noggrannhet fått styra oss för att studien ska vara så transparent som möjligt 
vilket har inneburit bland annat att bevara informanternas språk, för att presentera ett resultat 
som är objektivt och trovärdigt i möjligaste mån. Med tanke på att en tematisk analys inte 
tidigare har klassats som en självständig analysmetod kompletteras den med en kvalitativ 
innehållsanalys. Vårt arbetssätt med kvalitativ innehållsanalys har inneburit att bryta ned 
texten i transkriberingarna genom att leta efter nyckelfraser och ord. Därefter söktes alla 
nyckelfraser igenom för att identifiera överensstämmande fraser mellan transkriberingarna. 
Till sist kategoriserades alla nyckelfraser i framework-matrisen. 

3.8 Transparens och Objektivitet  
Det råder enade meningar kring svårigheterna att upprätta liknande kriterier om reliabilitet 
och validitet i den kvalitativa forskningen, då det är svårt att frysa sociala fenomen och 
situationer (Bryman & Bell 2017). På grund av att forskningen har olika meningar på 
appliceringen och översättningen av de kvantitativa kriterierna har vi valt att anamma begrepp 
som transparens och objektivitet för att presentera ett tillförlitligt och trovärdigt material. Med 
detta i åtanke har vi arbetat för att det presenterade material inte har modifierats i 
analysprocessen och att vi har varit noggranna med att ta avstånd från det empiriska 
materialet för att vara objektiva, vilket ger en äkthet i studiens resultat.  

Då kvalitativa studier ofta medför en risk, då den empiriska datan inte är konstant, att material 
kan tolkas till forskarnas och studiens fördel har vi därför varit noga med att transkribera 
inspelningarna utan tillägg av våra egna åsikter. Detta innebar också att skriva ned 
informantens egna ord och uttryck för att inte förlora deras språkliga identitet. Vid osäkerhet 
på uttryck från våra informanter har vi gått tillbaka till transkriberingarna och även kontaktat 
dem igen för att försäkra att inget svar har tolkats fel. 
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3.9 Etiska överväganden 
Vid all forskning ska det tas hänsyn till studiens deltagare utifrån olika etiska överväganden 
och principer. Detta handlar bland annat om konfidentialitet, samtycke, intrång på privatlivet 
och undanhållande av väsentlig information (Bryman & Bell 2017). För att studien ska vara 
så transparent och objektiv som möjligt är alla informanter anonyma och deras identitet 
konfidentiell. Därav har vi tagit hänsyn till att ingen personlig information avslöjas och 
informanternas medverkan i studien inte kan skada dem. För att hitta relevanta informanter till 
studien valde vi att skicka mail där vi förklarade vårt ärende, vad studien ska behandla och 
hur deras medverkan skulle påverka studien och resultatet. Vi tog oss även tid att kort förklara 
ytterligare vid intervjutillfället vad studien behandlar och hur intervjusvaren skulle 
presenteras i studien, så att informanterna hade all nödvändig information. Alla sex stycken 
informanter som beskrivs under följande rubrik och vars svar behandlas i de två 
nästkommande kapitlen har godkänt och tackat ja till att vara med och bidra till vår forskning. 
Vi är medvetna om att vissa svar som har getts i intervjun som kan vara relevant för studien 
inte kan skrivas med då informanterna är lovade anonymitet och konfidentialitet.  

3.10 Presentation av informanter 
Här nedan presenteras de företag och influencers som har intervjuats i uppsatsen.  

Företag 1, 23 april 2018 
Företag 1 driver verksamhet inom mode och heminredning till största del online. Intervjun 
hölls med företagets digitala marknadschef som är kanalägare av affiliate/influencer och 
ansvarar för strategier i de digitala kanalerna.  

Företag 2, 24 april 2018 
Företag 2 erbjuder sina kunder och besökare ett brett koncept av utflyktsmål. Intervjun hölls 
med företagets marknadskoordinator. Arbetet med influencer marketing sker till största del 
genom event, föreläsningar samt workshops och inte genom rena sponsrade inlägg.  

Företag 3, 26 april 2018 
En stor onlineshop när det kommer till heminredning med samarbeten med både marko- och 
mikroinfluencers. Intervjun hölls med företagets online marketing manager.  

Influencer 1, 24 april 2018 
En instagrammare, bloggare och makroinfluencer. Hens flöde är fyllt av vackra bilder på sitt 
hem, på naturen och hen lyckas fånga det som gör livet extra vackert.  

Influencer 2, 26 april 2018 
En instagrammare, bloggare och makroinfluencer. I hens kanaler delar hen med sig av det 
som hen inspireras av vilket till största del är det som hen värderar i sitt liv så som naturen, 
inredning och mode.  

Influencer 3, 26 april 2018 
En instagrammare, bloggare och mikroinfluencer som delar med sig av sin kunskap om 
hållbarhet och medveten konsumtion. 
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4. Presentation av empiriskt material 
Kommande kapitel presenterar det empiriska materialet som har samlats in. Då vi har använt 
oss av en framework-matris (bilaga 2) kommer även empirin att formas kring de identifierade 
temana. Det innebär att nedanstående rubriker kommer att behandla svar från företag och 
influencers kring respektive tema.  

4.1 Relevans inom influencer marketing 
Under denna rubrik kommer vi att presentera informanternas svar kring relevans inom 
influencer marketing gällande relationen mellan de båda parter samt till viss del relevans till 
konsument och följare.  

Att relevans är en central del i influencer marketing var ett genomgående svar hos samtliga 
informanter. Det talades om att det har skett ett skifte från den traditionella marknadsföringen 
där det talas mer om räckvidd. Företag 1 formulerade det som att det handlar om att nå rätt 
kunder, och inte nödvändigtvis flest; “Allt handlar om relevans för kunden. Det spelar ingen 
roll om hur stor influencern är utan det ska vara relevant för kunden.” (Intervju med Företag 
1, 23 april 2018). Detta bekräftades av Företag 2 som nämnde att när det finns ett samarbete 
mellan företag och influencers gäller det att vara mån om att influencers ska passa in i 
målgruppen. Då detta företag erbjuder olika produkter ingår det i deras marknadsstrategi att 
förmedla samma känsla trots att de samarbetar med olika influencers. Genom att använda sig 
av influencers relevanta följare är det för företaget svårt att styra helt och hållet vilka kunder 
som målgruppen utökas med menar Företag 3. För att identifiera influencers som skulle kunna 
vara relevanta för företaget kollar de till stor del på kontots engagemang, deras bilder och 
deras personlighet.  

När det kommer till hur influencers ser på relevans råder det ingen tvekan på att de upplever 
att de är en nyckel för företag att nå en relevant kundgrupp om det sker en god matchning 
mellan båda parter. Influencer 1 berättade att hen brukar rekommendera produkter till sina 
följare trots att det inte alltid finns ett betalt samarbete om hen upplever att det är saker som 
hen tycker om och anser vara relevanta för hens flöde. Även Influencer 2 finner det 
meningsfullt att lyfta fram småföretagare och gärna i Göteborgsområdet eller på västkusten. 
Att lyfta fram dessa lokala aktörer ser hen som en möjlighet att hjälpa varandra och en del av 
hens varumärke. 

Överlag talade samtliga influencers om att de är väl medvetna om vilka det är som följer deras 
olika konton. Detta gör att företagen kan samarbeta med relevanta influencers som har följare 
som är intresserade av företagets produkter och tjänster. Då influencers följare har ett intresse 
av både influencern i sig och uppskattar det som publiceras i dennes kanaler, föds också ett 
engagemang. Då Influencer 3 driver nischade konton talar hen också om hens position att 
kunna erfordra ett större arvode, trots att hen inte har stor räckvidd, då hens kanaler genererar 
ett stort engagemang hos hens följare vilket kan ge ett större procentuellt utfall. Hen säger: 
“Företag stirrar sig ibland blinda på hur många följare som profilen har.” (Intervju med 
Influencer 3, 26 april 2018). 
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4.2 Relationer i arbetet om influencer marketing 
Denna rubrik presenterar de svar informanterna gav gällande hur arbetet och relationerna ser 
ut vid ett influencer-samarbete.  

Samtliga informanter var enade om att förtroende och relationsbyggande är viktigt vid 
samarbeten för att skapa en win-win. Vidare pratade de om att alla samarbeten och avtal ser 
olika ut beroende på vem de samarbetar med och vad som ska marknadsföras. Detta rör också 
utformningen av tillhörande kontrakt och avtal. Något som också var ett gemensamt svar för 
alla informanter var att samtliga utför någon form av utvärdering, ibland med alla parter i 
samarbetet och i andra fall enbart för sig själva.  

Företag 1 tryckte på att det är viktigt att influencers får kreativ frihet gällande utformning av 
innehållet i marknadsföringen, då de känner sina följare bäst och vet vilka strategier och 
innehåll som är passande och mest effektivt. Den kreativa friheten ger, enligt Företag 1, bättre 
relationer, bättre inlägg och det säljer bättre. Vid frågor om arbetsrelationen svarade de att det 
är ett ständigt relationsbyggande; “Det är ju två företag som ska komma överens.” (Intervju 
med Företag 1, 23 april 2018).  

I fortsättningen på att alla samarbeten ser olika ut har Företag 2 just nu strategin att de arbetar 
med några utvalda influencers i längre samarbeten, vilka de vill ska vara ambassadörer för 
deras verksamhet. De arbetar främst med influencers genom event och arbetar för att hela 
konceptet ska bli representerat genom olika influencers. Gällande avtal ser företaget gärna att 
det är tydligt utformat samt att det är viktigt att samarbetena ska leda till win-win. Ett tydligt 
utformat avtal är också väsentligt för Företag 3, speciellt vid samarbeten med större 
influencers. “När vi har valt vilken influencer vi vill arbeta med är det viktigt med tydligheten 
att vi och influencern får det som förväntas.” (Intervju med Företag 2, 24 april 2018). I 
dagsläget är företaget inne i en utvecklingsfas av mer standardiserade avtal som kommer att 
ligga till grund för framtida avtal med influencers. De talade också om vikten av att vara 
tydlig vad gäller förväntningar på samarbetet, både för företaget själv, influencern och 
gentemot de förväntningar som slutkunden har. Att ha rätt förväntningar till avtalet pratade 
också Influencer 3 om, då hen även är noga med tydligheten i hens samarbeten.  

För att ytterligare visa på variationen av samarbeten berättade Företag 3 att de arbetar med 
både mer och mindre kända influencers, för att visa på mångfalden av deras produkter. Deras 
strategi idag är att arbeta med mindre influencers mer kontinuerligt där influencers beställer 
varor som de fakturerar företaget och sedan publicerar i sina kanaler. Därefter utför Företag 3 
större kampanjer med mer kända influencers, där arbetsprocessen är längre och innebär arbete 
med ytterligare matchning av influencer och den aktuella kampanjen. Den personliga 
kontakten är en väsentlighet för Företag 3 då de för mycket dialog med influencers under 
samarbetets gång. 

Samtliga influencer var också enade i att företagen är med till viss del vid utformningen av 
innehållet, men att influencern sedan själv tar över arbetet. Detta tyder på att influencern har 
förtroende från företaget och att de får en kreativ frihet som krävs för att göra deras jobb. Alla 
influencer anser det vara viktigt med kreativ frihet då de är måna om att deras arbete ska vara 
autentiskt och trovärdigt för deras följare och flöde genom att kunna sätta sin egen prägel på 
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inläggen. “Det viktigaste i en arbetsrelation är att få frihet i skapandet, i den kreativa 
processen.” (Intervju med Influencer 2, 26 april 2018). Influencer 1 nämnde att hen ser en 
skillnad på företagets involvering i utformningen av marknadsföringen beroende på hur 
etablerat arbete de har med influencer marketing. “I en relation vill jag ha någon att bolla 
med, någon som jag kan lita på.”, sade Influencer 1 (Intervju med Influencer 1, 23 april 2018) 
och lyfte även vikten av att relationen med företaget och förtroendet gentemot varandra är 
centralt i ett samarbete.  

Angående de förfrågningar som influencers får från företag är av varierande kvalitet och 
samtliga intervjuade influencers menade på att många inte är seriösa och sållas snabbt bort då 
det inte skulle ge ett gott samarbete för någon part. Influencer 1 sade att många förväntar sig 
att hen ska göra arbeten gratis. Hen menade också på att hen redan i ett avtalat samarbete gör 
mycket gratis, exempelvis svarar på kommentarer som hen får i och med inläggen. Med det 
sagt finns det en bild av att influencer inte ses som ett etablerat yrke, vilket hen liknar med 
dåtidens konstnärer. Influencer är idag ett legitimt jobb, inom en konstnärlig bransch. 

Vad gäller arbetssätt berättade Influencer 2, med likheter till Influencer 3, att arbetssättet vid 
alla samarbeten utgår från en liknande grund, att hen först får en förfrågan där hen och 
företaget kommer överens om vad som ska lyftas fram, via vilka kanaler och ibland ett 
publiceringsdatum. Därefter har hen frihet i hur inlägget ska utformas. Vidare pratade hen 
också om att hen är noga med att göra en uppföljning efter hens inlägg för att ge kunden 
feedback vilket hen anser vara en viktig del i hens arbete. 

För att underlätta hens arbete har Influencer 3 börjat med strategin att erbjuda företag ett 
paket som innehåller tre olika publiceringar och har satta pris utifrån vilket paket som 
företaget väljer. Vidare tryckte hen på att hen arbetar med att vara tydlig mot sina läsare om 
inlägget är framtaget i ett samarbete, vilket samtliga influencers är noga med. Hen förtydligar 
även att företaget har köpt ett reklamutrymme i hens kanaler, men att åsikter och värderingar 
som finns i texten är hens egna det vill säga att de är inte köpta. Med detta menar hen att hen 
ska kunna stå för det som publiceras i hens kanaler. I enlighet med Företag 1 sade Influencer 3 
att: “Influencer marketing är väldigt relationsbaserat och man måste vårda 
relationen.” (Intervju med Influencer 3, 26 april 2018). Hen fortsatte med att förklara att 
kommunikation är A och O och att alla ska vara på det klara med vad som ska publiceras. 
Vidare talade Influencer 3 om att det ska vara tydlig i avtalet vad som ska publiceras, för att 
se till att alla har rätt förväntningar och håller sin del av avtalet.  

Ytterligare ett gemensamt svar från alla informanter gällde influencerns kreativa frihet i 
utformningen av inläggen. Samtliga företag var enade om att resultatet blir bättre när 
influencern får frihet då de känner sina läsare och har en egen prägel att sätta på inläggen. 
Detta bekräftades genom att alla influencers var ense om att den kreativa friheten de får från 
företagen var bland det bästa med deras arbete och att de ges frihet och förtroende från 
företaget att skapa på deras unika sätt. Alla informanter pratade också enat om att företaget är 
med och bestämmer vad som ska lyftas fram i marknadsföringen samt eventuella taggar och 
länkar som publiceras med inläggen. Företagen ser ingen vinning med att försöka styra 
influencerns arbete för mycket, då det kan hämma resultatet av marknadsföringen. 
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Den största skillnaden mellan svaren från influencers och företag gällde vem som tar den 
första kontakten. Samtliga influencers svarade att företagen var de som främst tog första 
kontakten. Dock svarade två av tre företag att influencers stod för majoriteten av den första 
kontakten för deras sida. Detta kan skilja sig på grund av att samtliga företag har olika 
strategier när det kommer till influencer marketing samt respektive parts storlek och bransch.  

4.3 Trovärdighet 
Nedan kommer vi att gå igenom det som informanterna delgav under intervjuerna när det 
gäller deras och motpartens trovärdighet, ärligheten inom influencer marketing och hur de ser 
på trovärdighet överlag. 

Genomgående i samtliga intervjuer har det talats om vikten av trovärdighet i både 
affärsrelationen och gentemot slutkund. Företag 1 sade “Man följer ju den som man gillar, 
man kan säga att man ger varandra en OK-stämpel åt båda håll.” (Intervju med Företag 1, 
23 april 2018). Detta handlar i grund och botten om att företagets kunder accepterar de 
influencers som är företagets ambassadörer och som visar upp deras produkter och litar på 
deras omdöme. Det går alltså att se influencer-samarbetet som en ömsesidig process där båda 
parter drar nytta av varandra. Som företag gäller det då att ha tilltro till de influencers som de 
samarbetar med och att ge dem kreativ frihet. Denna kreativa frihet gynnar samarbetet på det 
sättet att influencers vet, och är experter på, vad deras följare gillar och attraheras av.  

När det kommer till trovärdigheten i influencer marketing överlag menar Företag 1 att det är 
viktigt att konsumenterna inte ska köpa allt med hull och hår då det är en bransch som har 
exploderat de senaste åren och är ett populärt sätt att marknadsföra sig på. 

Trovärdigheten speglas genom influencerns bildspråk och i presentationen av deras 
publicerade inlägg. I exempel till detta är Influencer 3, som genom sin nisch menar att hen 
vinner mycket trovärdighet på att hen konsekvent kopplar hens inlägg till konkret fakta och på 
så sätt upplevs hens inlägg som trovärdiga. Detta medför också att företaget, vars produkter 
som marknadsförs, också upplevs mer trovärdiga. Vidare exempel är Influencer 1 som för att 
presentera sin trovärdighet säger: “Just när man gör samarbeten i sin hemmamiljö blir det 
‘mitt’ bildspråk. Det blir en person och inte bara en produkt.” (Intervju med Influencer 1, 24 
april 2018).  

Företag 2 talar om att de arbetar mycket med trovärdigheten genom att noggrant arbeta för att 
skapa en äkthet och genuin känsla, vilket avspeglar sig i det selektiva urvalet av vilka 
influencers som de väljer att samarbeta med. Deras urvalskriterier är noggrant genomtänkta 
då företaget själva oftast kontaktar de influencers som de vill samarbeta med. Urvalet grundar 
sig även i att de minutiöst väljer influencers där de upplever att deras åsikter och värderingar 
stämmer överens med varandra för att ge konsumenten en så trovärdig matchning som 
möjligt. Då företagets influencer-samarbeten oftast visar sig genom olika typer av event, och 
därmed inte direkt betalda reklamsamarbeten, har de möjlighet att använda sig av större 
influencers. Det primära valet av influencer grundar sig i att de ska skapa en trovärdig 
matchning; “Vi vill genom influencers framstå som ett genuint och positivt företag.” (Intervju 
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med Företag 2, 24 april 2018). Vid en sådan matchning menar företaget att båda parter gynnas 
och respektive images påverkas positivt. 

För att influencer marketing ska vara trovärdig påpekar Företag 3 att influencerns 
personlighet måste stämma överens med deras kanaler då det är den som är en viktig 
grundsten för trovärdighet. Genom att influencern vet vad deras följare attraheras av och 
förväntar sig, avspeglas trovärdigheten på ett naturligt sätt. Genom att företaget ger 
influencern kreativ frihet finns det enligt Företag 3 ingen anledning att de är med och styr 
utformningen av det som publiceras då det inte skulle leda till något positivt då 
marknadsföringen skulle förlora både trovärdighet och det naturliga.  

Influencer 1 beskriver influencer marketing som en sund form av reklam i och med att den är 
personlig och följarna kan lita mer på den enskilda personen, vilket resterande influencers 
ställer sig bakom. Hen talade också om att hens trovärdighet återspeglas i att hen får 
möjligheten att sätta sin egna prägel på hens inlägg. Vidare är det också viktigt att det finns en 
tydlighet i alla inlägg med att det är ett betalt samarbete, vilket idag också är lagstadgat säger 
Influencer 2. Hen säger också att hens trovärdighet bland annat ligger i att tala om när ett 
inlägg har ett bakomliggande samarbete; “Det är superviktigt att det ska synas direkt för 
läsaren, att också företaget är trygga med att de syns.“ (Intervju med Influencer 2, 26 april 
2018). Denna information ska enligt lag (Konsumentverket 2015) visas direkt för läsaren för 
att ge de en trygghet i vad som de kommer att läsa om i kommande inlägg. Hen förtydligar 
också att hen aldrig skriver saker om något som inte är sant och som hen som både 
privatperson och yrkeskvinna inte kan stå för. I och med att dessa samarbeten är betalda 
innebär det att hen inte kan lyfta fram de negativa attribut som produkterna eventuellt har i 
marknadsföringen därför är det inte trovärdigt om hen marknadsför något som hen själv inte 
står för. På grund av detta lyfts enbart det positiva fram på ett smakfullt sätt som passar inom 
ramen för hens image. Allt bottnar då i att enbart samarbeta med kunder som hen själv gillar, 
vilket gör att marknadsföringen blir trovärdig. Vid valet av samarbetspartner är Influencer 2 
noga med urvalet av företag, vilket hen gör genom att se till att företagets image stämmer 
överens med hens. Genom att inte nischa sina samarbeten hårt åt något håll blir hens flöde 
mer genuint och stämmer på så sätt överens med hur hen själv konsumerar vilket ger hen 
transparens och trovärdighet i hens flöde. Med det menar hen att hen inte enbart samarbetar 
med premium- eller lågprisvarumärken.  

För att innehållet ska bli trovärdigt berättade Influencer 3 om att hen uteslutande använder sig 
av sin egen text och sina egna bilder för att kunna sätta sin egen stämpel på inlägget. Detta ger 
en trygghet till läsaren så de ska kunna känna sig bekanta med utformningen av inläggen. I 
detta grundar sig att det är en bra matchning mellan företag och influencer vilket Influencer 3 
upplever som relativt enkelt då hens kanaler är så pass nischade. Hen talade också om att det 
som gör hen trovärdig är det faktum att hen tillskriver fakta vilket ger följarna en trygghet i att 
det finns belägg för det hen skriver om och varför hen har valt att genomföra ett samarbete 
med just det aktuella företaget. Något som ytterligare stärker hens trovärdighet är att hen inte 
marknadsför två liknande företag tätt inpå varandra, då hen inte vill ställa sina 
samarbetspartners mot varandra. Hen exemplifierade att hen inte skulle marknadsföra flera 
företag samtidigt som riktar sig till småbarnsföräldrar utan hellre samarbeta med två företag 
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som riktar sig till olika målgrupper. Vidare sade hen att många är småföretagare och det är 
viktigt att stötta dem och inte göra de till konkurrenter hos följarna.  

4.4 Matchning av image och varumärke 
En av de centrala delarna för Företag 1 är att de vill utstråla att de står för allas lika värde, att 
det inte är okej med varken osunda ideal eller kränkande åsikter, vilket ställer krav på 
influencers. Detta gör att influencers utvärderas för att försäkra att de har samma åsikter som 
företaget då det handlar om en stor summa pengar att inleda ett samarbete. Liknande faktorer 
talade Företag 2 om när de värnar om att deras varumärke kan speglas i deras målgrupp. De 
förklarade att de tillhandahåller noggrant utvalda produkter och tjänster i sitt sortiment för att 
ge en känsla av ’utvaldhet’ samtidigt som de har ett aktivt arbete kring deras image om att de 
är ett företag och en plats som ska vara tillgängligt för alla. “Vi ser influencer marketing som 
en del av varumärkesbyggandet” (Intervju med Företag 2, 24 april 2018) vilket hjälper dem 
att nå rätt målgrupp, men också för att bredda sig. För att få en bra matchning mellan båda 
parters image krävs mycket förarbete såväl för företag som för influencers då det handlar om 
att deras image och varumärke ska matcha, gynna och stärka varandra. Företag 2 ville också 
lyfta vikten av att de måste kunna stå för de influencers som företaget samarbetar med i både 
det som influencern säger och förmedlar. 

Precis som de tidigare företagen berättade Företag 3 att de är ute efter en blandning av 
influencers vilket innebär att de tar reda på så mycket som möjligt om den andra parten innan 
ett samarbete initieras. De samlar kunskap kring influencerns räckvidd, deras flödens 
engagemang, vilka tidigare samarbeten de har gjort och hur de har förmedlat dem samt till hur 
deras image är. De är därmed mycket noggranna med att inte implementera ett samarbete med 
en influencer som inte stämmer med företaget själva, då det är viktigt att båda parter kan 
ställa sig bakom varandra. Företag 3 menar att det handlar om att hitta en bra kombination 
mellan trovärdighet, snygga bilder och engagemang. Det primära när det kommer till val av 
influencer är att få en hållbar balans och blandning: “Vi jobbar med det personliga och 
försöker få olika stilar, vem du än är ska du hitta något hos oss.” (Intervju med Företag 3, 26 
april 2018).  

Vad gäller influencers arbetssätt kring image är det tydligt att de fokuserar på innehållet i det 
som publiceras på deras olika kanaler för att imagen formas av deras uttryckssätt. Influencer 1 
berättade att hen arbetar mycket med varumärkesbyggande när det kommer till utformningen 
av hens egna varumärke och image. I mångt och mycket låter hen hens magkänsla leda hen, 
då det är svårt att förutspå hur ett samarbete kommer att te sig och påverka hens image. 
Innehållet hen publicerar har utgångspunkt i hens bildspråk där hen vill förmedla att naturen 
är viktig och ett lugn. Genom att hens samarbeten ofta görs från hens hemmiljö präglas hens 
bildspråk av just detta vilket gör att marknadsföringen upplevs komma från en person och inte 
enbart om en produkt från ett företag.  

Att influencers värderingar är centrala i deras kanaler är tydligt och det är viktigt att företaget 
också har samma åsikter. Influencer 2 talade om att hens värderingar ligger i det sätt som hen 
vill leva på och att hen omger sig, precis som Influencer 1, av naturliga material vilket får 
prägla hens samarbeten. Hen berättade om hens olust kring materiella ting, vilket avspeglas i 
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hens bilder och texter. Ett genomgående tankesätt hen har är att de produkter som hen lyfter 
fram ska vara sådant som hen själv skulle kunna tänka sig att ha hemma vilket hjälper hen att 
bygga upp sin image och visa på trovärdighet som visar sig genom ett genuint urval av 
samarbetspartners.  

När det kommer till arvodet har samtliga influencers varit överens om att det inte är det som 
styr om det kommer att bli ett samarbete eller inte. Det viktigaste är att imagen stämmer 
överens. Influencer 2 talar om just denna svårighet när det kommer till att lyfta fram 
småföretagare då de inte har samma marknadsföringsbudget som större företag och hen är 
därför relativt inkonsekvent med vad priserna landar på. När det kommer till matchning med 
företag sade Influencer 2 följande: “Jag kollar vad jag tycker om företagets varumärke, 
produkter och vad de står för.” (Intervju med Influencer 2, 26 april 2018). Detta är en 
väsentlig del i hens arbete och hen skulle inte vinna något på att inte göra denna urgallring 
noggrant.   

Influencer 3 har byggt sitt varumärke kring hens värderingar gällande hållbarhet och låter 
därför detta genomsyra hens varumärke och val av samarbetspartner. Hen förklarade att “Två 
image ska matcha då båda ska dra fördel av varandra och båda parter har mycket att vinna 
och förlora.” (Intervju med Influencer 3, 26 april 2018). Därför är det enligt hen väsentligt att 
det är en god matchning då en influencer lätt kan tömma ut sitt varumärke vid vissa 
samarbeten. Vidare pratade hen om att detta skiljer sig mot den traditionella 
marknadsföringen då företagen enbart köper ett utrymme i en tidning och inte genom en 
individ med en egen personlig image. Precis som övriga influencers lyfte hen fram att hen 
aldrig skulle exponera produkter som hen inte kan stå för då det skulle förstöra hens 
varumärke. 

5. Analys & diskussion 
Följande kapitel behandlar de svar som informanterna givit kring influencer marketing, som 
sedan ställs i relation till vårt analytiska ramverk och de relevanta begreppen. Då vi utgått 
ifrån en framework-matris (bilaga 2) analyserades den empiriska datan utifrån de 
förutbestämda temana vilka var: trovärdighet, image, varumärke och arbetsrelationer som 
också finns i intervjuguiden (bilaga 1). Under bearbetningen av den empiriska datan uppkom 
det nya temat relevans.  

5.1 Relevans i influencer marketing 
Hörnfeldt (2018) skriver i sin bok om att det är relevansen som är det centrala och inte 
nödvändigtvis räckvidden, vilket bekräftades av De Veirman et al (2017). Det handlar i 
synnerhet om att nå den rätta målgruppen och inte att nå så många som möjligt. Detta faktum 
var ett återkommande tema under samtliga intervjuer då det talades mycket om vikten av att 
identifiera den mest relevanta parten för samarbetet. Företag 1 uttryckte att det är en av de 
viktigaste delarna i deras influencer-samarbete. Detta bekräftades av att Influencer 1 påpekade 
tydligt att de samarbeten hen gör ska vara relevant för hens flöde samt att det ska stämma 
överens med resterande inlägg. I och med att influencers är innehållskreatörer (Hörnfeldt 
2018) och även fungerar som en mediabyrå i sig själva är det av största vikt att deras innehåll 
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stämmer överens med det företaget som ingår i samarbetet, vilket bekräftades av samtliga 
intervjuade influencers. Med tanke på att det är influencerns följare som är slutkunden 
behöver företagets produkter också vara relevanta i influencerns kanaler. För att få ut det 
mesta av influencer-samarbetet och marknadsföringsaktiviteten ska, enligt Moro et al (2015), 
innehållet i marknadsföringen vara relevant. Detta är något som alla informanter är överens 
om, de vill skapa relevans för sin slutkund och sina följare, samt för sig själva och sitt 
varumärke.  

De Veirman et al (2017) talar inte bara om hindret kring att gallra och på så sätt hitta den 
influencer som är mest relevant i sammanhanget utan det handlar också om engagemang i 
influencerns flöden. I enlighet säger också Företag 3, Influencer 2 och 3 att det är 
engagemanget hos influencers följare som kan vara avgörande för valet vid ett samarbete, 
samt en faktor till utfallet. Det handlar inte enbart om engagemanget hos följarna utan också 
det engagemang som influencern har till samarbetet. Gällande detta ämne berättade också 
Företag 3 att de värdesätter influencerns engagemang så väl som med deras följares. Detta 
visar sig i det som Influencer 1 berättade gällande den extra, obetalda tid hen lägger på att till 
exempel svara på kommentarer om samarbetet och inlägget.  

Med hjälp av modellen från Brown och Fiorella (2013) utläste vi att det inte enbart handlar 
om varken räckvidd eller innehållets relevans, utan det handlar också om relevansen av 
räckvidden det vill säga att de som nås av innehållet också är en relevant målgrupp. I 
överensstämmelse med denna teori pratade också Influencer 3 om att vissa företag har en 
tendens att stirra sig blinda på antalet följare hos en influencer, de ser inte till engagemang 
eller relevans hos följarna. I och med att hen är en micro-influencer nämnde hen också att 
detta kan vara problematiskt när hen ska ingå i ett nytt samarbete, då hens följare är väldigt 
engagerade i samma frågor som hen är. Då micro-influencers i regel har färre följare ska de 
inte förkastas då de ofta är nischade med en trogen följarskara (Hörnfeldt 2018).  

5.2 Arbete och relationer bakom influencer marketing 
Samtliga informanter var ense om att relationen i ett samarbete är det mest väsentliga, det är 
det som utgör grunden. Som tidigare nämnt, av Företag 1, är den kreativa friheten hos 
influencers centralt, då det gynnar relationen vilket i sin tur genererar bättre publikationer och 
marknadsföring. Influencer 2 trycker på väsentligheten med den kreativa friheten, vilket hen 
ser som en av de viktigaste faktorerna i hens samarbeten. Alla informanter stod också enade 
om att förtroende i relationen ska vara en självklarhet, vilket också gäller det som är avtalat. 
Precis detta skriver Ulaga och Eggert (2006) om där de menar att förtroende också innefattar 
att vara trovärdig gentemot motparten, vilket i grund och botten handlar om att leva upp till 
sin del av avtalet. Dessutom menar alla informanter att kommunikation i ett samarbete är A 
och O.  

Centralt i alla samarbeten är att relationen mellan inblandade parter vårdas. Likväl som 
samtliga informanter pratade om just vårdande av relationen till sin motpart, skriver både 
Kotler et al (2013) och Åge (2011) om vikten av att vårda sina kundkontakter för att gynna 
alla parter och verka för ett lönsamt samarbete. För att relationen ska få ett gynnsamt resultat 
gäller det att ha ett nära samarbete med alla inblandade parter (Åge 2011), precis som 
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samtliga informanter pratar om är förtroende och trovärdighet mycket väsentliga delar i en 
god relation. Vilket stämmer överens med det Influencer 3 pratade om gällande att 
samarbetena bygger på relationer som måste vårdas då det handlar om relationsbyggande. 
Förutom den enade meningen från alla informanter om att vårdande av arbetsrelationen är 
viktig, kan det också generera en win-win för alla parter. Samtliga företag pratade om att 
majoriteten av deras samarbeten har just detta i utgångspunkt, alltså att skapa en win-win för 
att försäkra sig om ROI. Då tidigare forskning visat på att när företag använder sig av 
influencer marketing kan det ge en högre ROI än vid användandet av andra digitala medier 
(Inc 2016). Detta sammankopplas med det Kotler et al (2013) skriver om när det kommer till 
kundkontakt, CRM och PRM där grundtanken ligger i att bygga relationer som skapar en 
ömsesidig lönsamhet.  

Då vi ser på ett influencer-samarbete som två företag som samarbetar med varandra blir det 
relevant med PRM, då det handlar om att bygga relationer på B2B-nivå. Vidare ser vi också 
CRM som lika relevant då ena parten i samarbeten landar på den köpande sidan, vilket gör att 
vårdande av kundrelationer blir väsentligt. I vår mening gällande CRM och PRM, är det 
centralt att vårda och bygga relationer vilket har sin grund i det som samtliga informanter 
pratade om. Detta framgick tydligt i det som Företag 2 och 3 pratade om, i enlighet med 
Influencer 3, gällande att ett influencer-samarbete bygger på en relation och är därmed 
relationsbyggande, vilket i ett långsiktigt skede ska skapa ömsesidigt win-win. I förlängning 
till detta kan vi se att influencers är en länk mellan företag och dess önskade målgrupp, vilket 
gör att influencern ser till att innehållet som den arbetar med och publicerar är relevant för 
den själv och för följarskaran. Tillsammans med det faktum att vi människor tenderar att 
lyssna till de som vi känner och att det finns en tillitsfull relation mellan influencers och deras 
följare gör detta, enligt Mangold och Faulds (2009) att vårt kontaktnät och relationer blir fler. 
Detta gör att företaget får en möjlighet att nå fler konsumenter inom en relevant målgrupp via 
influencers. Med det menar vi att win-win på så sätt måste gynna alla tre parter, det vill säga 
företag, influencer och följare. Om inte följarna upplever att de får ut något av inlägget som 
samarbetet sponsrar kommer det, enligt oss, inte att generera en win-win för varken företaget 
eller influencern. På så sätt är konsumenterna ett kvitto på att samarbetet är lyckat eller inte.  

Som tidigare påpekat är att skriva ett avtal att föredra för att inge förtroende och trovärdighet i 
ett samarbete. Åge (2011) skriver om det avtal som kan ligga till grund i en arbetsrelation, när 
det kommer till standardisering av dokument och paket. Då han skriver att genom att 
standardisera olika paket kan det främja arbetet då produkter och tjänster finns i färdiga 
mallar och kategorier. Influencer 3 berättade att hen arbetar utifrån olika sorters paket av tre 
inlägg i hens kanaler. Trots att hens erbjudanden är standardiserade kan hen ändå skräddarsy 
innehållet så att det passar det aktuella företaget och hen kan snabbt komma med ett pris. 
Detta inger som Åge (2011) pratar om ett förtroende då priset har mindre risk att ändras och 
eskalera. Ytterligare kring standardisering av dokument bör det finnas färdigställda mallar 
som till exempel prislistor och avtal för att kunna underlätta för båda parter, då den säljande 
har ett konkret förslag och den köpande kan tydligt se vad den kan förvänta sig. Detta är något 
som Företag 3 jobbar med, då de är i arbete med att utveckla en mall för de avtal som kan 
komma till användning vid deras influencer-samarbeten.  
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Liknande Åge (2011) talar också Zaefarian et al (2017) om vikten av att vara tydlig med 
information som rör relationen och avtalet. Det finns då en förväntan från alla parter att delge 
väsentlig information som påverkar relationen. Det handlar om ett ömsesidigt förtroende. Till 
detta skriver också Zaefarian et al (2017) om att en arbetsrelation och viljan att samarbeta kan 
inge en känsla av försäkran att alla parter får det som är utlovat. I enlighet med detta berättade 
samtliga informanter att de på något sätt utformar ett avtal, som en försäkran på att båda 
parter lever upp till sin del av överenskommelsen.  

Med hänsyn till detta anser vi att influencer marketing är en mycket effektiv och sund 
marknadsföringsform då det bygger på rekommendationer och relationer mellan företag, 
influencer och följare.  

5.3 Trovärdighet i influencer marketing 
Något som framkom tydligt i samtliga intervjuer var att trovärdigheten visar sig bäst genom 
att företagen ger influencers en kreativ frihet i utformningen av innehållet av 
marknadsföringen. Detta anser alla informanter att influencern bör ges, då de är experter på 
vad deras följare är intresserade och attraheras av. Även när det gäller trovärdighet är relevans 
en central faktor, vilket också Hörnfeldt (2018) håller med om då hen skriver om att allt 
handlar om relevans. Det visar sig också i att båda parter ska stå bakom varandra och 
varandras varumärke. I linje med detta liknade Företag 1 det med att de ser på trovärdighet 
som en ’OK-stämpel’ från båda parter. Detta anser de leda till acceptans från följarna samt 
pålitlighet till innehållet. Trovärdigheten speglas här genom influencers stil och sätt att 
publicera, enligt Företag 1.  

Precis som Influencer 2 sade, publicerar hen inget som hen inte kan stå för eller själv tycker 
om. Då hens följare känner till hens stil och sätt att publicera, är det viktigt att inläggen 
stämmer överens med hens image. Detta verkar i företagens fördel, då influencerns följare har 
förtroende för influencern och det den publicerar. Precis som Jonas Colliander (Chiffer 2017) 
talar om är det viktigt att influencers förtydligar när ett inlägg är sponsrat då detta hjälper till 
att stärka deras trovärdighet. Då detta dessutom är lagstadgat (Konsumentverket 2015) skulle 
influencers förlora väldigt mycket trovärdighet om denna tydlighet inte framgår. I och med att 
relationen mellan influencer och följare bygger på en långvarighet och tillit, kan det enligt 
Chu och Kamal (2008) ge en större effekt för båda parter och samtidigt verka 
kostnadseffektivt.   

Det är först när det finns ett ömsesidigt beroende av varandra som förtroende och trovärdighet 
till motparten kan uppkomma (Abdelghani et al 2016). När ett influencer-samarbete 
implementeras skapas ett beroende mellan parterna i och med att det finns ett löfte som 
påverkar den andres verksamhet, speciellt då det ofta förekommer en ekonomisk ersättning. 
Här ser vi att det ömsesidiga beroendet tar sin början, då ena parten har utlovat en ersättning 
mot att få synas i den andres kanaler och på så sätt har den andra parten blivit lovad en 
ersättning mot en arbetskompensation. Detta är ett genomgående tema då alla informanter har 
varit med om detta scenario. Vilket bekräftas av att Företag 1 sade att då det redan i urvalet av 
influencer handlar om en stor summa pengar och de är ömsesidigt beroende av sina 
samarbetspartners samt att de i samarbetet kan dra nytta av varandra.  
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Gällande granskning av historik och tidigare händelser i arbetsrelationen, kan också 
förtroendet påverkas (Abdelghani et al 2016). Detta instämmer Företag 2 om då de är väldigt 
noggranna vid valet av samarbetspartners vilket visas i deras kontinuerliga arbete med några 
få utvalda influencers. På så sätt har de lättare att se över vad som publiceras då de sällan 
jobbar med klassiska betalda reklaminlägg.  

En observation som gjordes efter avslutade intervjuer var om begreppet trovärdighet. Det 
framkom från samtliga influencers att trovärdigheten hos dem ligger i tydligheten och 
ärligheten att visa när ett inlägg har ett bakomliggande samarbete med ett företag. Chu och 
Kamal (2008) pratar om att relationen mellan influencer och följare grundar sig i en 
trovärdighet där informationen upplevs som pålitlig. Detta visas tydligt i det arbete Influencer 
3 gör då hen är noga med att inkludera legitim fakta i hens inlägg vilket för hen är en 
självklarhet då hen har en utbildande plattform. Det stämmer också överens med det som både 
Influencer 1 och 2 nämnde att det är influencern som står bakom marknadsföringen och på så 
sätt ställs en fysisk person bakom innehållet vilket gynnar trovärdigheten. Detta gör att 
influencers följare påverkas av kvaliteten på inlägget och på sätt deras uppfattning av 
företagets varumärke (Chu & Kamal 2008). Vilket stämmer överens med samtliga influencers 
då de vill sätta sin egen prägel på innehållet för att skapa trovärdighet för sina följare. 
Företagen i sådana samarbeten gynnas av att influencern utformar marknadsföringen på det 
sätt som passar dennes image och som stämmer överens med det som följarna uppskattar. I 
och med det faktum att en influencer kan ses som en byrå (Hörnfeldt 2018) ser vi på dem som 
en extern resurs som i och med sina kanaler kan stärka både sitt eget varumärke och det 
samarbetande företaget via en trovärdig marknadsföring.  

5.4 Image och varumärke i influencer marketing 
Montoya och Vandehey (2002) förklarar att personliga varumärken handlar om vad 
konsumenterna tänker och hur de uppfattar en individ, vilket skapar ett varumärke utifrån 
värderingar, egenskaper och handlingar. Både De Veirman et al (2017) och Jin och Phua 
(2014) menar att en influencers sitter i en position som ger dem möjligheten att påverka deras 
följares attityder till det bakomliggande företaget eller ett varumärke. Detta stämmer också 
överens med det som influencers berättade om då deras varumärken är uppbyggda på deras 
värderingar och egenskaper. Det framkom också tydligt att influencers är mycket medvetna 
om sitt varumärke och på så sätt varsamma med vad som publiceras då det blir en direkt 
avspegling av deras identitet. Precis som Influencer 2 nämnde så är hen noga med att 
undersöka vad företaget har för produkter och vad de står för, för att kunna göra en relevant 
matchning. Därför är hen också väldigt selektiva i valet av samarbeten, då det blir en 
automatisk koppling mellan parterna. I och med denna koppling är det av största vikt att bådas 
image stämmer överens med varandras, så att det finns en naturligt länk mellan de två. Detta 
stämmer med det som Influencer 3 pratade om gällande matchning, att det är två företag som 
ska matcha och kunna dra nytta av varandra. Samtliga informanter uttryckte att de är mycket 
noggranna med just detta urval av samarbetspartners då de vet att mycket står på spel och det 
medföljer en del risker gällande just imagefrågorna.  
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I imagematchningen menar Brown et al (2007) att det är viktigt att behålla sin image även när 
inlägg publiceras på sociala medier. Det är då centralt för både företag och influencers med 
noggrannhet i matchningen så att imagen stämmer överens. Denna typ av dilemma pratade 
Företag 3 om då de tryckte på att influencerns personlighet måste stämma överens med 
dennes kanaler för att få ett ärligt flöde och på så sätt ett rättvis image. Återigen finns det 
likheter med det som Hörnfeldt (2018) och De Veirman et al (2017) pratar om när det kommer 
till vikten för företag att identifiera rätt influencer. Vi anser därför att utan ett grundligt arbete 
med imagematchningen kommer inte någon part att gynnas av samarbetet och därav kommer 
marknadsföringen inte uppfattas relevant eller trovärdig för slutkonsumenten.  

En svårighet som samtliga företag står inför är att de inte har möjlighet att till fullo kontrollera 
och styra över det som influencers skriver, men ännu mer gällande ytterligare spridning av 
inlägget mellan slutkonsumenter (Booth & Matic 2011). I överensstämmelse med detta 
skriver Mangold och Faulds (2009) att sociala medier kan ses som en hybridkomponent då de 
möjliggör både för företag att kommunicera med sina kunder och för kunderna att i sin tur 
kommunicera med varandra. Detta medför en problematik då det är svårt kontrollera vad det 
faktiskt sägs om ett varumärke. De intervjuade företagen påpekade tydligt att de har stor 
respekt och förtroende för influencers, då de är väl medvetna om att influencers har kunskap 
om vad som attraherar och intresserar deras läsare. Vidare menar Booth och Matic (2011) att 
det är en central del i skapandet av en marknadsföringsstrategi att identifiera rätt 
samarbetspartners då imagen blir väldigt påtaglig beroende på valet. Vilket för diskussionen 
vidare till att alla informanter också är medvetna om att matchningen mellan varumärke och 
image syns tydligt i det officiella sammanhanget. Med det menar vi att informanterna är 
noggranna med att det ska vara en relevant och trovärdig matchning för deras målgrupper. Till 
detta skriver Thomson (2006) om att personliga varumärken framkallar känslor hos 
konsumenterna. Detta gör att matchningen är viktig för att den spelar på konsumentens 
känslor och hur samarbetet uppfattas. Vi anser därför att ju mer relevant matchningen upplevs 
av konsumenten desto större acceptans och trovärdighet kommer att uppstå.  

Till den teori som bygger på att en image består av olika identiteter menar Kotler och 
Pfoertsch (2006) att företag måste vara medvetna om att den image de kommunicerar inte 
alltid är den som deras kunder kommer att uppfatta. Detta för att ett företag väljer vad de vill 
kommunicera till konsumenterna men det är alltid upp till mottagaren att tolka budskapet. För 
att det ska spridas ett så enhetligt budskap som möjligt är det därför viktigt att avsändaren 
själv är på det klara med vad som är det primära budskapet. Det är då viktigt att hela imagen 
förmedlas enhetligt, för att mottagaren ska tyda budskapet så som det är tänkt. Precis som 
Företag 2 och Influencer 1 säger, arbetar de mycket med varumärkesbyggande som en del av 
deras strategi då det är nödvändigt. Detta arbete är essentiellt för att influencer marketing 
handlar om att två image ska matcha för att ge relevans och utfall vilket både Företag 1 och 
Influencer 3 pratade om. Skulle samma teori, som Kotler och Pfoertsch (2006) skriver om, 
appliceras på det externa sammanhanget, gör vi observationen att det inte finns större 
skillnader i arbetet. Den största skillnaden som vi ser är då att båda parter har ytterligare en 
image att balansera. I linje med detta har vi gjort iakttagelsen att användningen av influencer 
marketing ofta har syftet att förstärka den redan befintliga imagen då alla informanter är väl 
medvetna om hur de uppfattas av sina följare och kunder.  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6. Avslutande diskussion 
I följande, avslutande kapitel kommer vi att presentera svar till forskningsfrågorna för att 
uppfylla studiens syfte. Därefter reflekterar vi kring och ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att studera relationen mellan företag och influencer ur ett 
marknadsföringsperspektiv för att komma närmare exempel på hur arbetet med influencer 
marketing kan se ut och påverka de inblandade parterna, samt arbetet med trovärdighet.  

Som bekräftat har influencer marketing idag blivit en stor marknadsföringstrend och strategi 
för många företag, då influencers har en stor förmåga att påverka konsumenternas attityder 
(De Veirman et al 2017, Jin & Phua 2014). Trots svårigheten är det också nödvändigt att 
arbeta för en matchning av samtliga parters image för att få ett gott resultat. Eftersom att 
influencer marketing bygger på marknadsföring via interaktiva plattformar är det svårt att till 
fullo kontrollera vad som sägs och sprids vidare mellan slutkonsumenterna, vilket också 
försvårar arbetet med att upprätthålla ett gott rykte (Brown et al 2007). I och med detta är 
kvaliteten på inläggen viktig, då det är grundläggande för en god marknadsföring. Då 
marknadsföringen sker via influencern och dennes kanaler blir den länken mellan företaget 
och konsumenten, vilket bygger på en ömsesidig överenskommelse och win-win. För att 
denna relation ska bli lönsam handlar det om att ha en dialog och ett avtal för att företag och 
influencer ska vara på det klara med vad de kan förvänta sig och vad de i sin tur förväntas 
leverera. För att avtalet ska genomföras krävs att samtliga parter har ett engagemang för att 
producera en gynnsam marknadsföring. En stor del av trovärdigheten är att hålla 
marknadsföringen ärlig och äkta. Detta gäller också internt i relationen då det är centralt att 
arbeta med en trovärdig partner och att det går att lita på varandra. Vidare vad gäller arbetet 
med image grundas det i ärlighet och vetskapen om hur den kommunicerade imagen mottages 
av slutkonsumenterna. För att kunna matcha två olika image måste det tas hänsyn till 
varumärkesattributen, relevansen och trovärdigheten (Kotler & Pfoertsch 2006). 

Eftersom att ett influencer-samarbete är direkt kopplat till bådas varumärke är det i samtliga 
parters bästa intresse att skapa en relevant och trovärdig matchning. Detta genererar inte bara 
i ett utbyte av marknader men verkar också som en imageförlängning då samarbetspartnerna 
ska dra nytta av varandra och gynnas av samarbetet. I och med detta är det en lång kedja där 
varje länk ska hjälpa till att stärka varandra. Detta kan visas i att företagen är måna om att det 
som exponeras i influencers flöde ska vara relevant för deras kunder och för influencerns 
följare. Influencern är i sin tur noga med att deras innehåll alltid är attraktivt för deras följare 
och de är även selektiva när de ska ingå i ett samarbete då inläggen kommer att skapa en 
direkt koppling till både företagets och influencerns identitet och image. 

Genomgående i uppsatsen, från teori och empiri, har varit påståendet om att det inte alltid är 
den influencer med störst följarskara som utgör den bästa matchningen. Det handlar istället 
om hur influencern är relevant för företaget, hur mycket engagemang influencern tillger sina 
kanaler samt hur detta inspirerar följarna att bli engagerade och involverade. Ytterligare en 
genomgående faktor för ett positivt arbete är vikten av att företaget ger influencern en kreativ 
frihet i skapandet av inlägget. Genom den kreativa friheten ges influencern en chans att skapa 

!28



ett inlägg som stämmer överens med den egna imagen, vilket gör att influencerns trovärdighet 
och legitimitet överförs på det som marknadsförs i inlägget och gör samarbetet 
framgångsfullt. I grunden av alla samarbeten ligger ett ömsesidigt förtroende, då båda parter 
ska kunna dra nytta och lita på varandra samt att de framställs rättvist i association till 
varandra.  

I samtliga delar av studien har det framkommit att om en relation ska generera ett positivt 
utfall är det viktigt att det är en relevant matchning mellan parterna samt att det som  
marknadsförs är något som de kan stå för. I och med att det som synliggörs genom samarbetet 
kopplas samman med respektive image och varumärke behövs en genuin matchning för att 
samarbetet ska producera ett trovärdigt innehåll.   

Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att influencer marketing är en sund form av 
marknadsföring eftersom reklamen bygger på ett samarbete och en relation mellan företag och 
influencer, vilket ger en personlig anknytning. Dessutom bygger hela relationen på ett 
ömsesidigt förtroende till att alla parter håller sin del av avtalet.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi valt att fokusera på relationen mellan företag och influencer samt det 
bakomliggande arbetet kring influencer marketing. På grund av begränsning i tid och resurser 
fanns inte möjligheterna att se på fenomenet influencer marketing från ytterligare perspektiv.  
Till vidare forskning finns möjligheten att studera relationens och marknadsföringens 
påverkan på slutkonsumenten och influencerns följare. Ett tillägg till vidare forskning utifrån 
ett konsumentperspektiv vore att studera den trevägskommunikation när slutkonsumenten 
ingår i relationen tillsammans med företag och influencer. Ett intressant perspektiv i detta 
vore att studera vidare och undersöka hur det specifika inlägget väcker känslor och 
engagemang hos mottagaren. Vid en sådan studie hade det varit intressant att se till hur 
publiceringsfrekvensen påverkar konsumenten. Här skulle antal inlägg, tidpunkt, interaktion 
och konverteringsgraden vara intressanta faktorer att studera. En ytterligare inriktning på 
influencer marketing som kan vara av intresse att undersöka är det nätverk som länkar 
samman alla influencers, geografiskt eller branschinriktat. Vidare forskning skulle kunna 
behandla de risker och svårigheter med denna typ av marknadsföringsstrategi.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide - Influencer 
Vad är influencer marketing för dig?  

Tema 1 - Arbetsrelationer 
Hur fungerar ett typiskt samarbete? 
Hur brukar dina avtal med företagen se ut?  
Hur ser dialogen ut med företag under själva samarbetet? 
Vad händer efter avslutat samarbete? 

Tema 2 - Trovärdighet 
Vilka aspekter i influencers-amarbeten är viktiga att tänka på? Vad tror du kan göra att 
influencer marketing kan upplevs mer trovärdig än traditionell marknadsföring?  
Har du någonsin tappat förtroendet för motparten under ett samarbete?  
Vilka svårigheter finns det i ett samarbete?  
Vad anser du vara det viktigaste i en arbetsrelation? 

Tema 3 - Varumärkesimage 
I ert marknadsföringsarbete med företag: har du någon specifik vision eller värden som du vill 
förmedla?  
Berätta om hur du arbetar med ditt personliga varumärke.  
Hur arbetar du för att din och företagets image ska matcha så bra som möjligt? 
I matchningen med företag, vilka kriterier utgår du ifrån?  

Övrigt 
Hur tror du att influencer marketing kommer att se ut i framtiden? 
Är det något annat som vi inte pratat som du vill dela? 

Intervjuguide - Företag 
Berätta om din roll på företaget?  
Vilken är er målgrupp? Genom influencers, vill ni vidga er målgrupp eller nå ut till fler inom 
samma? 
Vad är influencer marketing för er?  

Tema 1 - Arbetsrelationer 
Hur fungerar ett typiskt samarbete? 
Hur brukar era avtal med influencers se ut?  
Hur ser dialogen ut med influencers under själva samarbetet?  
Vad händer efter avslutat samarbete? 

Tema 2 - Trovärdighet 
Vilka aspekter i influencer-samarbeten är viktiga att tänka på? Vad tror ni kan göra att 
influencer marketing kan upplevs mer trovärdig än traditionell marknadsföring?  
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Har ni någonsin tappat förtroendet för motparten under ett samarbete?  
Vilka svårigheter finns det i ett samarbete?  

Tema 2 - Varumärkesimage 
I ert marknadsföringsarbete med influencers: har ni någon specifik vision eller värden som ni 
vill förmedla?  
Hur arbetar ni för att er och influencerns image ska matcha så bra som möjligt? 
I matchningen med influencer, vilka kriterier utgår ni ifrån?  

Övrigt  
Hur tror du att influencer marketing kommer att se ut i framtiden? 
Är det något annat som vi inte pratat som du vill dela? 
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Bilaga 2: Framework-matris 
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Tabell 1
RELEVANS ARBETE: AVTAL & RELATIONER TROVÄRDIGHET IMAGE / VARUMÄRKE

Företag 1 Relevans för kunden oavsett storlek på influencern. Ser helt olika ut beroende på samarbetet, vem som 
pitchar, vilken produkt. Kreativ frihet. ROI.  

Olika avtal beroende på arvode, längd och befintlige 
samarbete. Ska komma överens.  

Relationsbyggande. Förtroende sinsemellan. Win-win. 
Ytterligare är kreativ frihet, ger bättre relationer, bättre 
inlägg och det säljer bättre.  

OK-stämpel åt båda håll. Acceptans. Lita på 
omdömen. Kreativ frihet. Vet vad som funkar för 
deras följare. Trovärdighet speglas i influencerns sätt 
och stil att publicera.  

Influencer marketing: köp inte allt med hull och hår. 
Bransch som har exploderat och är ett nytt och 
populärt sätt att marknadsföra sig på. 

Står för allas lika värde.  

Får inte ha tex. osunda ideal, kränkande åsikter utan 
ska ha samma åsikter som företaget.  

Noga med utgallringen för att försöka göra en bra 
matchning då det handlar om så mycket pengar.

Företag 2 Passa in i målgruppen och deras målbild. Försöker ha 
olika profiler som passar till hela området. 

Samarbeten med några få utvalda influencers. 
Ambassadörer. Oftast genom olika events. Tar idag 
hjälp av PR-konsult. Inte "betalda reklaminlägg" utan 
längre samarbeten. Olika influencers, då de har ett brett 
utbud av tjänster och produkter.  

Tydligt avtal. Skapa en win-win.  

Relationsbyggande.  

Tydligt med förväntningar. Måna om alla detaljer i det 
som publiceras. 

Skapa en äkta känsla. Företaget kan stå för deras 
(influencerns) åsikter och värderingar. De vill genom 
influencers framstå som ett genuint och positivt 
företag. 

Väl medveten om målgrupp, speglas i varumärket 
"exklusivt/lyx", men vill vara inkluderande för alla. 
Smal målgrupp som besöker eventen.  

De ser influencer marketing som en del av 
varumärkesbyggande.  

De väljer ut noga vilka de vill jobba med, speglar på 
deras image/varumärke. 
Alla inlägg sammankopplas med image/varumärke 

Har höga förväntningar på sig. Finns inte utrymme för 
fel, det ska vara ett proffsigt uppvisande.  

Måste vara influencers som företaget kan stå för.  
Kvalitet är en viktig del i företagets arbete strävar att 
arbeta tillsammans med influencers som har hög 
kvalitet i sitt arbete.

Företag 3 Så länge influencers varumärke känns bra. 

De kollar på räckvidd och engagemang 

Influencers fakturerar företag för en bestämd summa.   

Influencers kontaktar företaget. Win-win. 
Microinfluencer. 

Stora influencers:  Vilken kampanj, målgrupp och 
vilken Influencer.  
Små influencers: Microinfluencers fakturerar. Fotar. 
Kontinuerligt arbete och ev. fortsätt arbete. 

Ambassadörstänk. 

Affiliate: Klick, köp, kampanj. Affiliate-nätverk.  

Avtalets utformning skrivs beroende på samarbetet. 

Influencern har fria händer till utformandet av inlägget. 
Har taggar som de vill ha med.  

Dialog, innan, under och ev. efter. Blir en relation. Vill 
ha en positiv och bra dialog. Bra med kreativitet om det 
ska vara långsiktigt och om det ska utvecklas. Att alla 
parter måste vara proffsiga

Det ska inte synas att det är ett samarbete, att de gör 
det bara för att utan det ska kännas naturligt. 
Personliga touchen är viktigt. 
Företaget styr inte utformningen, ger influencers 
kreativ frihet. 

Det ska vara tydligt att det ska vara för alla.  

Det ska vara ärligt. 

De jobbar med det personliga och försöker få olika 
stilar. Man kan välja samma saker men det är den 
personliga stilen som räknas.  

En kombination av trovärdigt med snygga bilder och 
deras engagemang.  

För att image ska matcha försöker de kolla på olika 
variabler: hur stor räckvidd, hur stort engagemang, har 
de gjort andra samarbeten, hur förmedlar dem det, hur 
är deras image. De tackar inte ja till någon som inte 
stämmer med företag. De måste kunna ställa sig 
bakom varandra.  

Vid större samarbeten är det svårt att veta om det 
kommer att passa när det är två olika varumärken. Man 
måste vara nytänkande och kreativ. 

“Vi jobbar med det personliga och försöker få olika 
stilar, vem du än är ska du hitta något hos oss.”

Influencer 1 Det ska vara relevant för hennes flöde.  
Rekommenderar utan samarbete. 

Får förfrågningar och förhandlar allt själv. Företaget är 
till viss del med och utformar innehållet och de stora 
har en oftast en pitch. Finns speciella taggar (#).  
Dialogen varierande. Mindre företag kontaktar/pitchar 
hon själv. Ev. utvärdering på hennes initiativ. 

I en relation vill hon ha ha någon att bolla med, någon 
att lita på varandra. Magkänsla. Står upp för varandra - 
även influencers emellan. Det är som i arbetslivet, 
relationen är viktig. 

Vid utformningen bör hon få friheten att lägga sin 
egen prägel på inlägget, så att det blir trovärdigt för 
hennes följare.  

“Just när man gör samarbeten i sin hemmamiljö blir 
det ‘mitt’ bildspråk. Det blir en person och inte bara 
en produkt.”

Arbetar med Brand building. Går på magkänsla, gör 
det som känns bra och rätt.  

I hennes kanaler är bildspråket det centrala. Vill 
förmedla att naturen är viktig och ha ett lugn. Naturligt 
ljus, lite dovare bilder = henne eget bildspråk. 

Just när man gör samarbeten i sin hemmamiljö blir det 
“mitt” bildspråk. Det blir en person och inte bara en 
produkt.  
Alla inlägg ska vara av hög kvalitet. 

För att få en så bra matchning som möjligt läser hon 
alltid på innan om företaget. Går på magkänslan och 
avslutar dåliga samarbeten.

Influencer 2 Hon vet vad hennes följare gillar och hon arbetar med 
väldigt tacksamma kanaler, särskilt instagram där det 
är mycket tydlig respons och engagemanget syns. 

Småföretagare är kul att lyfta fram. Speciellt i gbg 
och västkusten. Inte mycket ekonomi, hon gör det för 
att lyfta fram dem, inte för att tjäna pengar.  
Rekommenderar utan att ta betalt. 

Kunden kommer oftast med pitch och litar på henne 
som marknadsförare. Kreativ frihet. Kommer överens 
om vad och var som ska synas. Kommer överens om 
arvode och tidsram. Avtalet genomförs. Försöker vara 
noga med uppföljning.  

Ibland utvecklar de en nära relation och får då 
återkommande kunder och ett långsiktigt arbete. Vissa 
företag har hon ej direktkontakt med utan de går genom 
en byrå.  

Inte så mycket dialog under arbetet utan det är fritt. 
Uppstart och avslut viktigt.  

Jobbigt med saker som är oförutsedda i hennes egna 
arbete, det som man inte kan göra något åt. 

Det viktigaste i en arbetsrelation är att få frihet i 
skapandet, i den kreativa processen.  

Väldigt selektiv, går på magkänsla. 

Hon kollar upp code of conduct för företagen hon 
jobbar med. 

Hon är noga med att vara tydlig med att det är ett 
betalt samarbete.  

Det är superviktigt att det ska synas direkt för läsaren, 
att också företaget är trygga med att de syns.  

Hon skulle aldrig skriva saker om något som inte är 
sant, som hon inte kan stå för.  

Det hela börjar vid att välja kunder som hon gillar. Då 
blir det trovärdigt att hon redan valt bort det som inte 
funkar, som hon inte kan står för. Att få vara kreativ i 
utformningen av inlägg, speglar på trovärdighet.  

Influencern står bakom marknadsföringen och på så 
sätt bidrar till en trovärdighet i det man lyfter fram då 
det är en fysisk person som pratar om det (och inte 
bara ett företagsnamn). 

Grunden ligger i hennes värderingar. Back to basic. 
Hon vill vara nära naturen, ha naturliga material runt 
sig.  

Hon försöker tänka att de produkter som hon lyfter 
fram ska vara sånt som hon kan tänka sig att ha 
hemma. Hon tackar ofta nej till det hon inte står för 
eller inte vill ha själv.  

Arvodet styr ganska lite för hennes. Hon är ganska 
okonsekvent med vad priserna landar på.  

Jag kollar vad jag tycker om företagets varumärke, 
produkter och vad de står för.

Influencer 3 Procentuellt blir inte räckvidden så stor, bara för att 
det är en stor profil utan det är engagemanget som är 
det viktiga.  

Företag stittar sig ibland blinda på hur många följare 
som profilen har.  

Engagemanget är det viktigaste vid val av samarbeten.  

Åsikterna som hon publicerar är ju inte köpta utan 
företagen har köpt utrymme/reklamplats i hennes 
kanaler.  

Avtalet ska vara vattentätt.  

Fotar, skickar korrektur, redigerar och sen skriver 
inlägg. Alltid frihet i det som finns i arbetet = kreativ 
frihet.  
Företaget har ofta önskemål om vad som ska 
exponeras. Hon skulle aldrig exponera produkter som 
hon inte kan stå för då det skulle förstöra hennes 
varumärke.  

Ett samarbete är oftast 3 månader. Har 1 eller 2 
samarbeten samtidigt. Många småföretagare och då vill 
man stötta och lyfta dem, man vill inte göra dem 
konkurrerande hos följarna. 

Relationsbaserat och man måste vårda relationen.  

Kommunikation är A&O. En influecner är allt: Ett 
mediehus i en person.  

Hon använder alltid egna ord och bilder, ingen köpt 
reklam och skulle aldrig använda någon annans text. 

Läsaren ska vara bekant med inlägg då det ska inte 
sticka ut. Lättare att bli trovärdigt när det är nischat.  

Försöker få med relevant fakta, då det stärker hennes 
trovärdighet hos följarna då de kan förstå varför hon 
har valt just denna produkt.  

Hållbarheten hon trycker på. Gillar fairtrade, GOTS.  

Ska kunna stå för HELA företaget. Men i det stora hela 
vill hon hjälpa till att promot:a det som är hållbart, och 
vill stötta lokala företagare.  

Om man har en breds vardagsblogg, så finns det fler 
företag att samarbeta vilket kan föra matchningen 
betydligt svårare.  

Två images ska matcha då båda ska dra fördel av 
varandra.  

Hon skulle aldrig exponera produkter som hon inte kan 
stå för då det skulle förstöra hennes varumärke. 

En influencer kan lätt tömma ut sitt varumärke vid 
vissa samarbeten. 

Gör oftast research, lite historia och nyheter innan. 
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