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Abstract
Influencer marketing is a growing phenomenon and is becoming more and more common as a
marketing tool on social media. After reviewing previous research we discovered that there has
not been much research in the past about how influencer marketing differs between different
industries. The purpose of this study is to find out what role the concepts of credibility and
identity have in the fashion- (hedonism) and the IT-industry (utilitarianism / hedonism) when
it comes to the use of influencer marketing, from a societal perspective. The result will
contribute to increased understanding of perceived differences between the various industries,
which in turn can contribute information to companies classified as hedonistic and utilitarian
in their use of influencer marketing. This essay will be written in Swedish and the questions
this study examines are:
1. In what way can the fashion and IT industry be linked to hedonistic and utilitarian
values?
2. What differences, linked to the concepts of credibility and identity, do consumers
perceive that there is between the fashion- and the IT-industry when it comes to the use
of influencers on social media?
To be able to answer the study's questions, the study started with a so-called pree study. The
pree study consisted of two semi-structured interviews, one with an IT company and one with
a fashion company. The aim of the pree study was not to carry out a complete qualitative study,
instead the purpose of the pree study was to gain an insight into the subject we have chosen to
write about and how our representatives of the industries looked at the subject. The purpose of
the pree study was also to be able to answer the two research question, together with the answers
obtained from the survey. The main focus of this study was a quantitative study with a survey
conducted via Facebook, e-mail and sms. The aim of the survey was to capture consumers'
perspectives on influencer marketing on social media linked to perceived differences between
the fashion- and IT industry linked to the study's two main concepts of identity and credibility.
The result of our study indicate that the fashion industry is perceived to use influencer
marketing more often, which can depend on the use of fashion products compared to IT
products. The fashion industry is mainly linked to hedonic values while the IT industry is more
difficult to define. This may have had a major impact on why the IT industry does not use
influencer marketing to the same extent as the fashion industry does, but the study concluded
that there is evidence that the IT industry, which has elements of both hedonic and utilitarian
values, can also obtain positive effects through the use of influencer marketing. The study
indicates that there is no greater difference when it comes to credibility between the industries.
It is perceived to be of significant role for the fashion industry as well as for the IT industry.
When it comes to identity, the study showed that there is a difference between the industries.

II

Identity is considered to be more important for the fashion industry. Which may be because
identity play a larger role when it comes to more hedonistic industries.
Keywords: Influencer marketing, marketing, hedonic, utilitarian, fashion, IT
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Sammanfattning
Influencer marketing är ett växande fenomen och blir alltmer vanligt som marknadsföringsverktyg på sociala medier. Efter att granskat tidigare forskning upptäckte vi att det
tidigare inte forskats mycket kring hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika
branscher. Syftet med studien är att ta reda på vilken roll begreppen trovärdighet och identitet
har i mode- (hedonism) och IT-branschen (utilitarism/hedonism) när det gäller användandet av
influencer marketing, ur ett samhällsperspektiv. Resultatet ska bidra med ökad förståelse kring
upplevda skillnader mellan de olika branscherna som i sin tur kan bidra med information till
företag som klassificeras som hedonistiska och utilitaristiska vid deras användande av
influencer marketing.
Frågeställningarna som ställdes var:
1. På vilket sätt kan mode- och IT-branschen kopplas till hedonistiskt samt utilitaristiskt
värde?
2. Vilka skillnader, kopplat till begreppen trovärdighet och identitet, upplever
konsumenterna att det finns av användningen av influencers på sociala medier inom
mode- respektive IT-branschen?
För att kunna besvara studiens frågeställningar inleddes studien med en så kallad förstudie.
Förstudien bestod av två semistrukturerade intervjuer, en med ett IT-företag och en med ett
modeföretag. Målet med förstudien var inte att genomföra en fulländad kvalitativ studie utan
målet med förstudien var att få en inblick i ämnet vi valt att skriva om och hur branscherna såg
på ämnet. Syftet med förstudien var också att tillsammans med svaren som erhållits från
enkätundersökningen kunna besvara studiens två forskningsfrågor. Studiens huvudfokus var en
kvantitativ studie med en enkätundersökning som spreds via Facebook, e-mail och sms. Målet
med enkäten var att fånga upp konsumenternas perspektiv på influencer marketing på sociala
medier kopplat till upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen kopplat till studiens två
huvudbegrepp identitet och trovärdighet.
Resultatet av studien indikerar att modebranschen upplevs ligga i framkant när det kommer till
användandet av influencer marketing. Detta kan till stor del bero på själva användandet av
modeprodukter jämfört med IT-produkter. Modebranschen går främst att koppla till
hedonistiska värden medan IT-branschen är svårare att definiera. Detta kan ha haft en stor
påverkan på varför IT-branschen inte använder sig av influencer marketing i lika stor grad som
modebranschen gör. Studien kom dock fram till att det finns belägg till att IT-branschen, som
har inslag av såväl hedonistiska värden som utilitaristiska, även kan erhålla positiva effekter
genom användandet av influencer marketing. Studien tyder på att det inte existerar någon större
skillnad när det kommer till trovärdighet mellan branscherna. Det upplevs vara av betydande
roll för såväl mode- som IT-branschen. När det kommer till identitet gav studien dock belägg
på att det finns en skillnad mellan branscherna, då identitet upplevs vara viktigare för
modebranschen. Vilket kan bero på att identitet spelar en större roll när det kommer till mer
hedonistiska branscher.

Nyckelord: Influencer marketing, marknadsföring, hedonistiskt, utilitaristiskt, mode, IT
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1 Inledning
I detta inledande avsnitt presenteras den problembakgrund och problemdiskussion som studien
behandlar, vilket sedan mynnar ut i studiens syfte samt frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Allteftersom sociala plattformar har utvecklats och expanderas har marknadsföringen kommit
att förändras. Företagen har därmed fått anta nya tillvägagångssätt för att nå ut till sina kunder
(Woods, 2016). Idag anses influencer marketing som en av de mest aktuella
marknadsföringsverktyg som företag kan använda sig av (Mudge & Shaheen, 2017). Att
använda influencers som marknadsföringsverktyg är en strategi som innebär att företaget i fråga
först försöker identifiera individer med ett stort antal följare på sociala medier för att sedan
kunna använda dessa personer som kanal för indirekt marknadsföring riktat till konsumenter.
Alla människor är i en viss grad influencers enligt forskarna Mudge & Shaheen (2017). De
menar att det som en person uttrycker om en viss produkt eller tjänst, både fördelar och
nackdelar, kan komma att påverka de vänner och följare som personen har på sina sociala
medier - exempelvis på Instagram, Twitter, Facebook och LinkedIn. Influencers representerar
även en ny typ av språkrör som formar sin publiks attityder via sina bloggar, tweets och andra
sociala medier (Freberg, Graham, Mcgaughey & Freberg, 2011). På grund av den övertygande
kraften som influencers har på sociala medier har olika tekniker utvecklats för att identifiera
och spåra influencers relevans till ett varumärke eller företag. Detta görs genom att analysera
antalet av dagliga träffar på en blogg, antal gånger en uppdatering på sociala medier har blivit
delad samt antal följare som personen i fråga har. På så vis kan företag identifiera möjliga
influencers som de skulle kunna använda som marknadsföringsverktyg för sin produkt eller
tjänst (Freberg et al. 2011).
Sociala medier har fått ett stort inflytande på företagen när det kommer till att nå ut till sina
kunder (Woods, 2016). Sociala medier har kommit att ta en allt större del av vårt vardagliga
liv, vilket har lett till att en ny marknad har uppstått där de olika plattformarna har blivit alltmer
kommersialiserade. Detta har lett till att nya marknadsföringsmetoder och
marknadsföringsverktyg har utvecklats, däribland användandet av influencers, också kallat
influencers marketing (King, 2015). Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2017
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017) beskrivs det faktum att hela 81 procent av Sveriges
befolkning, år 2017, använde olika sociala plattformar.
Framkomsten av sociala medier har förändrat hur företag väljer att nå ut till sina kunder (Baines,
Fill & Rosengren, 2017 s. 456). Från att tidigare endast använda sig av envägskommunikation
där företagen pushar ut information till deras kunder till att konsumenterna idag har fått en
alltmer aktiv roll i värdeskapandeprocessen. Konsumenterna får i och med den nya tekniken
möjligheten att själva välja när och hur de vill ta del av marknadsföring och det öppnar även
upp för flervägskommunikation då konsumenterna aktivt kan delta i kommunikationen med
såväl företaget som med andra konsumenter. Konsumenterna har skiftat från att ta en passiv
roll till att få en mer aktiv och deltagande roll. Dagens företag bör ta i beaktning att
konsumenternas kontroll ökar. Det är inte längre endast företaget som står för det budskap som
företaget kommunicerar ut. Detta eftersom konsumenten har fått en större makt och kontroll i
förhållandet. Konsumenter får via sociala medier möjlighet att kommunicera ut deras
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upplevelse av företaget i sig men även av varumärket, oavsett om det är positiva eller negativa
upplevelser (Baines, Fill & Rosengren, 2017 s. 457).

1.2 Problemdiskussion
Sociala medier är ett växande fenomen i dagens allt mer tekniska samhälle (Lin, Bruning &
Swarna, 2018). Företag behöver vara och visa upp sig där konsumenterna rör sig, det vill säga
online. Frågan är inte längre om företag skall använda sig av sociala medier eller ej, utan snarare
hur de skall använda sig av detta medel för att nå så stor framgång som möjligt. Tidigare
forskning tyder på att konsumenter tenderar att reagera olika beroende på om produkten som
marknadsförs är av hedonistisk sort eller om den är av utilitaristisk sort (Lin, Bruning &
Swarna, 2018). Hedonistiska och utilitaristiska värden skiljer sig åt på det sättet att hedonistiska
värden belyser det behov som en konsument kan tillfredsställa med hjälp av en produkt eller
tjänst som karakteriseras med exempelvis nöje och nyfikenhet. Medan det utilitaristiska värdet
däremot karakteriseras av att konsumenten upplever nytta av att bruka produkten eller tjänsten
(Lin, Bruning & Swarna, 2018).
Influencer marketing som marknadsföringsverktyg har fått en stor positiv påverkan hos företag
men trots detta är fenomenet inte helt oproblematiskt enligt Sveriges annonsörer (refererad i
Bränström 2018). En problematisk aspekt av användandet av influencer marketing är att det
inte är enkelt att mäta vilken effekt detta verktyg faktiskt efterlämnar hos företaget (Sveriges
annonsörer, refererad i Bränström 2018). Grubor och Jakša (2018) påpekar att det är viktigt att
ha kunskap kring vilka begränsningar och risker som kan uppstå vid en implementering av
influencer marketing för företag. Detta kan i sin tur även påverka konsumenterna eftersom
företagens val av marknadsföringsstrategier i allra högsta grad påverkar deras tilltänkta kunder.
Överenskommelsen som görs mellan företaget och influencern behöver vara transparent och
tydlig för båda parterna så att de inte marknadsför något som kan komma att skada deras
varumärke eller image (Booth & Matic, 2011).
Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till vid en eventuell implementering av influencer
marketing för företag i olika branscher. Att få reklamen som sänds ut via influencern att
upplevas som trovärdig från konsumenternas synvinkel är i allra högsta grad viktigt. Begreppet
trovärdighet handlar om hur objektivt och ärligt källan uppfattas av mottagaren. Källor som
inte upplevs trovärdiga brukar vanligtvis tas emot med en viss skepticism av mottagaren. En
påföljd av detta kan bli att budskapet i sin tur avvisas av mottagaren (Tripp, Jensen & Carlson,
1994).
Att som företag förstå hur konsumentens identitet påverkar dennes köpbeslut är ytterligare en
viktig aspekt som går att koppla samman med företags marknadsföringsstrategier såsom
influencer marketing. Individer tenderar bland annat att påverkas av sin omgivning och vill ofta
efterlikna den genom att exempelvis ha på sig likadana kläder och använda samma produkter.
Produkter och kläderna kan i sin tur leda till att individen upplever en starkare
gruppsamhörighet (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). En annan faktor som påverkar
individers identitet kopplat till deras köpbeslut är att människor tenderar att konsumera på det
sätt som överensstämmer med deras identitet och självbild, det vill säga den bild de har av sig
själva. De använder sina ägodelar och olika varumärken för att skapa sina identiteter för att
sedan kunna kommunicera ut detta till sig själv och andra individer (Escalas, 2013). Individers
köpbeteende har en stark koppling till personens sociala identitet (Langner, Hennings &
Wiedman, 2013). Här har således influencers en viktig roll, då människor tenderar att se upp
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till influencers likt en idol och vill allt mer ofta likna denna förebild (Dahlén & Colliander,
2011).
Vi finner ingen större forskning där det undersöks hur användningen av influencer marketing
skiljer sig åt mellan olika branscher. Det finns heller inte mycket forskning kring om och vad
det finns för generella skillnader mellan olika branscher. Branscher kan bland annat
klassificeras i huruvida de är av hedonistisk karaktär eller av utilitaristisk karaktär (Budruk &
Lee, 2016). Denna klassificering innebär följaktligen att branscherna även skiljer sig åt när det
kommer till val av marknadsföringsmetod (Budruk & Lee, 2016). Tidigare forskning pekar
enligt Lin, Bruning och Swarna (2018) på att det existerar en skillnad i hur konsumenterna
upplever reklam beroende på om produkten i fråga är av hedonistisk eller av utilitaristisk
karaktär - frågan är hur denna skillnad yttrar sig. Därför fann vi ett intresse i att fördjupa oss
inom två branscher som skiljer sig åt mellan hedonistiskt och utilitaristisk karaktär för att se
vad det kan finnas för upplevda skillnader för begreppen trovärdighet och identitet. Detta för
att ge en ökad förståelse kring upplevda skillnader mellan de olika branscherna.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att ta reda på vilken roll begreppen trovärdighet och identitet har i mode(hedonism) och IT-branschen (utilitarism/hedonism) när det gäller användandet av influencer
marketing, ur ett samhällsperspektiv.
Resultatet ska bidra med ökad förståelse kring upplevda skillnader mellan de olika branscherna
som i sin tur kan bidra med information till företag som klassificeras som hedonistiska
och utilitaristiska vid deras användande av influencer marketing.

1.4 Frågeställningar
1. På vilket sätt kan mode- och IT-branschen kopplas till hedonistiskt samt utilitaristiskt
värde?
2. Vilka skillnader, kopplat till begreppen trovärdighet och identitet, upplever konsumenterna
att det finns av användningen av influencers på sociala medier inom mode- respektive ITbranschen?

1.5 Avgränsning
Både när det kommer till förstudien men även när det kommer till den kvantitativa studien har
det gjorts vissa avgränsningar. För att avgränsa studien valdes det att lägga fokus på att
analysera användningen av influencer marketing på sociala medier som ett
marknadsföringsverktyg. För att analysera skillnader och likheter har studien begränsats till
två relevanta begrepp. Dessa begrepp är trovärdighet och identitet.
Avgränsning har sedan gjorts till två olika branscher som skiljer sig åt för att kunna göra
intressanta jämförelser ur ett samhällsperspektiv. De två branscher som valdes var
modebranschen och IT-branschen. Detta för att modebranschen till största del kan
karakteriseras som ett hedonistiskt företag där nöje och upplevelser är i fokus. IT-branschen
valdes för att det till viss del går att koppla samman med de utilitaristiska behoven såsom
nytta men det går även att koppla till hedonistiska värden.
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2 Teoretiskt ramverk
I följande avsnitt redogörs tidigare forskning kring influencer marketing och relevanta begrepp.
Detta kommer att ligga till grund och användas för studiens genomförande.

2.2 Influencer marketing
2.2.1 Definition
Social media influencers är ett relativt nytt fenomen som uppstått i och med digitaliseringen.
Influencers är dock inget nytt begrepp utan det går långt tillbaka i tiden. Människor har i alla
tider värdesatt andras åsikter och blivit influerade av andra människor. Uppkomsten av
influencers grundades långt innan internets och sociala mediers uppkomst (Hörnfeldt, 2018 s.
18). Att vara en influencer, det vill säga en influerare eller påverkare, har sin grund i att vara
en person som väcker engagemang och känslor hos andra människor i sin omgivning.
Influencers of Sweden (refererad i Hörnfeldt 2018 s. 18) definierar ordet social media
influencers enligt följande; ”En social media influencer är en seriös innehållskreatör med stor
och/ eller lojal följarskara i sociala medier och/ eller blogg och som anses ha inverkan på denna
följarskaras beslut”. Influencers är alltså personer som skapar och producerar innehåll som
deras följare sedermera får ta del av. Influencers låter sina följare ta del av deras vardag,
upplevelser samt åsikter (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). Gemensamt för de flesta
definitioner av influencers är att det är en person som erhåller en stor och lojal följarskara på
sina sociala medier. Uppfattningen kring hur stor följarskara som krävs för att få kalla sig
influencers skiljer sig dock åt (Hörnfeldt, 2018).
Influencer marketing är ett växande fenomen som under de senaste decennierna erhållit stor
popularitet. Fenomenet är en relativt nytillkommen marknadsföringsmetod som har sin grund i
relationsmarknadsföring (Hörnfeldt, 2018 s. 21). Influencers marketing handlar således om att
nyttja influencers som en marknadsföringsstrategi. Detta kan företag göra genom att bland
annat erbjuda influencers en testprodukt, bjuda influencers på ett exklusivt event eller genom
att erbjuda influencers pengar i utbyte mot reklam (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017).
Den växande populariteten av sociala medier förstärker effekten av peer recommendations, då
olika sociala plattformar möjliggör för influencern att nå ut till en stor skara personer
(Hörnfeldt, 2018).
Marknadsföringsparadigmen har haft en stor påverkan inom hela marknadsföringen och har
förändrat hur konsumenter tar emot reklam. Digitaliseringen har även den haft en stor påverkan
i detta. Att konsumenterna får en större maktposition innebär att traditionell reklam inte längre
tas emot som det tidigare gjort. Detta gör att influencers marketing är särskilt viktigt för företag
(De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017).
2.2.2 Möjligheter
En av de främsta orsakerna till att företag använder sig av influencers vid marknadsföring beror
på att det öppnar upp för möjligheten att nå ut till målgruppen på ett trovärdigt,
intresseväckande och genuint sätt (De veriman, Cauberghe och Hudders, 2017). Detta eftersom
konsumenter tenderar att ta emot information och reklam som kommer från andra
medmänniskor bättre än information och reklam som kommer direkt från företag. Personliga
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åsikter som människor sprider online går under benämningen Electronic word-of-mouth
(eWoM) och har visat sig ha en stor inverkan hos konsumenter vid beslutsfattande.
Konsumenter upplever även eWoM som kommer ifrån influencers som mer tillförlitligt och
autentiskt än från företag, vilket leder till att konsumenten med större sannolikhet
uppmärksammar informationen på ett annat sätt jämfört med traditionell reklam. Företag kan
således erhålla stora positiva effekter med att använda sig av influencer marketing som
marknadsföringsverktyg (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). En stor anledning till att
influencer marketing har en stark påverkan hos konsumenter beror på att det är ett förtroende
som influencern bygger upp med sina följare under en lång tidsperiod. Influencern skapar en
relation till sina följare som denne sedan underhåller och vårdar, vilket tenderar att leda till att
en långvarig relation etableras Detta eftersom konsumenten känner ett stort förtroende för
influencern som i sin tur är svår att bryta (Hörnfeldt, 2018 s. 21).
2.2.3 Utmaningar
Implementeringen av influencer marketing kan leda till en stor framgång för det enskilda
företaget, exempelvis genom att nå en bredare målgrupp. Trots detta finns det vissa kritiska
aspekter att ta hänsyn till. Valet av influencer är av stor vikt och har en stor påverkan i hur
konsumenter tar emot budskapet. Då konsumenter använder sig av olika varumärken för att
framhäva sin identitet och personlighet är det viktigt för företaget att använda sig utav en
influencer som målgruppen ser upp till och vill förknippas med. Detta eftersom den bild som
människor har av influencern förs över på varumärket (De veirmen, Cauberghe & Hudders,
2017). Företagen möter således en stor utmaning med att hitta rätt influencer. Antalet följare
en influencer har behöver alltså inte ha full betydelse då det även är viktigt att finna en
influencer med rätt publik (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017).
Huruvida företag skall använda sig av en influencer med många följare eller om det går bra
med färre följare beror till stor del på företagets målgrupp och budskap. Det är alltså inte alltid
bäst att använda sig av influencers med en stor följarskara utan det kan i vissa fall vara viktigare
att matcha influencern och det budskap som denne vanligen sprider med företaget och dess
varumärke. För att erhålla så många fördelar som möjligt är det således viktigt att anpassa valet
av influencer till situationen (Hörnfeldt, 2018).

2.3 Hedonistiskt och utilitaristiskt värde
Vad det är som egentligen får oss människor till att bli motiverade och engagerade vid köp är
ett ämne som har diskuterats mycket. Inom konsumentmarknadsföringen har två begrepp blivit
centrala, nämligen hedonistiskt och utilitaristiska behov och värden.
2.3.1 Hedonistiskt värde
De hedonistiska behov som en individ kan uppleva är exempelvis en känslomässig önskan om
att få ha kul och att få vara lekfull. Sensoriska värden så som nöje, njutning och nyfikenhet är
samtliga värden som associeras med det hedonistiska behovet (Budruk & Lee, 2016).
Begreppet hedonisk konsumtion innebär att konsumtion ger konsumenten en upplevelse.
Hedonistiskt värde upplevs således genom exempelvis köp som kategoriseras som nöje, mode
och turism. Detta kan även kopplas till identitet då människor tenderar att konsumera produkter
och tjänster som i sin tur kan visa andra personer vilka de vill försöka vara (Lin, Bruning &
Swarna, 2018). Hedonistiska upplevelser är ofta roliga av sin karaktär och förknippas ofta med
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nöje. Men då de baseras på känslor kan de även framkalla mer negativa känslor såsom skuld.
De kan också vara kopplade till individens laster enligt forskarna Baghi och Antonetti (2017).
Attityder och beteenden gentemot hedonistiska produkter bestäms mer sannolikt av
emotionella reaktioner och känslor. Denna känslighet kan ibland kännetecknas av en stark
ambivalens med känslor som motstrider varandra. Å ena sidan är det nöje som är i fokus, men
känslor som skuld kan också dyka upp. Detta beror i sin tur på att det bland annat är svårare att
motivera utgifter för nöjen än för funktionella produkter, på så vis uppstår en emotionell
ambivalens. De hedonistiska produkterna är inte nödvändigtvis relaterade till dyra och lyxiga
produkter utan lättillgängliga och billigare varor så som choklad och godis kan också vara av
hedonistisk karaktär (Baghi & Antonetti, 2017). Forskarna Prelec och Loewenstein (1998)
påvisar i sin studie att konsumenter ofta upplever en omedelbar smärta vid betalningen när de
gör ett inköp. Det kan i sin tur försvaga njutningen från konsumtionen. En sådan smärta som
uppstår av att betala kan leda till skuldkänslor om motiveringen till köpet är svag eller bristande.
Skuldkänslor och smärtan kan vara mer akut när ett köp görs av hedonistisk karaktär än av
utilitaristisk karaktär då hedonistiska köp är svårare att motivera och per definition inte
nödvändiga. När köps görs av hedonistiska produkter upplever konsumenten både negativa och
positiva känslor samtidigt, exempelvis nöje och skuld eller lycka och sorg (Baghi & Antonetti,
2017).
2.3.2 Utilitaristiskt värde
Det utilitaristiska behovet är mer uppgiftsorienterat, kognitivt och reflekterar en mer rationell
syn (Budruk & Lee, 2016). Vid utilitaristisk konsumtion är konsumenten mer målinriktad och
lägger därför mer tonvikt på användbarhet, funktionalitet och att uppfyllande av behov (Kim &
Kim, 2016). Kim och Kim (2016) menar på att detta även kan leda till att konsumenter vid
utilitaristisk konsumtion lättare kan motivera sitt produktval då produktens påtagliga fördelar
eller deras mål med köpet är lättare att kvantifierbara och motivera. Utilitaristiska produkter är
bland annat enklare att motivera då de i många fall är förknippade med nödvändigheter (Baghi
& Antonetti, 2017). Dessutom fattar människor i utilitaristiska konsumtionssituationer beslut
medan de funderar över de konsekvenser som kommer att träda i kraft efter att de köpt
produkten (Kim & Kim, 2016).
Den utilitaristiska dimensionen är som sagt förknippad med en produkts eller tjänsts förmåga
att uppfylla vissa funktionella mål eller behov som individen har (Budruk & Lee, 2016). Detta
skriver även forskarna Baghi och Antonetti (2017) om i sin studie och beskriver de
utilitaristiska produkternas karaktärsdrag som funktionella och användbara. Utilitaristisk
konsumtion handlar således om köp som uppfyller en mer funktionell roll (Lin, Bruning &
Swarna, 2018). Utilitaristiskt värde upplevs med produkter och tjänster som mer går att koppla
samman med nytta, exempelvis en IT-tjänst som innebär att du kan ringa, använda bredband
eller använda en speldator. Vissa produkter och tjänster köps alltså för att det är kul medan
andra produkter och tjänster köps för att det bidrar med nytta (Lin, Bruning & Swarna, 2018).
När det kommer till utilitaristiska produkter är inneboende, interna, känslor mindre viktiga då
konsumenten vid dessa typ av pressas och drivs av yttre mål (Kim & Kim, 2016).
2.3.3 Influencer marketing kopplat till hedonistiskt och utilitaristiskt värde
Opinionsledare som befinner sig online, exempelvis olika influencers, är viktiga
marknadsföringspelare när det gäller att främja och visa upp produkter och tjänster. Hur som
helst behöver företag välja sina infleuncers med omsorg och bättre förstå hur de ska samarbeta.
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Influencers kan användas för att främja det hedonistiska samt funktionella värdet av
produkterna och tjänsterna via olika onlineforum (Lin, Bruning & Swarna, 2018).
Vidare beskriver Lin, Bruning och Swarna (2018) att influencers har olika roller beroende på
vilken typ av produkt som marknadsförs och även beroende på om produkten är av hedonistisk
eller utilitaristisk art. För att marknadsföra en hedonisk produkt är det viktigt att öka
konsumenternas personliga tillgivenhet medan det däremot främst handlar om att sprida
information om produktens funktionalitet när det kommer till utilitaristiska produkter. Genom
att låta en influencer marknadsföra ett företags produkt kan detta öka de hedonistiska motiven
hos konsumenten, då det blir mer emotionellt det handlar således inte om rationellt tänkande.
När det kommer till utilitaristiska produkter kan en influencer ge en mer äkta och rättvis bild
över produkten. Då influencer oftast har ett intresse för produkten i fråga men även kunskap.
Influencers tenderar även att ge en mer rättvis bild över produkten då de är utomstående från
företaget och således inte har lika mycket att förlora (Lin, Bruning & Swarna, 2018).

2.4 Två viktiga begrepp
Nedan beskrivs två centrala begrepp som används för att förstå influencer marketing och som
kommer att genomsyra arbetet. Dessa begrepp är trovärdighet och identitet.
2.4.1 Trovärdighet
2.4.1.1 Definition av trovärdighet
Trovärdighet handlar om hur ärligt och hur objektivt en källa uppfattas av mottagaren, det vill
säga hur budskapet i slutändan upplevs. De källor som inte upplevs som trovärdiga kommer
med sannolikhet att tas emot med en viss skepticism av mottagaren med eventuell följd att
budskapet avvisas (Tripp, Jensen & Carlson, 1994).
2.4.1.2 Source credibility
Source credibility är en term som beskriver den betydelse avsändaren har på konsumenters
mottagande av budskapet som sänds ut, samt hur budskapet accepteras. Source credibility
handlar således om hur övertygande meddelandet är. Desto trovärdigare källa, det vill säga
reklamens avsändare, desto positivare attityder skapas (Choi & Rifon, 2002). Tripp, Jensen och
Carlsson (1994) förklarar att det har identifierats två viktiga dimensioner av begreppet, vilka är
expertis och trovärdighet. Dessa begrepp har senare återgivits av bland annat Choi och Rifon
(2002). Expertis handlar om att avsändaren har kunskap om produkten och har möjlighet att
framställa giltig och korrekt information. Trovärdighet förklaras som mottagarnas förlitan
gentemot avsändare att denne sänder ut sann information samt innehar en avsikt att ge korrekt
information och inte manipulerar mottagarna med felaktig information (Choi & Rifon,
2002). Choi och Rifon (2002) påpekar att detta tenderar att leda till att vänner och bekanta
upplevs vara mer trovärdiga jämfört med till exempel försäljare då det kan vara svårt att veta
vad de har för avsikter med marknadskommunikationen. Det är alltså av stor vikt att använda
sig av en trovärdig avsändare vid marknadskommunikation för att öka konsumenternas attityd
och köpbenägenhet i en positiv riktning.
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2.4.1.3 Influencers påverkan
För att marknadskommunikation skall påverka konsumenten positivt och således skapa
varumärkeskännedom för varumärket ifråga är det viktigt att avsändaren, influencern, upplevs
som trovärdig av konsumenten (Lou & Yuan, 2019). En stor fördel med att använda sig av
influencer marketing är att de som får ta del av budskapet ofta tenderar att ta till sig information
mer, då influencerns ord upplevs vara mer trovärdigt jämfört med marknadsföring direkt ifrån
företaget (Dahlén & Colliander, 2011; Brown & Hayes, 2008). Influencers skapar ofta en nära
relation till sina följare, vilket gör att följarna är mer öppna för att ta del av
marknadskommunikation genom denna kanal. Mottagaren fokuserar alltså mer på vem
budskapet kommer från snarare än hur budskapet är utformat (Dahlén & Colliander, 2011).
Det finns dock flera faktorer som inverkar i denna trovärdighet, bland annat så påverkas det av
hur många produkter som influencers marknadsför. När en influencer marknadsför upp till två
produkter påverkar detta trovärdigheten i positiv riktning från konsumenternas sida. Men om
influencers istället redan marknadsför fyra eller fler produkter påverkas trovärdigheten i negativ
riktning, det vill säga att mottagarna förlorar tillit till den kända personen som kan upplevas
vara köpt. Det finns således en risk med att innehållet den kända personen publicerar känns
köpt och att det inte uttalas av personen i fråga. I sådana situationer är det bättre att det görs
tydligt för mottagarna att innehållet som publicerades innehåller reklam för att på så sätt
undvika att förlora trovärdighet (Tripp, Jensen & Carlson, 1994). Det kan även vara svårt att
som konsument att avgöra om budskapet som influencerna sprider är betald marknadsföring
eller förtjänad marknadsföring. Förtjänad marknadsföring innebär bland annat att influencern
självmant väljer att nämna ett företag eller varumärke i sina sociala kanaler medan betald
marknadsföring innebär att influencer gör ett samarbete med företaget och således får betalt
(Woods, 2016). Den otydliga gränsen mellan vad som som är betald marknadsföring eller ej
leder till att denna marknadsföringsmetod ofta saknar transparens. Saknaden av transparens kan
vilseleda konsumenten vilket minskar trovärdigheten i influencerns inlägg. Denna etiska
problematik har lett till att nya riktlinjer har framkommit för att underlätta för konsumenten att
tydligare se vad som är betalt eller ej, trots dessa riktlinjer är gränsen ibland svår att avgöra
(chauster & Neill, 2017, s. 9).
2.4.1.4 Företagsreklams trovärdighet
Soh, Reid och King (2009) menar att konsumenter behöver lita på informationen från
marknadsföringen för att den skall fungera effektivt. Calfee & Ringold (1994) förklarar att det
finns en generell misstro hos konsumenterna när det kommer till reklam som kommer direkt
från företag. Trots att det finns en låg tillitsgrad upplevs denna information vara användbar då
information som marknadsföringen erhåller tenderar att vara informationsrika. Det finns en
skepticism gentemot reklam, då konsumenter vet att det föreligger en stor konkurrens företagen
emellan och att detta inverkar i utformningen av marknadsföringen. Denna skepsis till reklam
får en stor påverkan i hur budskapet tas emot samt trovärdigheten i innehållet (Obermiller &
Spangenberg, 1998). Detta får alltså en stor påverkan i hur konsumenterna upplever reklam.
Obermiller och Spangberg (1989) påpekar att det också kan föreligga en skillnad i attityden
mellan olika generationer.
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2.4.1.3 Trovärdighet och relationer
En annan faktor som påverkar hur mycket trovärdighet konsumenten känner är om
konsumenten upplever att den har mycket gemensamt med personen som marknadsför
produkten. Har mottagaren en koppling, relation eller gemensamma intressen som exempelvis
influencern har kommer trovärdigheten att öka till produkten eller tjänsten som marknadsförs
(Shan, 2016).
De allra flesta väljer att göra affärer med företag som de känner en tillit till, vilket har lett till
relationsmarknadsföring. Det är alltmer viktigt i dagens samhälle att konsumenterna känner att
de har en relation med företaget vilket även speglar företagets marknadsföring. För att förstärka
relationen mellan konsument och företag använder sig företag av bland annat kundklubbar och
personifierad reklam. Detta för att få konsumenten mer engagerad och tillgänglig för budskapet.
Flera företag väljer numera även att använda sig av influencer marketing just för att influencers
tenderar att inneha en stark relation till sina följare och således erhåller en stor påverkan hos
dessa personer (Smith & Gallicano, 2015). Influencers åsikter upplevs även vara mer trovärdiga
jämfört med annan företagsreklam (Lin, Bruning & Swarna, 2018).

2.4.2 Identitet
2.4.2.1 Definition av identitet
Begreppet identitet definieras som självbild och den medvetenhet om sig själv som unik
individ. I första hand består begreppet identitet av medvetenhet om sitt jag, det vill säga
upplevelsen att vara levande (Nationalencyklopedin, u.å).
Social identitet definieras som individens kunskap om att han eller hon tillhör vissa särskilda
sociala grupper och att detta gruppmedlemskap innehar en känslomässig och värdefull
betydelse för honom eller henne. Social identitet härrör från den del av personens self-concept
som grundar sig i personens sociala gruppmedlemskap (Langner, Hennings & Wiedman, 2013).
2.4.2.2 Individens identitet
För att förstärka sin identitet menar Dahlén, Lange och Rosengren (2017, s. 315) på att
människor konsumerar vissa produkter som associeras med den bild personen har av sig själv.
För att uttrycka sin personlighet och identitet och för att förstärka sin self-concept används
bland annat mode, då detta tenderar att fungera som en förlängning av ens self-concept. Då
konsumenter har en viss tendens att konsumera produkter som en förlängning av sin
personlighet är det extra viktigt för företag att anpassa marknadskommunikationen efter
produktens målgrupp för att konsumenten skall kunna skapa de rätta associationerna till
produkten som marknadsförs. Det är alltså viktigt att belysa de rätta egenskaperna i
kommunikationen (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017 s. 315).
2.4.2.3 Individers köpbeslutsprocesser
Människor tenderar att konsumera på ett sådant sätt som stämmer överens med deras självbild
och identitet. De använder sina ägodelar och olika varumärken för att skapa sina identiteter för
att sedan kunna kommunicera ut detta till sig själv och andra individer (Escalas, 2013).
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Individers köpbeteende har en stark koppling till personens sociala identitet (Langner,
Hennings & Wiedman, 2013).
Det finns olika faktorer som påverkar individen vid dennes köpbeslutsprocess. En faktor är den
miljö som individen befinner sig i som företagen har byggt upp, både i fysiska butiker men
även online vid e-handel. Olika ledtrådar i beslutsmiljön kan uppmuntra konsumenten till att
rikta sin uppmärksamhet mot jaget. Exempel på detta är speglar i en detaljhandelsbutik och
kommunikation med en personlig hälsning med till exempel en butiksanställd. Ytterligare ett
exempel på hur miljöer och situationer kan få individen att rikta sin uppmärksamhet mot sitt
jag är när en butiksanställd ber personen att skriva under med sin egen namnteckning (Chang
& Hung, 2018). Med tanke på de otaliga signaler och ledtrådar som konsumenten dagligen
utsätts för studerar forskarna Chang och Hung (2018) i sin studie hur detta kan komma att
påverka konsumentens köpbeteende. Det har visat sig att individer som är väl
uppmärksammade på sitt jag och identitet är svårare att övertala än de individer som inte är lika
uppmärksammade på sitt jag och identitet. Personer som är mer självfokuserande är också mer
motiverade på att minska eventuella skillnader mellan sitt nuvarande beteende och sitt normala
beteende.
Vidare skriver forskarna Chang och Hung (2018) att konsumenternas val ofta drivs av affektiva
överväganden, vare sig de uppmanas av produktens egenskaper eller av marknadsförarens
reklamkampanjer. Till exempel hedoniska produkter så som spa, choklad och mode tenderar
att utvärderas utifrån deras affektiva kriterier jämfört med utilitaristiska produkter såsom
mikrovågsugnar. Vissa konsumenter är mer benägna att basera sina köpbeslut på känslor än på
nytta och skäl. En anledning till detta är att vissa individer är mer uppmärksammade på sitt jag
och på sin identitet än vad andra personer är. En annan anledning beror just på om individen
baserar sina köpbeslut mer på känslor eller mer på rationellt tänkande (Chang & Hung, 2018).
Beslutsfattande baserat på affektiva känslor har distinkta egenskaper jämfört med
beslutsfattande baserat på kognitivt resonemang. Till exempel är känslomässiga beslut mer
automatiska och mer personliga än vad de rationella besluten är. Känslor är mer benägna att
vara till grund för beslutsfattandet när målet är av erfarenhetskaraktär, exempelvis att köpa en
roman att läsa under semestern. Känslor är således inte lika vanligt när beslutsfattandet är av
rationell karaktär, exempelvis att välja en ny mikrovågsugn. Dessutom är känslor mer benägna
att användas som utvärderingsbasis när produkten är av hedonisk karaktär, exempelvis ett par
jeans, än vid utilitaristiska produkter så som en ryggsäck (Chang & Hung, 2018). Detta skriver
även forskaren Pham (1998) i sin studie och menar att det beror på att känslor uppfattas vara
mer informativa vid utvärderingen av produkter av hedonistisk karaktär än för utilitaristiska
produkter. Hedonistiska produkter ger främst erfarenhetskonsumtion där kul och nöje är i
fokus. Därför tenderar de att utvärderas utifrån påverkan som framkallats av deras fysiska
attraktivitet, smak eller andra erfarenhetsegenskaper. Utilitaristiska produkter är istället mer av
den funktionella karaktären. Därför tenderar de att utvärderas på en mer objektiv bas med ett
mer rationellt synsätt (Chang & Hung, 2018).
2.4.2.4 Influencers påverkan
Användandet av influencer marketing kan underlätta för företag, när det kommer till att få fram
företagets/ varumärkets budskap, då konsumenter tenderar att se upp till influencern då de ser
influencern som en nära vän (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). Genom att använda
personer som målgruppen ser upp till och som har liknande personlighet som konsumenterna
kan detta i större grad leda till att konsumenterna lättare kan känna en association till reklamens
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budskap. Influencer marketing tenderar också till att leda till att budskapet upplevs som mer
äkta och trovärdigt. Då de flesta vill passa in i ett socialt sammanhang tenderar de flesta att
efterlikna andra i sin omkrets, samt andra personer som upplevs likna ens identitet. Influencers
får därför en stor påverkan hos sina följare och hos konsumenter och de får således en stor
påverkan i deras köpbeslutsprocesser (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017).
2.4.2.5 Gruppsamhörighet genom köp
De flesta människor tenderar att vilja likna sin omgivning och på så sätt inte sticka ut alltför
mycket. Därav genomför de köp av produkter eller tjänster som i bästa fall kan leda till att de
ytterligare passar in i den grupp de vill tillhöra (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017).
Forskarna Fernandes och Panda (2019) skriver i sin studie om vikten av att förstå att individers
attityder och bettendeförändringar påvekas av sociala grupper som denne har i sin omgivning.
Att förstå individens känslighet för gruppinflytande är viktigt enligt forskarna och att denna
sociala konstruktion kan leda till stor makt för de som behärskar fenomenet. Vidare skriver
forskarna att det är olika för alla individer hur de påverkas eller inte påverkas av den sociala
omgivningen och grupptryck. För en del individer är gruppsamhörighet något väldigt viktigt,
men för en del är det inte alls lika viktigt. Dock är den generella teorin att de flesta människor
trots allt vill och behöver känna gruppsamhörighet då människan i grund och botten är ett
flockdjur.
2.4.2.6 Identitet kopplat till mode- och IT-branschen
Det har tidigare forskats kring hur mode används som en förlängning av personers identitet. De
flesta personer vill inte sticka ut alltför mycket vilket leder till att individer klär sig liknande de
personerna som är inkluderade i dess sociala sammanhang. När det kommer till IT-branschen
finns det inte lika mycket forskning kring influencer marketings påverkan, därför ansåg vi att
det vore intressant att jämföra dessa två branscher för att se vad det finns för skillnader och
likheter. Dahlén, Lange och Rosengren (2017, s. 315) menar att de flesta personer konsumerar
produkter som anses förstärka deras personlighet. Detta bör då även ha en stark påverkan inom
IT-branschen.

2.5 Operationalisering av begreppen
Nedanstående stycke beskriver sammanfattat studiens olika teoridelar samt hur dessa har valts
att användas i denna studie, det vill säga hur begreppen har operationaliserats i studien.
2.5.1 Influencer
Begreppet influencer grundar sig i att vara en person som väcker uppmärksamhet, intresse och
känslor hos andra personer. Influencer marketing innebär att företag använder sig av en så
kallad influencer för att väcka engagemang kring dess produkter. Influencer marketing är
således ett effektivt marknadsföringsverktyg (Hörnfeldt, 2018). I denna studie definieras en
influencer som en person som påverkar och influerar andra personer med sina åsikter på sociala
medier.
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2.5.2 Hedonistiskt värde
Begreppet hedonistiskt värde handlar om det upplevda värdet en konsument upplever när denne
konsumerar en hedonistisk produkt, exempelvis nöje och att ha kul. Begreppet hedonisk
konsumtion innebär således att konsumtion ger konsumenten en upplevelse. Hedonistiskt värde
upplevs genom exempelvis köp som kategoriseras som nöje, mode och turism (Lin, Bruning &
Swarna, 2018). I denna studie använder vi begreppet till att definiera de branscher som ger
konsumenten upplevt nöje och tillfredsställelse. Modebranschen är en av de branscher som går
att symbolisera med upplevt hedonistiskt värde.
2.5.3 Utilitaristiskt värde
Utilitaristiskt värde handlar om köp som uppfyller ett mer funktionellt och rationellt behov
(Budruk & Lee, 2016; Lin, Bruning & Swarna, 2018). Utilitaristiskt värde upplevs således med
produkter som går att koppla samman med nytta, till exempelvis en IT-tjänst som innebär att
du kan ringa, använda bredband eller en speldator (Lin, Bruning & Swarna, 2018). I denna
studie används begreppet för att definiera de branscher som ger konsumenten upplevt nytta och
uppfyllande av mer funktionella behov. IT-branschen har kopplingar till det utilitaristiska
värdet.
2.5.4 Trovärdighet
Trovärdighet handlar i grund och botten om hur ärligt och objektivt en källa uppfattas av
mottagaren (Tripp, Jensen & Carlson, 1994). Tidigare studier tyder på att valet av avsändare
har en stor påverkan på mottagandet (Lou & Yuan, 2019). Det diskuteras även flera olika
faktorer som kan ha en inverkan i hur trovärdigt budskapet upplevs av mottagaren. Bland annat
så har antalet samarbeten en influencer genomför en stor påverkan när det kommer till
trovärdighet (Tripp, Jensen & Carlson, 1994). Begreppet trovärdighet har i denna studie
operationaliserats ner i ett antal beståndsdelar för att således försöka täcka begreppet i helhet,
grundat i ovanstående teori kring trovärdighet. För att mäta trovärdighet ställdes det fyra frågor
gällande hur valet av influencer påverkar, vilken påverkan multisamarbeten har på trovärdighet
samt hur trovärdigt influencer kontra företagsreklam upplevs av konsumenten.
2.5.5 Identitet
Begreppet identitet definieras som självbild och den medvetenhet om sig själv som unik individ
(Nationalencyklopedin, u.å). Det finns olika faktorer som påverkar en identitet och en identitet
kan gälla både en individs identitet såväl som ett företags identitet. I denna studie används
begreppet identitet för att beskriva individens identitet och vad det är som kan påverka
individens identitet vid köp av mode- och IT-produkter.
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3 Forskningsmetod
I detta kapitel beskrivs valet av metod, planering och datainsamling. Hur urvalet samt analysen
gått tillväga beskrivs också under detta kapitel.

3.1 Ämnesval
Utifrån diskussioner om det hetaste marknadsföringsverktyget influencer marketing tyckte vi
att det skulle vara intressant att få fördjupa oss inom ämnet under det halvår som vi skulle skriva
vår Civilekonomuppsats. Därav valdes området influencer marketing. Vi ville fokusera på
skillnader när det gäller influencer marketing och att jämföra en hedonistisk- och en
utilitaristisk bransch. Därför valdes branscherna mode och IT, där mode symboliserar den
hedonistiska branschen och IT symboliserar en variation på både hedonistisk och utilitaristisk
bransch. Under arbetets gång kom vi dock fram till att IT inte enbart kunde definieras som
utilitaristisk bransch, som vi hade trott i början. Vi valde dock att ha kvar IT-branschen eftersom
den ändå gav intressanta jämförelser för utilitaristisk och hedonistisk konsumtion.
Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till när det kommer till influencer marketing och
hur väl budskapet tas emot av mottagaren, det vill säga konsumenten. Två av dessa aspekter är
identitet och trovärdighet. Studien genomsyras av dessa begrepp.

3.2 Studiens genomförande
För att få en bra inblick i de två valda branscherna valde vi att genomföra en så kallad förstudie.
Förstudien bestod av två semistrukturerade intervjuer med ett företag inom modebranschen och
ett inom IT-branschen. Syftet med förstudien var inte att genomföra en fulländad kvalitativ
studie utan målet med förstudien var att få en inblick i ämnet vi valt att skriva om och hur
branscherna såg på ämnet. Syftet med förstudien var också att tillsammans med svaren som
erhållits från enkätundersökningen kunna besvara forskningsfrågorna.
Studiens huvudfokus var att genomföra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning.
Målet med enkäten var att fånga upp konsumenternas perspektiv på influencer marketing på
sociala medier kopplat till upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen och de två
huvudbegreppen - identitet och trovärdighet.
3.2.1 Ansats
Det finns tre olika tillvägagångssätt för forskare att tillhandahålla inblick och kunskap angående
bland annat människor och organisationer. Dessa tillvägagångssätt är induktion, deduktion
samt abduktion (Patel & Davidsson, 1994 s. 21). Med en deduktiv ansats menas att forskaren
utgår från redan existerande teori som sedan testas på verkligheten medan en induktiv ansats
snarare utgår från till exempel observationer för att sedan bilda en teori. Då vi utgår från redan
existerande teori men väljer att utveckla den genom vår studie, för att sedan finna en teori kring
om det existerar någon skillnad mellan de olika branscherna när det kommer till användandet
av influencer som marknadsföringsverktyg, utgår denna studie från ett abduktivt
tillvägagångssätt (Patel & Davidsson, 1994 s. 21).
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3.2.2 Forskningsdesign
Studien har utgått ifrån en så kallad tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2017, s.81) beskriver
en tvärsnittsdesign som sådan att forskaren samlar in data från mer än ett fall vid en specifik
och begränsad tidpunkt i syfte att finna kvantifierbara data kopplat till minst två fall. Genom
denna data skall forskaren sedan kunna upptäcka möjliga skillnader och likheter i studiens data,
det vill säga att forskaren efter att ha granskat studiens data skall kunna upptäcka olika
sambandsmönster. Tvärsnittsdesign handlar om att få fram kvantifierbara data, vilket görs
genom användandet av en systematisk och standardiserad metod, till exempel genom en
enkätundersökning som i vårt fall (Bryman & Bell, 2017, s.81).
Vid denna studie användes en kvalitativ förstudie i form av semistrukturerade intervjuer samt
en större enkätundersökning. Insamlingen har skett under en begränsad tidsperiod och studien
ämnar att undersöka två olika branscher. Detta gjordes med syftet att använda vår insamlade
data för att se ett sambandsmönster mellan respondenternas svar gällande de två olika
branscherna (Bryman & Bell, 2017, s.81).

3.3 Sekundärdata
Under studiens start har sekundärdata använts för att bygga upp en grundläggande kunskap
samt förståelse för ämnet. Sekundärdata har även använts för att kunna ställa studiens
insamlade empiri i relation till redan existerande forskning om influencers och relevanta
områden (Christensen, Andersson, Carlsson och Haglund. 2001, s. 88). För att kunna samla in
studiens sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och publikationer har Högskolan i Borås
tjänst DiVA samt Primo använts. Annan typ av sekundärdata som har samlats in är i form av
böcker och relevant kurslitteratur. Samtliga data har värderats källkritiskt före användning.

3.4 Förstudie: semistrukturerade intervjuer
Inför denna studie där den kvantitativa delen är i huvudfokus gjordes en förstudie. Förstudien
genomfördes genom två intervjuer med ett företag inom modebranschen och ett företag inom
IT-branschen. Då förstudiens syfte till stor del är för att forskarna ska kunna närma sig området
kändes det tillräckligt med två intervjuer, en från vardera bransch (Aspers 2011, s.75). Syftet
med förstudien var också att få en grund till enkätundersökningen samt en djupare förståelse
för hur de två företagen ser på ämnet.

3.4.1 Målet med en kvalitativ förstudie
Målet med att ha med en förstudie i studien var inte att ha så många intervjuer som möjligt,
utan att få till en intervju med ett företag inom vardera bransch för att få deras synvinkel på
begreppen influencer marketing, identitet, trovärdighet, hedonism samt utilitarism. Vi är
medvetna om att valet av just dessa två specifika företag har påverkat studiens resultat och
utformning. Vi är också väl medvetna om att förstudien inte kan klassas som en fulländad
kvalitativ studie, vilket inte heller var målet med förstudien.
Valet av just semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod grundar sig i att det ger en
djupare förståelse för ämnet jämfört med vad till exempel en enkätundersökning kan ge
(Eriksson & Kovalainen, 2008, s.82). När en sådan typ av intervju genomförs förbereds teman
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och ämnen av moderatorn, det vill säga den som leder intervjun, men möjligheten finns ändå
till att variera ordval och ordning på frågorna så att det passar varje enskild intervju. Det
viktigaste är att materialet på något sätt är systematiskt och omfattande för att sedan kunna
analysera vidare materialet på ett givande sätt (Eriksson & Kovalainen, 2008, s.82).
3.4.1.1 Fördelar och nackdelar
Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ undersökning. Fördelar är exempelvis
att det blir en relation vid till exempel en intervju till skillnad med en enkät som sker på distans
mellan forskare och respondent. Det bör dock tas i beaktning att den som intervjuar i största
grad kommer att påverka vilka svar denne får och hur denne får svaren och detta kan ske
omedvetet. Vi har dock varit medvetna om att hur vi frågat saker och faktorer som
exempelvis kläder, utstrålning och våra attityder kan ha påverkat förstudiens två intervjuer vid
intervjutillfällena.
Enligt Bryman och Bell (2017, s.393) är en kvalitativ studie ofta alldeles för subjektiv. Med
detta menar författarna att de kvalitativa resultaten alltför ofta bygger på forskarnas ofta
osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Detta har vi försökt att
undvika genom att ständigt koppla tillbaka till studiens syfte och mål när vi formade och
arbetade med förstudien. En annan svårighet med kvalitativa studier enligt forskarna är att det
finns svårigheter med att replikera en undersökning. Detta då forskarna i allra högsta grad
kommer att påverka studien och de som intervjuas med exempelvis dess ålder, kön, etnicitet
osv. Även hur forskarna väljer att tolka frågorna och svaren påverkar i allra högsta grad studiens
resultat. För att göra det vi kan skapade vi en intervjuguide med olika teman för att möjliggöra
en replikering av studien. Vi kan inte påverka våra tolkningar mer än att vi är extremt medvetna
om att våra tolkningar kommer i troligen största grad påverka förstudiens utformning samt
tolkning av resultat och slutsatser. En tredje svårighet med kvalitativ forskningsmetod är att det
är problem med generaliseringen utöver den situation som studien producerats inom (Bryman
& Bell, 2017, s.393). Författarnas tips på detta är att resultaten från den kvalitativa forskningen
istället ska generaliseras till teori och inte till populationer. Detta har gjort att vi inte drar
slutsater kopplat till någon population utan istället enbart kan uttala oss om indikationer på hur
det kan upplevas vara och tolkas. Dessutom är förstudien inte till för att kunna dra slutsatser
för en hel population utan ge indikationer på området och ämnet i sig som behandlas i denna
studie.
3.4.2 Urval
För att få en så bra bakgrund och grund som möjligt till själva studiens utformning av
enkätundersökningen krävdes det först att finna expertinformation från personer som är aktiva
inom de branscher som är av intresse för studien. Därför har urvalet av intervjupersoner utgått
ifrån ett så kallat strategiskt urval (Christensen et al. 2001, s. 129). Strategiskt urval används då
studien syftar till att få kontakt med experter inom ämnet vilket leder till att studien erhåller en
djupare förståelse för ett visst fenomen eller företeelse snarare än att beskriva kvantiteter
(Christensen et al. 2001, s. 129). Olika personer som är verksamma inom antingen IT-branschen
eller modebranschen identifierades och sedan kontaktades dessa personer genom e-mail.
Valet av hur många som skulle intervjuas togs med hänsyn till tidsaspekten. Målet med
intervjuerna var först och främst att ge forskarna en djupare förståelse för ämnet men också att
få fram relevant och användbar information som sedan skulle bli till grund för

- 15 -

enkätundersökningen. Beslutet togs därför att enbart intervjua ett företag i vardera bransch.
Detta för att vara i fas med den tidsaspekt som behövdes tas i beaktning.
Vi är väl medvetna om att valet av dessa två specifika intervjudeltagare har påverkat såväl
studiens utformning som resultat. Det bör tas i beaktning att de svar som studien erhållits har
påverkats av intervjuernas deltagare. Hade vi istället intervjuat ett annat IT-företag som till
exempel har specificerats sig på att sälja abonnemang hade detta påverkat studien. Likaså hade
ett annat modeföretag med exempelvis en mycket yngre målgrupp påverkat studiens resultat.
Varför det blev just dessa två företag beror på att vi valde att använda oss av ett strategiskt urval
och nyttjade då de kontakter vi redan hade inom vardera bransch.
3.4.2.1 Presentation av informanter
Nedan presenteras de företag som har intervjuats för denna studie.
Företag 1, 2019 - 03 - 05
IT-företag i Göteborg
Marknadschef
Företag 2, 2019 - 03 - 06
Modeföretag i Borås
PR-ansvarig
3.4.3 Analytiskt tillvägagångssätt
Målet med förstudiens två intervjuer var att få en inblick i ämnet för studien och en grund till
studiens huvudfokus, det vill säga enkätundersökningen. Vi är väl medvetna om att en kvalitativ
studie med enbart två intervjuer inte kan generalisera en hel populations tycke och tolkningar
för en viss fråga. Detta var dock inte heller målet som tidigare nämnt. Därav är inte denna del
av studien en fulländad kvalitativ studie, vilket vi är väl medvetna om.
En intervjuguide användes vid intervjuerna med respektive företag för att säkerhetsställa att
inte något relevant missades. Genom att använda en intervjuguide underlättas även
nästkommande steg som är att analysera datamaterialet. Intervjuerna spelades också in med
mobiltelefon för att säkerhetsställa att ingen information gick till spillo. Detta minimerar även
risken att viktiga aspekter glöms bort och det möjliggör för forskarna att gå tillbaka och lyssna
igenom intervjuerna igen. Det finns flera fördelar med att använda sig av intervju som metod;
det går relativt snabbt att genomföra, både intervjuaren och respondenten får en stor kontroll
över situationen och kan ställa följdfrågor samt förklara eventuella oklarheter enligt
Christensen et al. (2001, s. 175). Nackdelen med att använda sig av denna typ av metod är att
det ofta kräver mycket bearbetning efteråt, till skillnad från till exempel en kvantitativ metod
som enkäter (Christensen et al. 2001 s. 175). Intervjuguiden som användes finns att se som
bilaga 1. Intervjuguidens utformning grundades i studiens syfte och frågeställningar med olika
teman som informanten blev intervjuad om. De olika teman var; sociala medier och
marknadsföring, influencer marketing, image, trovärdighet samt möjlighet till övriga frågor.
Transkriberingen som sedan genomfördes användes till underlag för den analys som
genomfördes kopplat till modeföretaget och IT-företaget. Transkriberingen gick till på så sätt
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att vi lyssnade på de inspelade intervjuerna och sedan skrev ner dialogerna i detalj. Dessa finns
att se som bilaga 2 och bilaga 3.
Materialet analyserades utifrån de teman som användes vid intervjun. Detta kopplades sedan
ihop med studiens teori, såsom hedonistiskt samt utilitaristiskt värde samt till de begreppen
trovärdighet och identitet.
3.4.4 Kvalitetsmått
Begreppen validitet och reliabilitet är inte fullkomligt användbara när det kommer till en
kvalitativ studie. För en kvalitativ studie betonas däremot två andra begrepp; trovärdighet och
äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Begreppet trovärdighet delas sedermera in i fyra
underrubriker som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013 s.
402). För den kvalitativa delen av studien har vi därför valt att använda oss av dessa begrepp
för bedömning av dess kvalitet. Medan vi använt oss av begreppen reliabilitet och validitet när
det kommer till den kvantitativa delen av studien. Då dessa begrepp är används för kvantitativa
studier för att mäta dess trovärdighet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013 ss. 62–63).
3.4.4.1 Trovärdighet
Tillförlitlighet motsvarar begreppet intern validitet och handlar om att de resultat en studie
erhåller speglar verkligheten i så hög grad som möjligt. Bryman och Bell (2013, s. 403)
förklarar begreppet tillförlitlighet som sådan att det forskaren kommer fram till speglar
respondenternas bild över en social verklighet. Detta går att genomföra genom att
säkerhetsställa att forskningen utförs i enlighet med de regler som existerar samt att man delger
studiens resultat med respondenterna för att säkerhetsställa att forskaren uppfattat deras svar på
ett korrekt sätt. För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi genomfört en så kallad
respondentvalidering, vilket innebär att deltagarna i studien fick ta del av studiens resultat för
att säkerhetsställa att vi tolkat deras svar på ett korrekt sätt.
Överförbarhet motsvarar begreppet extern validitet. Extern validitet handlar om huruvida
studiens resultat blir detsamma om studien replikeras, det vill säga om studien går att
generalisera eller ej (Bryman & Bell, 2013, s.401). Överförbarhet handlar således om att det är
svårt att erhålla en hög generaliserbarhet eftersom kvalitativa studier genomförs med en mindre
grupp av deltagare. För att öka studiens överförbarhet är det viktigt att göra så djupa
beskrivningar som möjligt (Bryman & Bell, 2013 s. 404). För att öka överförbarheten i vår
studie genomförde vi så tydliga beskrivningar som möjligt. Vi är dock medvetna om att denna
del av studien erhåller en lägre grad av överförbarhet jämfört med den kvantitativa delen, då en
kvalitativ studie begränsas av antalet deltagare.
Pålitlighet handlar om hur trovärdig studien är och är motsvarigheten till reliabilitet. För att
uppnå detta menar Bryman och Bell (2013, s. 405) att forskarna behöver ha ett granskande
synsätt, det vill säga att det är upp till forskarna att säkerhetsställa kvalitén på studien och
säkerhetsställa att alla steg i processen gått till rätt sätt. Bryman och Bell (2013, s. 405) förklarar
vidare att det är möjligt att öka pålitligheten genom att låta en annan person kritiskt granska
studien. Denna metod kommer dock sällan till användning eftersom kvalitativa studier
genererar en stor mängd data vilket gör denna procedur lång och komplicerad. Eftersom det är
en lång och komplicerad process har detta ej skett för denna studie.
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Konfirmering innebär att forskarna försöker att säkerhetsställa att de agerat i god tro, det vill
säga att forskarna skall säkerhetsställa att de inte låtit sina personliga värderingar påverka
studien och dess resultat (Bryman & Bell, 2013 s. 405). Det är alltså viktigt att forskarna är så
objektiva som möjligt för att minska risken att få ett snedvridet resultat. Vi är medvetna om
detta och har därför begränsat våra egna åsikter och försökt vara så objektiva som möjligt under
studiens gång. För att en tredje part skall kunna granska materialet har samtliga transkriberingar
bifogats som bilaga i studien (bilaga 2 och 3).
3.4.4.2 Äkthet
Förutom de fyra kriterierna som beskrivs ovan under trovärdighet menar Bryman och Bell
(2013, s. 405) att begreppet äkthet används för att säkerhetsställa kvalitén i studien. Ett
kriterium under äkthet handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de olika
uppfattningarna och åsikter som finns bland de som deltagit i studien. Eftersom det endast har
genomförts två intervjuer är det svårt och inte äkta att försöka generalisera svaren som erhållits.
Därav har en viss försiktighets beaktats och det finns en medvetenhet kring att studien inte går
att generalisera fullt ut när det gäller den kvalitativa delen.

3.5 Enkätundersökning
Informationen som kunde utvinnas från de två intervjuerna från med företagen i mode- samt
IT-branschen användes sedan till grund i den enkätundersökning som utformades för studien.
Frågorna i enkäten bestod främst av frågor som var utformade enligt en likertskala. Detta
möjliggör för att kunna göra en bättre jämförelse mellan mode- och IT-branschen. För att lära
känna respondenterna lite bättre inleddes enkäten med demografiska frågor såsom ålder, kön
etcetera. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt inom tidsramen för arbetet användes
en så kallad webbenkät.
3.5.1 Fördelar och nackdelar med webbenkät
Fördelar med att använda sig av webbenkäter som metod är att det är enkelt att genomföra,
bearbetningen efter datainsamlingen är kort och att det är kostnadseffektivt (Christensen et al.
2001, s. 144). Det finns även nackdelar med att använda webbenkäter som metod, likt det finns
med alla olika tillvägagångssätt som går att använda sig av. I detta fall är en nackdel att
respondenternas svar tenderar att bli ytliga och att det är svårare att gå ner på djupet när
respondenternas svar analyseras vid användning av webbenkäter (Christensen et al. 2001, s.
144). Bryman och Bell (2017, s.239) skriver också om både fördelar och nackdelar med enkäter
i sin bok. Fördelar som författarna nämner är exempelvis att enkäter är snabbare att
administrera, enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas behov och att de är
tidseffektiva. Samtliga aspekter passade vår tänkta studie bra och därför valdes just en
enkätundersökning.
3.5.2 Enkätfrågornas utformning
I studiens teoriavsnitt avhandlas två valda begrepp; trovärdighet och identitet. Dessa begrepp
användes vid utformningen av enkätfrågorna. Enkäten innehåller också frågor som inte
användes vidare i studien, utan endast de frågor som var relevanta för studiens syfte har
använts.
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Enkäten började med ett par demografiska frågor för att sedan gå vidare till de två kategorierna
som studien behandlar. Bryman och Bell (2017, s.257) beskriver denna typ av frågor som
personliga faktafrågor. Forskarna menar att det är av betydande vikt att veta vilken typ av frågor
som används i studien som genomförs. För att säkerhetsställa att respondenterna är välbekanta
med sociala medier och således kan ge oss en inblick i konsumenternas upplevelse valdes det
att ställa frågan hur ofta de använder sig av sociala medier. Frågan ställdes alltså för att
säkerhetsställa att svaren studien erhåller är relevanta och så trovärdiga som möjligt.
Avslutningsvis fick respondenterna både svara på en femgradig skala ifall de anser att det finns
en skillnad mellan de två branscherna samt så fick de motivera fritt på hur de upplever
skillnaderna. Hela enkäten går att se under bilaga 4 samt citat från enkäten under bilaga 5.
Genom att anta en kvantitativ metod ökar vi studiens generaliserbarhet. Det finns dock en risk
att studien inte blir lika djup som den skulle kunna ha blivit om studien endast antagit en
kvalitativ metod. För att erhålla mer djupa svar hade enkäten en avslutande fråga av kategorin
öppen fråga. Nackdelen med öppna frågor är att det kan komma att påverka svarsfrekvensen då
enkäten kan upplevas som jobbig och tidskrävande (Christensen et al. 2001, s. 144). Därför
valde vi att främst använda frågor som besvarades enligt en likertskala, då detta kan upplevas
lättare samt möjliggör att kunna jämföra svaren på ett bättre sätt. Därför valdes det att endast
den sista frågan skulle vara en motiveringsfråga. Det vill säga en öppen fråga där respondenten
själv kunde skriva sin åsikt gällande generell syn på skillnader mellan mode- och IT-branschen.
3.5.2.1 Enkätfrågor om trovärdighet
Det första begreppet som studerades var trovärdighet. Tripp, Jensen och Carlson (1994)
förklarar att trovärdighet handlar om hur pålitligt och objektivt en källa uppfattas av den person
som får ta del av budskapet. För att mäta trovärdighet användes fyra frågor där samtliga frågor
besvarades genom en femgradig likertskala.
Dahlén & Colliander (2011) påpekar att mottagaren av marknadskommunikation tenderar att
fokusera mera på vem det är som sänder ut budskapet snarare än hur budskapet är utformat.
Tidigare forskning tyder på att det finns en viss skepticism gentemot reklam, särskilt om den
kommer direkt från företaget, då det finns en viss misstro gentemot företaget och dess avsikter
med reklamen (Calfee & Ringold, 1994). Medan marknadskommunikation som sänds genom
influencer upplevs mer trovärdigt och autentiskt, då en influencers följare har en speciell
relation till denne och då är mer öppen att höra och ta del av information som influencern sänder
ut (Dahlén & Colliander, 2011; Brown & Hayes, 2008). Med detta i åtanke formulerades de tre
första frågorna gällande trovärdighet. Frågorna som ställdes var ”hur mycket påverkar
företagets val av influencer din syn på varumärket?”, ”hur trovärdig upplever du reklam som
kommer via en influencer?” samt ”hur trovärdig upplever du reklam som kommer direkt ifrån
ett företag?”. Med syftet att testa tidigare teori kring trovärdighet gällande avsändare för att se
om det upplevs föreligga någon skillnad gällande huruvida marknadskommunikation som
sänds genom influencers kontra direkt ifrån ett företag. Samt för att se vilken betydelse valet
av influencer får på konsumenternas förtroende gentemot varumärket/ företaget.
Den sista frågan som ställdes inom denna kategori var ”Anser du att trovärdigheten påverkas
om influencern gör samarbeten med flera företag inom samma bransch?”. Frågan grundar sig i
en studie genomförd av Tripp, Jensen och Carlsson (1994) där de tar upp hur trovärdigheten
påverkas beroende på antalet samarbeten som influencern genomför. I enlighet med tidigare
studie upplevs det föreligga en viss korrelation mellan trovärdighet och antalet samarbeten, vi
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fann dock ingen tidigare forskning kring hur detta skiljer sig åt mellan olika branscher vilket
gav upphov till att studera detta vidare.
3.5.2.2 Enkätfrågor om identitet
Den andra kategorin behandlar begreppet identitet och dess påverkan vid konsumenters
köpbeslut. Tidigare forskning kring identitet och dess påverkan på köpbeslut användes vid
utformningen av de frågor som avsåg att mäta identitet.
Den första frågan som handlade om identitet var “Om du följer en influencer på sociala medier,
hur viktigt är det för dig att du kan identifiera dig med denna person?”. Denna fråga har sin
grund i teorier om att konsumenter ofta ser upp till influencern de följer på sociala medier.
Ibland ser de till och med denna person som en vän, som de vill efterlikna med exempelvis
attribut såsom att ha likadana kläder (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). Det var bara
de personer som svarat ja på frågan innan, om de följer någon influencer på sociala medier,
som skulle svara på denna fråga. Detta eftersom frågan inte var relevant om respondenten inte
följde någon influencer. Respondenterna kunde svara på frågan med hjälp av en femgradig
likertsskala där lägsta siffran stod för “inte alls viktigt” och högsta numret för “mycket viktigt”.
Den andra frågan som berörde begreppet identitet för modebranschen löd “Hur vanligt är det
att du köper kläder för att förstärka din identitet?”. Likaså frågades liknande fråga för ITbranschen men med enda skillnaden att produkten kläder byttes ut till IT-produkter. Frågan
grundar sig i teorier om att, så som forskarna Dahlén, Lange och Rosengren (2017) skriver i
sin bok, människor konsumerar vissa produkter för att förstärka sin identitet då dessa produkter
kan associeras med den bild som individen har av sig själv. Detta för att kunna ge uttryck för
sin identitet och personlighet samt för att förstärka sitt self-concept. Mode kan exempelvis
användas som en förlängning av sitt self-concept (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017 s. 315).
Detta skriver även forskaren Escalas (2013) och menar att människor just konsumerar på ett
sådant sätt som stämmer överens med deras självbild och identitet och att de använder sina
ägodelar och olika varumärken för att skapa sina identiteter. Detta för att sedan kunna
kommunicera ut det till sig själv och andra individer (Escalas, 2013). Även forskarna Chang
och Hung (2018) påvisar i sin studie att konsumentens identitet påverkar dess köpbetennde.
Exempelvis är individer som är väl medvetna om sitt jag och identitet svårare att övertala vid
köp än personer som inte är lika väl medvetna om sitt jag och identitet. För att kunna mäta
denna fråga användes en femgradig likertskala där siffran ett representerade “inte vanligt” och
siffran fem “mycket vanligt”. Vi är medvetna om att en likertskala med udda antal kan indirekt
leda till att respondenterna svarar det nummer som är i mitten, i detta fall nummer tre. Vi valde
trots detta eventuella öde att använda oss av en femgradig skala. Dock hade vi i åtanke att detta
eventuellt skulle kunna påverka frågans resultat.
Den tredje frågan som ställdes gällande begreppet identitet löd “Hur vanligt är det att du köper
kläder/IT-produkter för att känna samhörighet med en grupp?”. Valet av denna fråga grundar
sig dels i de teorierna om att de flesta människor tenderar att vilja likna sin omgivning och på
så sätt inte sticka ut alltför mycket (De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). Frågan grundar
sig också i de teorier om att social identitet definieras som individens kunskap om att denne
tillhör vissa särskilda sociala grupper och att och att detta gruppmedlemskap innehar en
känslomässig och värdefull betydelse för individen (Langner, Hennings & Wiedman, 2013).
Den tredje teorin som denna fråga grundar sig i är att generellt vill människan känna
gruppsamhörighet och är känslig inför det faktum att inte göra det (Fernandes & Panda, 2019).
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Även för denna fråga fick respondenterna svara på en femgradig likertskala gällande vilken
påverkan gruppsamhörighet har på deras köpbeslut.
3.5.3 Urval
När det kommer till webbenkäten användes ett icke-sannolikhetsurval. Undersökningen utgick
ifrån ett bekvämlighetsurval då enkäten spreds via Facebook, sms samt via e-mail. Detta
innebär således att det inte går att räkna ut hur stort bortfallet för studien var eftersom det inte
går att veta hur många personer som aktivt valde bort att delta i undersökningen. Detta kan leda
till att resultatet inte blir fullt generaliserbart på grund av ett snedvridet resultat (Christensen et
al. 2001 s. 132). Vi är därför medvetna om att vår studie inte kan ge en fulländad bild av hela
samhällets uppfattningar om influencer marketing. Vi är därför försiktiga i våra resultat och
slutsatser om vad vi egentligen kan uttala oss om och ger istället indikationer på hur det kan
tänkas se ut.
Enkäten bestod av två delar, en för modebranschen och en för IT-branschen. Samtliga 115
respondenter besvarade både frågor gällande modebranschen samt frågorna som handlade om
IT-branschen. Eftersom målet var att jämföra hur skillnaden ser ut mellan de två branscherna
ansågs det att det var bättre att endast använda ett urval som fick besvara samtliga frågor om
både mode och IT.
För att besvara studiens syfte, som vill belysa frågeställningarna ur ett samhällsperspektiv, var
studiens målgrupp bred. Urvalet begränsades till personer som har internet och/ eller använder
sig av sociala medier samt så begränsades urvalet geografiskt till Sverige. Deltagarna bestod
således av både män och kvinnor i alla åldrar. Eftersom studien utgår ifrån ett brett urval bör
de svar som studien erhållits kunna ge en indikation till hur den stora populationen, samhället,
förhåller sig till studiens frågeställningar. Valet av just denna typ av breda målgrupp har
givetvis påverkat studiens resultat och utformning. Att låta målgruppen vara bred har både
positiva och negativa konsekvenser för studien. Hade vi exempelvis istället valt att enbart
analysera yngre personer och deras upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen hade
resultatet sett annorlunda ut. Men då studiens syfte är att belysa hela samhällets upplevda
skillnader är det viktigt att ta med samtliga åldrar och kön för att få en mer generell syn och
indikation på ämnet. För att öka svarsfrekvensen bads även respondenterna att sprida enkäten
vidare till sina vänner och bekanta på sociala medier.
Trots att ett bekvämlighetsurval minskar generaliserbarheten av en studie finns det vissa
undantag där det är accepterat att använda denna metod, till exempel i de fall där forskarna
använder sig av en pilotstudie för att se till att forskningsinstrumentet fungerar. Detta korrelerar
till att detta är en studie med mindre omfattning. Fördelen med att använda sig av ett
bekvämlighetsurval är att det är relativt enkelt att utföra och det krävs inga stora resurser
(Bryman & Bell, 2013 s. 205). Vi är medvetna om de brister som ett bekvämlighetsurval medför
trots detta anser vi att fördelarna väger upp för nackdelarna. Med hänsyn till tidsaspekten så
begränsades även våra möjligheter att använda oss av ett mer omfattande urval.
Fördelar med att använda sig av webbenkäter är således att studien går att generalisera eftersom
webbenkäter öppnar upp för möjligheten att erhålla en hög svarsfrekvens (Christensson et al.
2001 s. 175). Risken är dock att många väljer att inte svara på samtliga frågor eller väljer att
inte svara alls på enkäten. Det går inte att säkerhetsställa storleken på bortfallet då enkäten
spreds via sociala medier såsom Facebook, där det inte går att se hur många som faktiskt sett
enkäten och sedan aktivt valt/ valt bort att delta i undersökningen. För att minimera bortfallet
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var utformningen av enkäten tydlig och varierande samt smidig att besvara (Bryman & Bell,
2013 s. 252).
3.5.4 Analytiskt tillvägagångssätt
Med hänsyn till tidsaspekten för denna studie valde vi att stänga enkäten då vi inte längre kunde
ha den tillgänglig för insamling av svar då tiden blev knapp. När beslutet togs att vi hade samlat
in tillräckligt många svar för att kunna fortsätta med studien. Vi är medvetna om att ett urval
på 115 personer inte är statistisk representativt för studiens population men resultatet kan ändå
betraktas som indikationer gällande berörda frågor (Bryman & Bell, 2017, s.82).
Enkäten fick totalt 115 svar från både män och kvinnor i olika åldrar. Studiens syfte var att
besvara frågeställningarna ur ett samhällsperspektiv. Vi har, i vår analys och resultatdel, tagit
hänsyn till och varit medvetna om att 115 individers svar på vår enkätundersökning inte kan ge
en statistisk representativ bild. Detta har gjort att vi i vår analys och resultatdel är försiktiga
med vad vi egentligen kan tolka och uttala oss om.
Nästa steg i det analytiska tillvägagångssättet var att konvertera den informationen från enkäten
in till Excel för att sedan kunna börja forma datamaterialet i det statistiska datorprogrammet
SPSS, där enkätens svar kodades. Sedan har svaren gåtts igenom grundligt för att se till att det
inte förekom några fel i kodningen samt att det inte förekom några så kallade “missing values”.
Där det saknades svar har detta markerats med siffran 99, för att det tydligt skall framgå att ett
värde saknas (Christensen et al. 2016 s. 239). För att kunna genomföra olika statistiska tester
har Excelfilen sedan förts in i SPSS. Beroende på vilken svarsskala som använts i enkätfrågorna
har olika tester genomförts, både så kallade univariata och bivariata analyser. En univariat
analys kännetecknas som en analys av en variabel i taget. En bivariat analys är istället en analys
av två variabler i taget i syfte att visa hur de två är relaterade till varandra (Bryman & Bell,
2013 ss.334–338). I enkäten användes det en så kallad likertskala, detta innebär att datan som
samlas in är i ordinalskala. Nominaldata är data var svar kan rangordnas men där avståndet
mellan svaren skiljer sig (Bryman & Bell, 2013 s. 348). Då det inte går att säga att till exempel
två är dubbelt så stort som fyra är detta ordinaldata. Analysering av ordinaldatas centraltendens
är således begränsat till median och typvärde. Medianen anger mittpunkten på en
datafördelning medan typvärdet anger det mest förekommande svaret (Bryman & Bell, 2013 s.
351). I denna studie används således typvärdet för att beskriva centraltendensen i svaren.
För att få en överblick över materialet genomfördes det till en början univariata analyser (se
avsnitt 5 Deskriptiva resultat av enkätundersökningen). De univariata analyserna valdes att
genomföras i Excel då vi där kunde sammanföra mode och IT, vilket förenklade den
överskådliga jämförelsen mellan branscherna.
För att sedan se om det fanns någon skillnad mellan de olika branscherna genomfördes bivariata
analyser. Så kallade t-tester genomfördes för att se om det finns en signifikant statistisk skillnad
mellan de olika variablerna. T-tester används för att vara säker på att det verkligen existerar ett
samband och för att säkerhetsställa att ett eventuellt samband inte beror på slumpen (Bryman
& Bell, 2013 s. 362). För att kunna stödja att det finns en skillnad har vi således använt oss av
testet paired samples t-test, för att jämföra två olika variabler. I de fall där signifikansvärdet
(även känt som p-värdet) understiger 0,05 finns det med en 95 procentig sannolikhet en
signifikant skillnad mellan variablerna. Medan ett signifikansvärde som överstiger 0,05 med

- 22 -

störst sannolikhet inte erhåller någon statistisk signifikans. Detta innebär i sådana fall att
resultatet kan ha påverkats av slumpen (Bryman & Bell, 2013 s. 363).
3.5.5 Kvalitetsmått
3.5.5.1 Reliabilitet
I en kvantitativ studie används begreppen reliabilitet och validitet för att mäta studiens
tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat blir detsamma om studien
genomförs på nytt. Det är alltså viktigt att reflektera kring om resultatet är trovärdigt eller om
det har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Val av forskningsdesign samt
forskningsmetod påverkar studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2013 ss. 62–63).
Bryman och Bell (2013 ss. 78–79) förklarar att när det kommer till studier som genomförts med
en tvärsnittsdesign bör det förekomma en hög grad av replikerbarhet. De menar dock på att
detta beror på hur forskarna har valt sitt urval, utformat mått på begreppen som använts samt
hur de har analyserat den data som studien erhållit. Studiens tillförlitlighet påverkas även den
av studiens urval. För att öka graden av reliabilitet har vi på ett så tydligt sätt som möjligt
beskrivit hur vi gått tillväga under studiens gång samt hur vi har tolkat och valt att använda
begreppen. Vi har även angivit hur vi har valt att analysera studien för att öka dess
replikerbarhet.
Studiens urval kan komma att påverka studiens replikerbarhet och trovärdighet negativt, då vi
använt oss av ett så kallat icke-sannolikhetsurval vilket kan ge en skev bild över den verkliga
populationen (Bryman & Bell, 2013 ss. 62–63). För att undgå detta och för att öka studiens
trovärdighet samt replikerbarhet eftersträvades att erhålla ett stort antal respondenter som täcker
de åldersgrupper som studiens respondenter delas in i. Enkätundersökningen riktar sig till en
bred målgrupp där både män och kvinnor i olika åldrar kan besvara enkäten, med kraven att de
har internet samt använder sig av sociala medier. Studien kan inte helt täcka den större
populationen men den kan ge en indikation på hur populationen ställer sig till studiens
frågeställning. Det finns dock risker med att använda sig av detta urval, till exempel att vi främst
når ut till individer som befinner sig i vår åldersgrupp. Då vi inte kan ge en klar bild över
fenomenet utan endast indikationer - är vi i studiens resultat försiktiga med hur vi uttalar oss
3.5.5.2 Validitet
Validitet går att dela in i två undergrupper; inre validitet och yttre validitet. Inre validitet handlar
om ifall studien mäter det den är avsett att mäta och att det inte uppstått ett urvalsfel
(Christensen et al. 2016 s. 215). I denna studie är målgruppen bred och samtliga personer som
kommit i kontakt med enkäten har gjort detta via internet och/eller sociala medier vilket
säkerhetsställer att ett urvalsfel inte sker. Med tanke på att bland annat Facebook användes för
att nå ut med enkäten blir det omöjligt att mäta studiens bortfall. För att öka studiens
svarsfrekvens försöktes studien nås ut till så många som möjligt och således få till ett bra urval.
För att öka studiens inre validitet har begrepp operationaliserats så att det inte uppstår någon
definitionsproblematik hos respondenterna.
Yttre validitet handlar om huruvida studiens resultat går att generalisera för hela populationen
(Christensen et al. 2016 s. 215). Eftersom studien använt ett icke-sannolikhetsurval kan detta
leda till att inte hela studiens population nås, vilket kan komma att påverka studiens
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generaliserbarhet. För att minska denna risk spreds enkäten på flera olika sätt för att nå ut till
olika typer av personer samt så hölls studiens målgrupp så bred som möjligt. Bryman och Bell
(2013 s. 80) förklarar att den yttre validiteten vid tvärsnittsdesign generellt sett är hög, de
påpekar dock att den yttre validiteten är tvivelaktig i de fall där studien använder sig av ett ickeslumpmässigt urval. För att öka den yttre validiteten i vår studie hade ett slumpmässigt urval
kunnats användas men på grund av att vi har en så stor målgrupp uppskattade vi att ett ickeslumpmässigt urval fungerar relativt bra, beslutet att använda detta urval berodde även på den
tidsram som begränsade studien.
Allt som allt förväntas studiens validitet att vara accepterad. Genom ett relativt stort urval
förväntas studien kunna ge indikationer på hur det ser ut i den stora populationen gällande
studiens frågor. Dock går det inte att dra starka slutsatser ur studiens resultat samt så finns det
en viss begränsning när det kommer till studiens generaliserbarhet. Detta har vi tagit hänsyn till
vid analysarbetet genom att inte uttrycka oss för starkt och påpeka att studien slutsatser främst
ger indikeringar.

3.6 Etiska överväganden
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter. Fem viktiga
principer framhävs när det gäller svensk forskning, dessa är; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska
förespeglingar (Bryman & Bell, 2013 s. 137).
3.6.1 Informationskravet
Informationskravet innefattar att forskarna skall delge och informera de personer som
undersökningen berör, det vill säga att forskarna skall berätta studiens syfte samt ge information
kring hur undersökningen kommer att genomföras (Bryman & Bell, 2013 s. 137). För
intervjuerna delgavs deltagarna information om studiens syfte via mail som de sedan fick
godkänna eller inte, det vill säga genom att tacka ja eller nej för deltagande. För
enkätundersökningen skedde detta genom användning av en inledande text i enkäten där
studiens syfte förklarades samt hur respondenternas information skulle användas.
3.6.2 Samtyckeskravet
Det är även viktigt att deltagarna är medvetna om att deras medverkan är frivillig och att de när
som helst kan välja att avbryta om det inte längre vill delta i studien enligt samtyckeskravet
(Bryman & Bell, 2013 s. 137). När det gäller båda intervjuerna samt enkätundersökningen
antogs detta underförstått då de själva aktivt valt att delta.
3.6.3 Konfidentalitetskravet och anonymitetskravet
Bryman och Bell (2013, s. 137) talar vidare om konfidentialitets- och anonymitetskravet som
innefattar att de uppgifter som samlats in om deltagarna skall hanteras med största möjliga
konfidentialitet. Personliga uppgifter skall alltså hanteras så att inte obehöriga kan komma åt
dem. Gällande de två intervjuerna anonymiserades det insamlade materialet vid
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transkriberingen. För respondenterna som besvarade enkätundersökningen utlovades direkt
anonymitet i enkätens inledande ord, vilket givetvis följdes.
3.6.4 Nyttjandekravet
Den information och de uppgifter som samlats in om enskilda individer får endast användas för
forskningens ändamål. Nyttjandekravet handlar således om att forskaren endast får samla in
information som förväntas användas vid studien Bryman och Bell (2013, s. 137). Detta har
gjorts för både intervjuerna samt enkätundersökningen – vilket innebär att den insamlade
informationen endast har insamlats med syfte att författa denna uppsats.
3.6.5 Falska förespeglingar
Den sista principen Bryman och Bell (2013, s. 137) tar upp är falska förespeglingar som innebär
att forskaren inte får ge deltagarna falska uppgifter eller vilseledande information om
undersökningen. Detta har tagits i beaktning under studiens gång för såväl intervjuerna som
enkätundersökningen – vilket i praktiken inneburit att vi har förklarat syftet för insamlingen av
material samt hur vi ska använda detta.
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4 Resultat av förstudie
Nedanstående kapitel presenterar resultaten från förstudiens två intervjuer. Eftersom vi inte har
genomfört en fulländad kvalitativ studie, då det inte var målet, kommer resultatet att begränsas
till ett antal rubriker som anses vara relevanta för studiens fortsatta process.

4.1 Intervju med modeföretaget
4.1.1 Beskrivning av företaget
Modeföretaget som intervjuades för förstudien har sitt huvudkontor i Borås. Modeföretaget
riktar sig till äldre kvinnor som är intresserade av mode. Den intervjuade på företaget jobbar
som social media och PR-koordinator och sköter företagets sociala medier inom de fyra
marknader i norden som företaget är verksamma inom. Där den PR-ansvariges roll är att
strukturera och planera upp företaget marknadsföringsplan på sociala medier och se till att
företaget syns.
PR-ansvarige berättade i intervjun att sociala medier är ett bra medel för modeföretaget att nå
ut till sina slutkonsumenter och skapa kännedom kring deras varumärke. Detta eftersom
företaget får en enorm räckvidd via sociala medier.
4.1.2 Arbetet med influencer
Den sociala plattform som företaget främst använder sig av som marknadsföringsverktyg är
Facebook, då det främst är där deras målgrupp känner sig hemma. Valet av att fokusera på
Facebook grundar sig också på att det är enklare att mäta effekten av reklam via detta verktyg
jämfört med andra sociala medier som Instagram och Youtube. Dessa nämnda medier använder
modeföretaget istället som ett sätt att nå ut och skapa engagemang hos sina konsumenter.
Företaget i fråga använder sig främst av influencer marketing för att bygga sitt varumärke och
då används särskilt mikroinfluencers, det vill säga mindre influencers. Genom att använda sig
av influencers som marknadsföringsverktyg kan modeföretaget sprida uppmärksamhet och visa
att de finns. Det finns dock vissa risker med influencer marketing, bland annat att hitta “rätt”
influencer att samarbeta med samt att få marknadskommunikationen att upplevas trovärdig av
mottagarna.
Om företagen lyckas övervinna de utmaningar som influencer marketing kan medföra upplevs
influencer marketing att skapa stora fördelar för företaget. Det skapar bland annat en stor
varumärkeskännedom. Användandet av influencers marketing kan även bidra till att
målgruppen vidgas eftersom företagen når ut till en stor skara människor. I mode-företagets fall
bidrar influencer marketing till att företaget även når ut till en yngre målgrupp. Genom att
använda sig av flera olika sociala plattformar når företag även ut till en större målgrupp. Citat
från intervjun när det gäller fördelar och nackdelar med influencers:
”Fördelen är ju att man kan nå ut på ett mycket bredare sätt, vi kan få en ny
målgrupp och det blir ju som sagt mer verklighetsbaserat. Ser du upp till
någon som har på sig plagget så kanske du är mer villig att köpa det och du
kan se mer vilken storlek hon har och allt sådant, för man vet ju att det att det
att lånas hej vilt på företag och sådant. Men nackdelar är ju att det börjar bli
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sjukt mycket influencer marketing nu det är många som gör samarbeten,
vilket vi kan se på våra egna ibland att nästa story så är det ett nytt företag.
Det blir inte trovärdigt på det sättet heller för man vet ju hur det funkar att
dem e ju betalda.” - Mode-företaget
4.1.3 Trovärdighet och identitet
En stor utmaning med influencer marketing är att få det att framstå som trovärdigt, genuint och
autentiskt. Det flesta konsumenter vet numera att flera inlägg på sociala medier är betalda och
att det blir allt mer vanligt att företag väljer att samarbeta med influencer.
”…nackdelar är ju att det börjar bli sjukt mycket influencer marketing nu det
är många som gör samarbeten, vilket vi kan se på våra egna ibland att nästa
story så är det ett nytt företag, det blir inte trovärdigt på det sättet heller för
man vet ju hur det funkar att dem e ju betalda.” - Mode-företaget
Att influencers väljer att samarbeta med flera företag inom samma bransch får även det en stor
påverkan på varumärkets trovärdighet.
Ytterligare en risk med influencer marketing är att influencern som företaget samarbetar med
har en stor påverkan på varumärket. Om till exempel influencern är med om någon skandal kan
detta även få en stor påverkan på företaget i sig. Det är svårt för företaget att ha fullständig
kontroll över allt influencern gör och säger enligt den PR-ansvarige. Därför blir det extremt
viktigt att samarbetet med influencers är med personer som företaget kan lita på och som står
för samma saker som varumärket gör. ”Aa, men dem e ju stora och de har mycket att säga till
om och de syns liksom överallt och säger de någonting dumt så syns de ju i tidningar dagen
efter och förknippas vi då med dem så är det ju vi också som sitter i den sitsen.”.
För modeföretaget är det viktigt att reklamen känns äkta, därför är det extremt viktigt att
anpassa valet av influencer med varumärkets personlighet. För att få reklamen att kännas
trovärdig letar modeföretaget oftast själva upp influencers som förstärker deras personlighet.
Det är viktigt att reklamen visar upp en hemtrevlig och positiv bild, för att locka till sig
konsumenternas uppmärksamhet. Det är viktigt att marknadskommunikationen överför det
budskapet som företag vill sända ut, därför är det viktigt att använda sig av ”rätt” influencer.
Det vill säga en influencer som konsumenterna kan identifiera sig med och som de lyssnar på.
För att öka trovärdigheten är det även viktigt att inläggen som görs i samarbete med företaget
markeras som reklam, eftersom det är förbjudet att inte skriva ut att det är ett betalt samarbete.
Till skillnad från utilitaristisk konsumtion så handlar hedonistisk konsumtion inte om vilka
egenskaper en produkt erbjuder utan mer om vilken känsla produkten förmedlar. Med detta i
åtanke går det att dra slutsatsen att IT-företag behöver arbeta mer med dess trovärdighet jämfört
med modeföretag, då IT-företag till viss del upplevs bestå av utilitaristiska värden medan
modeköp främst kategoriseras som hedonistisk konsumtion. Vilket även framgick under
intervjun där den PR-ansvarige nämnde att hon tror att det är viktigare att ta hänsyn till
trovärdighetsaspekten när det gäller IT-företag, eftersom det då blir extra viktigt att använda
sig av en influencer som har kunskap kring det den marknadsför.
“...Det är skillnad på kläder och om någon lägger upp det men IT, om det
skulle sitta en influencer och bara den här datorn eller det här systemet är så
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jäkla bra och man vet att det är ett köpt samarbete så blir man såhär – hur fan
vet du? Nej men dem kanske jobbar jättemycket med det, men det känns som
att dem måste ha mycket högre trovärdighet än vad vi behöver ha.”. - Modeföretaget
PR-ansvarige menar att det är skillnad på om en influencer visar upp kläder jämfört med om en
influencer visar upp en dator eller ett system, då det kanske inte är lika många som litar på
influencers åsikter när det gäller produkter du bör ha kunskap om. Detta kan ha att göra med
att IT-produkter generellt sätt är mer funktionella medan när det kommer till kläder så handlar
det snarare om att uttrycka sin personlighet och identitet.

4.2 Intervju med IT-företaget
4.2.1 Beskrivning av företaget
IT-företaget som intervjuades för studiens förstudie är verksamt inom IT-branschen och säljer
framförallt datorchassin till speldatorer. De har sitt huvudkontor i Sisjön, Göteborg. Företaget
är välkänt för sin skandinaviska design på sina datorchassin och datortillbehör och finns idag
runt om i världen. Personen som intervjuades för förstudien arbetar som företagets
marknadschef och har tidigare erfarenhet från både IT- och modebranschen.
4.2.2 Arbetet med influencer
IT-företaget använder sig i dagsläget av influencers som en del av deras marknadsföring. De
låter kända personer göra recensioner på deras produkter på sociala mediekanaler såsom
exempelvis Youtube. I gengäld kan personen exempelvis få behålla datorchassit som en typ av
betalning.
Marknadschefen berättade i intervjun att han ser influencer marketing som ett bra
strategiverktyg vid önskad förändring av exempelvis företagets målgrupp. Deras företag vill
exempelvis nå en bredare och större målgrupp i dagsläget. Detta skulle de kunna göra genom
att etablera nya samarbeten med influencers som har ett stort följarantal och räckvidd på sociala
medier enligt marknadschefen. Med bredare influencers menar marknadschefen de influencers
som jobbar i flera olika kanaler samtidigt. Detta exempelvis på Youtube, Facebook, Instagram
och Twitter.
4.2.3 Marknadschefens upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen
Marknadschefen fick frågan vad han upplever för skillnader mellan de två olika branscherna.
Med en lång och gedigen branscherfarenhet hos både modebranschen och IT-branschen
berättade marknadschefen hur han har följt utvecklingen av företags marknadsföringsstrategier.
Marknadschefen berättar hur arbetssysslorna för de PR-ansvariga inte har förändrats särskilt
mycket från förr till idag. En skillnad är dock att allt är mer är digitaliserat idag. Förr, inom
modebranschen, kom journalisterna till företagets presskontor för att låna de kläder som de
sedan skulle göra ett reportage om. Det blev en så kallad win-win situation där båda parter vann
på samarbetet. Detta eftersom journalisten behövde göra ett modereportage och företaget i fråga
behövde få ut sina produkter och visa upp dem. På den tiden jobbade företagen mot koncerner,
men idag jobbar företagen mer mot egna företagare som exempelvis en influencer. En stor
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skillnad enligt marknadschefen är att influencern själv är stjärnan i sitt flöde idag, vilket inte
var fallet förr på samma sätt. En annan skillnad mellan modebranschen och IT-branschen är att
de i modebranschen är extremt fokuserade på det visuella enligt marknadschefen. Fokuset är
på att det ska vara snygga bilder och personerna på bilderna ska se bra ut. Inom IT-branschen
ser det istället rätt så illa ut menar marknadschefen. Där är fokuset istället på funktion. Detta är
dock något som marknadschefen tror kommer att förändras. Detta visar på att även
marknadschefen klassificerar in sitt IT-företag som ett mer utilitaristiskt företag än hedonistiskt
i dagsläget men att det är i förändring nu.
En ytterligare skillnad mellan mode- och IT-branschen är intresset hos konsumenterna enligt
marknadschefen. Hos IT-branschen finns många hardcore personer som älskar att titta på
produktfilmer som är över 20 minuter långa, där är funktionen det viktiga. Hos modebranschen
finns inte detta fenomen utan det ska gå snabbt och det ska se snyggt ut online.
4.2.4 Trovärdighet och identitet
Marknadschefen berättade även i intervjun om svårigheter med influencer marketing kopplat
till trovärdighet, både utifrån konsumentens perspektiv och ur företagets perspektiv. För
konsumenter i dagens samhälle kan det vara svårt att urskilja om en influencer på sina sociala
medier har betalt för att exempelvis ha på sig vissa klädesplagg eller använda vissa produkter.
Detta kan göra att konsumenten blir förvirrad och detta i sin tur kan leda till att denne
ifrågasätter influencerns trovärdighet, och i sin tur företaget som ligger bakom reklamens
trovärdighet. Under intervjun visade marknadschefen Bianca Ingrossos sociala medier och
kommenterade det utifrån just svårigheten med influencer marketing.
“Det som är så lurigt med det här, här börjar man betala för att det ska synas.
Det här har hon fått betalt för, för att ha på sig. Så finns det nån stylist, som
har samarbeten med massa varumärken. Det är det som är så lurigt med
influencer marketing, det är inte alltid så tydligt.” - IT-företaget
Enligt marknadschefen finns det flera olika faktorer som kommer att påverka resultatet av
samarbetet mellan företaget och influencern. Exempelvis måste influencern få in reklamen på
ett naturligt sätt i sitt eget material så att det inte känns konstlat och oäkta. En annan viktig
faktor är att matcha företagets image med influencerns image. Gör detta på ett felaktigt sätt kan
företagets identitet komma att ifrågasättas. Marknadschefen berättade i intervjun om specifika
fall där företaget aktivt valt bort att jobba med vissa influencers eftersom de burit sig illa åt i
andra sammanhang. Detta då företaget inte vill komma att förknippas med detta dåliga
beteendet. Det finns alltid en risk med att samarbeta med influencers då det inte går att styra
vad de säger och gör till hundra procent enligt marknadschefen. Om influencern exempelvis
skulle vara med i en skandal skulle händelsen även kunna skada företagets image om de är
starkt förknippade med varandra. Citat från intervjun kring hur valet av influencer påverkar
företagets image med tanke på vilken image influencern har:
”Det är klart att det hänger ihop. Det finns influencers som vi väljer att inte
jobba med för att de super, bär sig illa åt, har lättklädda tjejer, osv. De är inte
bra, ingen bra miljö att vara i. Om man skulle koppla sig starkt till en
influencer och det visar sig att den influencern gör något dumt, så påverkar
det även företagets image. En risk.” - IT-företaget
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Att reklamen känns äkta och trovärdig är något som marknadschefen anser är ytterst viktigt.
Att enbart ha reviewers och influencers som pratar positivt om företagets produkter kan lätt
upplevas som köpt och inte äkta, det vill säga inte trovärdigt nog. Därav har IT-företaget valt
att även jobba med en speciell influencer som har jargongen att klaga på allt och alla mer eller
mindre. Reviewern säger helt enkelt vad denne tycker, vilket gör att det han säger upplevs som
äkta och det är i sin tur viktigt för företaget. Så länge företaget gör bra produkter är det onödigt
att oroa sig för tuffa reviews, då kan influencer marketing vara bra. Håller företaget istället på
med billig och dålig kvalité på sina produkter bör företaget välja andra kanaler enligt
marknadschefen. Vi frågade marknadschefen varför det skulle vara intressant att anlita någon
som klagar på produkterna. Svaret blev följande:
“ …. samtidigt så är det ju äkta. Han känns väldigt äkta, han känns inte köpt.
Utan det känns som att han säger vad han tycker och det här är jättebra och
jätteviktigt. Jag tror inte att bara ha rent positiva grejer där ute är bra. Det ska
finnas lite skit också. Sen är det ganska enkelt för oss eftersom vi har bra
produkter, men om vi skulle börja släppa ut skräp då blir ju inte detta roligt
längre. Så det här med influencer marketing ska man ju hålla på med om man
har bra prylar. Säljer man billig skit ska man använda andra kanaler tycker
jag.” - IT-företaget
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5 Deskriptiva resultat av enkätundersökningen
I följande kapitel presenteras studiens respondenter samt de svar som studien erhållit genom
enkätundersökningen. Samtliga 115 respondenter har besvarat alla frågor, både kopplat till
mode- och IT-branschen. Denna deskriptiva resultatdel är till för att läsaren skall få en tydlig
överblick och samtidigt lära känna studiens datamaterial.

5.1 Övergripande frågor om respondenterna
De första frågor som redovisas här är till för att ge en överblick över vilka respondenterna kan
tänkas vara, så som ålder, kön, användning av sociala medier per dag, om respondenten följer
någon influencer på sociala medier samt vilket område denne är aktiv inom.
Enkätundersökningen besvarades av 115 personer, varav 70 stycken (60, 9 %) var kvinnor och
45 stycken (39,1 %) var män.
Diagram 1 - Respondenternas ålder

För att lära känna respondenterna fick de besvara frågor av demografisk karaktär. I detta fall
respondentens ålder. Enkäten fick svar från 115 personer i olika åldrar; 14 personer (12,2 %)
var 18 år eller yngre. 45 personer (39,1 %) var mellan 19–35 år, 21 (18,3 %) var mellan 36–
50 år och resterande 35 personer (30,4 %) var 51 år eller uppåt. Den största gruppen bestod av
19–35 åringar i datamaterialet.
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Diagram 2 - Användning av sociala medier per dag

I enkäten frågades respondenterna hur många gånger per dag som de använder sig av sociala
medier så som Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Genom att ta reda på hur
användningen av sociala medier ser ut hos respondenterna säkerställdes att respondenterna har
den erfarenhet som krävs för att kunna svara på enkäten på ett bra sätt. Av de 115 som svarade
på enkäten var det 2 personer (1,7 %) som svarade att de aldrig använder sociala medier. 23
personer (20 %) svarade att de använder sociala medier 1–2 gånger per dag. Den näst största
gruppen bestod av 39 personer (33,9%) och de angav att de använder sociala medier 3–5 gånger
per dag. Den största gruppen svarade att de använder sociala medier mer än 5 gånger per dag.
Det var 51 personer (44,3%) som svarade detta.
Sedan fick respondenterna frågan om de följer någon influencer på sociala medier. Det var
ungefär lika många som svarade att de följde någon influencer på sociala medier som svarade
att de inte följer någon influencer. Det var 61 personer (53 %) som svarade ja på frågan och det
var 54 personer (47 %) som svarade nej på frågan om de följer någon influencer på sociala
medier.
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Diagram 3 - Område där influencern är aktiv inom

Eftersom en influencer i vissa fall kan vara aktiv i flera branscher så kunde respondenterna
välja flera svarsalternativ för denna fråga. I studien framkom det att det finns ett stort intresse
när det kommer till modebranschen, vilket går att utläsa i diagram 3. Av de som svarade på
enkäten samt svarade ja på frågan om de följer en influencer, svarade (28 personer) att de följer
en influencer som är aktiv inom mode. Denna fråga är alltså en följdfråga på om respondenterna
följer en influencer på sociala medier. Därav är det inte samtliga 115 respondenter som besvarat
denna fråga utan endast de personer som följer en influencer på sociala medier. De kategorier
som fick minst svar var IT och Gaming. Det var även en stor andel som svarade annat, att det
följer en influencer som inte är aktiv i någon av ovan nämnda kategorier.
Diagram 4 - Identifiering med influencern
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De som angav i enkätundersökningen att de följer en influencer (64 personer) fick sedan frågan
hur viktigt det är för dem att kunna identifiera sig med influencern som de följer. Det går inte
att utläsa ett entydigt svar i diagrammet, utan respondenternas åsikter skiljer sig åt, från inte
alls viktigt till mycket viktigt.
5.1.2 Sammanfattning av övergripande frågor om respondenterna
Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat bland annat att det var något fler kvinnor än
män som besvarat enkäten. Varje åldersgrupp var representerade. Det fanns dock en större
grupp, vilket var åldersgruppen 19–35 år. Många av respondenterna använder sociala medier
mer än fem gånger per dag och om de följer någon influencer på sociala medier är mode ett
vanligt område. Att kunna identifiera sig med influencern som följs på sociala medier var något
som varierade mellan respondenterna, för några var det inte alls viktigt och för andra mer
viktigt.

5.2 Trovärdighet
Begreppet trovärdighet handlar om hur äkta och genuint budskapet tolkas av mottagaren.
Respondenterna fick frågor kopplade till båda branscherna och med lite olika infallsvinklar.
Nedanstående diagram visar respondenternas svar kopplat till begreppet trovärdighet.
5.2.1 Påverkan av valet av influencers
Diagram 5 - Påverkan av valet av influencern

Valet av influencer upplevs vara relativt viktigt för såväl mode- som IT-branschen. Typvärdet
för båda branscherna är 4. Svaren som framkom ser relativt lika för båda branscherna och de
flesta respondenterna svarade “3” och högre. Det var 14 personer som svarade “1” både när det
kommer till modebranschen men även när det kommer till IT-branschen, vilket motsvarar 26
procent av de 115 personer som deltog i undersökningen.
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5.2.2 Influencerns trovärdighet
Diagram 6 - Influencerns trovärdighet

När det kommer till hur trovärdigt reklam som förmedlas genom en influencer upplevs
framkom det att trovärdigheten är relativt låg. När det kommer till modebranschen är typvärdet
“3”, vilket innebär att det finns ett måttligt förtroende. För IT-branschen framkom det däremot
att det inte finns en särskilt hög grad av förtroende för denna typ av marknadsföringsverktyg.
Diagrammet ovan visar hur svaren skiljer sig åt mellan branscherna.
5.2.3 Påverkan av reklam från företag
Diagram 7 - Påverkan av reklam från företag
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På frågan hur trovärdig reklam som förmedlas direkt från företaget upplevs framkom det att det
finns en neutral grad av förtroende för såväl mode- som IT-branschen. Typvärdet för båda
branscherna är 3. Det upplevs inte finnas någon skillnad mellan mode- och IT-branschen då
svaren är snarlikt fördelade mellan “ingen påverkan” till “stor påverkan”.
5.2.4 Multisamarbetens påverkan på trovärdighet
Diagram 8 - Multisamarbetens påverkan på trovärdighet

När de kommer till frågan vilken påverkan det får på konsumenterna ifall influencern väljer att
göra samarbeten med flera företag inom samma bransch så går det att utläsa i diagrammet att
när det gäller modebranschen har de flesta svarat 3–5. Typvärdet för modebranschen är “5”,
vilket innebär att multisamarbeten erhåller en stor påverkan på trovärdigheten inom
modebranschen. När det gäller IT-branschen så svarade även flest personer “5”, att det har en
stor påverkan på trovärdigheten. De flesta av respondenternas svar för båda branscherna är
koncentrerade mellan 3 och 5.

5.3 Identitet
Identitet handlar om individens personliga syn på sig själv och hur denne agerar för att
exempelvis förlänga sin identitet med hjälp av exempelvis mode- och IT-produkter.
Omgivningen tenderar att påverka individens identitet. Nedanstående frågor är kopplade till
detta.
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5.3.1 Identitetsskapande genom köp
Diagram 9 - Identitetsskapande genom köp

Respondenterna fick en fråga gällande identitetsskapande genom köp, det vill säga hur vanligt
det är att ett köp av modeprodukter respektive IT-produkter genomförs för att förstärka
individens identitet. Här framkom det att det finns en skillnad mellan mode- och IT-branschen.
När det kommer till mode går det inte att utläsa ett entydigt svar ur diagrammet, då
respondenternas svar skiljer sig åt en hel del. Fördelningen mellan “inte vanligt” till “mycket
vanligt” är relativt jämnt fördelat. När det kommer till IT-branschen däremot går det att utläsa
en större skillnad, eftersom det är en stor del som svarat “1”. Det är sedan relativt jämt fördelat
mellan 2 och 4 och sedan ganska få som angivit 5 för IT.
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5.3.2 Gruppsamhörighet genom köp
Diagram 10 - Gruppsamhörighet genom köp

Sedan fick respondenterna svara på en fråga som rörde gruppsamhörighet och hur vanligt det
är att de genomför ett mode- respektive IT-köp för att känna gruppsamhörighet. Typvärdet för
såväl mode som IT är 1. Sedan minskar svaren allt eftersom vi flyttar oss till höger. Enbart 8
respektive 5 personer angav “5”. Det är dock några fler som genomför köp av modeprodukter
för att känna gruppsamhörighet än vad det är som köper IT-produkter för att känna
gruppsamhörighet genom köp.
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5.4 Upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen
De två sista frågorna i enkätundersökningen handlade om respondenternas generellt upplevda
skillnader mellan mode- och IT-branschen när det gäller användandet av influencer marketing.
Diagram 11 - Upplevda skillnader

De flesta av respondenterna svarade 3, det vill säga att det finns en måttlig skillnad men den är
varken stor eller liten. Det var 35 personer av 115 som svarade detta. Det är fler personer som
anser att det finns en skillnad än vad det är personer som anser att det inte finns någon skillnad
mellan branscherna enligt diagrammet ovan.
Som följdfråga på frågan ovan bads respondenterna motivera sitt svar. Nedan kommer ett antal
valda citat från enkätundersökningen (Se bilaga 5 för samtliga citat från enkätundersökningen).
“Det känns som att modebranschen har kommit längre än IT-branschen när det gäller
användandet av influencers.”
“Känns viktigare att en influencer som ska göra reklam för en IT-produkt måste ha ett visat
intresse och kunskap om produkten som inte krävs när det gäller mode.”
“När en influencer används för att marknadsföra en produkt, anser jag inte att det är någon
skillnad på vilken typ av produkt de säljer. När de används visar de (oberoende produkt) att
det dem använder är något de litar på. Då borde vi som kunder också lita på det. På något sätt
känns det som om när en influencer används känns det ”närmare” oss än när man ser reklamen
på tv. Det är också mer underhållande att se på en person man gillar än reklamen på tv som
är ”långt bort”. Jag tror både företagen inom mode o IT vet det. Sedan skiljer det såklart på
vilka influencers som används för vad som ska säljas.”
“För IT produkter så vill man göra mer jämförelser innan man köper medan det är lättare att
bli inspirerad för köp när de gäller mode.”
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6 Analys av förstudien
6.1 Modeföretagets karaktär: hedonistisk
Modeföretaget säljer kläder till modeintresserade kvinnor, där de ständigt arbetar med att
förnya sitt sortiment för att kunna erbjuda det senaste modet. Hedonistisk konsumtion innebär
att konsumenten konsumerar produkter och tjänster för att erhålla en upplevelse (Lin, Bruning
& Swarna, 2018). Det handlar således inte om nytta utan snarare om nöje. Därför finns det en
stark koppling mellan hedonistisk konsumtion och just mode och klädköp. Modeprodukter köps
oftast inte för att uppfylla något rationellt behov utan köps främst för att uppfylla hedoniska
behov.
Produkter med hedonistisk karaktär har även en stark koppling till identitet. Lin, Bruning och
Swarna (2018) förklarar att människor har en viss tendens att konsumera produkter och tjänster
som ett sätt att uttrycka sin personlighet samt för att visa andra personer vilka de vill vara. För
att förstärka sin identitet konsumeras alltså vissa produkter som speglar den bild personen har
av sig själv (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017 s. 315). Mode används för att förstärka identitet
och uttrycka personlighet (eller den personlighet individen vill att andra skall uppfatta att denne
har). Mode handlar därmed mycket om själva upplevelsen som både köpet i sig ger men även
den upplevelsen som köpet ger vid konsumtion. Det finns tydliga kopplingar mellan mode och
hedonistiska värden. Trots detta finns det en del inslag av utilitaristiska värden där nytta och
funktion står i fokus.

6.2 IT-företagets karaktär: utilitaristisk och hedonistisk
IT-företaget säljer framförallt datorchassin runtom i hela världen. Den utilitaristiska
konsumtionen handlar framförallt om om att köpet som genomförts ska uppfylla en funktionell
roll som nytta (Lin, Bruning & Swarna, 2018). Vid första anblick kan det anses vara lätt att
definiera detta IT-företag som ett utilitaristiskt företag då datorchassin uppfyller en funktion
och nytta för konsumenten. Men vid närmare anblick och djupare analys går det även att
klassificera in detta specifika IT-företag som ett hedonistiskt företag för tillfredsställelse och
nöje står i fokus. Företaget i fråga jobbar mycket med design och är kända för just sin
skandinaviska design runtom i världen. Det finns då även ett hedonistiskt värde för
konsumenten att köpa deras produkter. Att äga deras designade datorchassin med deras
välkända varumärke kan påverka konsumentens känsla av att känna tillfredsställelse. I sin tur
kan detta då även påverka konsumentens image bland sina vänner. Att äga deras populära
datorchassi skulle även kunna göra att konsumenten känner en större grupptillhörighet med
sina spelvänner som också har datorchassi från samma företag. Det kan i sin tur leda till att
gruppen i sig får mer sammanhållning.

6.3 Trovärdighet
Tripp, Jensen och Carlsson (1994) förklarar att trovärdighet handlar om hur äkta en källa tas
emot av dess mottagare. Forskarna beskriver vidare att de källor som inte uppfattas som
trovärdiga med största sannolikhet kommer att tas emot med ett visst tvivel och osäkerhet,
vilket i slutändan kan leda till att budskapet inte tas emot alls.
” Jo, men absolut men sen också att dem som följer sin influencer de ser ju
upp till dem, det är ju deras största modeguru och blir dem påkomna med
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någonting eller att det är fusk det är klart att man kanske inte kommer köpa
det dem lägger upp nästa gång. Så jag tror det är viktigt att tänka på sin
målgrupp före sig själv när man gör såna här saker.” - Modeföretaget
Citatet ovan, från intervjun med modeföretaget, förstärker det Tripp, Jensen och Carlsson
(1994) tar upp i sin studie, att i de fall där källan inte upplevs vara ärlig så kommer detta få en
stor påverkan på mottagandet. Det vill säga ifall företagets valda influencer inte agerar på ett
tillförlitligt sätt så kommer dess följare inte lyssna till lika stor grad på det budskapet som
influencern sprider. Detta tas även upp i intervjun med IT-företaget där marknadschefen
berättar hur viktigt det är att deras reklam upplevs trovärdig och genuint äkta. För att göra detta
berättade marknadschefen att de arbetar med personer som till och med kan prata negativt om
deras produkter. Detta gör dock inget enligt marknadschefen då en ärlig åsikt, trots negativ
riktning, sänder ett trovärdigt budskap. Se citat från intervjun nedan:
“ …. samtidigt så är det ju äkta. Han känns väldigt äkta, han känns inte köpt.
Utan det känns som att han säger vad han tycker och det här är jättebra och
jätteviktigt. Jag tror inte att bara ha rent positiva grejer där ute är bra. Det ska
finnas lite skit också. Sen är det ganska enkelt för oss eftersom vi har bra
produkter, men om vi skulle börja släppa ut skräp då blir ju inte detta roligt
längre. Så det här med influencer marketing ska man ju hålla på med om man
har bra prylar. Säljer man billig skit ska man använda andra kanaler tycker
jag.” - IT-företag
6.3.1 Influencers trovärdighet
I och med att influencer marketing har blivit en framgångsrik marknadsföringsmetod har detta
också inneburit att företag fått en stor konkurrens sinsemellan när det gäller marknadsföringen.
Influencers drivs till att inleda samarbeten med flera företag, ofta inom samma bransch. Vilken
har en stor påverkan på trovärdighet och hur budskapet mottages av influencerns följare (Tripp,
Jensen & Carlson, 1994). Detta är något som det intervjuade modeföretaget upplever som
problematiskt, men den intervjuade påpekar att det inte finns någon ultimat lösning på detta
problem. Helst skall influencern inte ingå samarbete med något konkurrerande företag men
detta är något som ligger utanför mode-företagets händer.
6.3.2 Marknadsföringens transparens
Marknadschefen för IT-företaget berättade om problematiken angående influencer marketing
kopplat till trovärdighet. Han menar att det kan vara svårt för konsumenter att avgöra om en
influencer på sina sociala medier får betalt för att ha på sig vissa klädesplagg eller ej. Chauster
och Neill (2017, s. 9) beskriver att den otydliga gränsen mellan vad som är betald
marknadsföring eller ej i många fall leder till att influencer marketing som
marknadsföringsmetod saknar transparens. Avsaknaden av transparens kan vilseleda
konsumenten och påverka trovärdigheten i negativ riktning vilket även marknadschefen för ITföretaget tog upp under intervjun. Marknadschefen menar att detta kan göra att konsumenten
blir förvirrad, vilket i sin tur kan leda till att denne ifrågasätter influencerns trovärdighet och i
sin tur företaget som ligger bakom reklamens trovärdighet.
“Det som är så lurigt med det här, här börjar man betala för att det ska synas.
Det här har hon fått betalt för, för att ha på sig. Så finns det nån stylist, som
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har samarbeten med massa varumärken. Det är det som är så lurigt med
influencer marketing, det är inte alltid så tydligt.” - IT-företagetet
Gränsen mellan vad som är betald marknadsföring eller ej kan i flera fall vara svår att upptäcka
som konsument.
Trots att det numera finns flera riktlinjer för hur influencers skall agera gällande
marknadsföring på deras sociala kanaler kan det finnas vissa undantag där det inte alltid är så
lätt att veta hur man skall agera. “Riktlinjerna är ju att de skall skriva att det är ett samarbete
med oss. För det är inte ens dem som är riktigt stora som alltid är så bra på det” Citat från
modeföretaget som förstärker problematiken med transparitet gällande huruvida det är ett
samarbete eller ej. Sen finns det även vissa gränsfall där det kan vara svårt för konsumenten att
avgöra om det faktiskt är betald marknadsföring eller endast förtjänad marknadsföring.
6.3.3 Matchning mellan influencer och företag
Företag använder sig av influencer vid marknadsföring då konsumenter tenderar att se upp till
dessa personer och se influencers som en nära vän. Genom att som företag använda sig av
influencers kan detta leda till att konsumenten lättare kan ta till sig företagets budskap då detta
leder till att konsumenterna kan skapa associationer till företagets budskap på ett lättare sätt
(De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). För att konsumenten skall känna en samhörighet
med influencern är det även viktigt att företaget använder sig av influencers som är anpassade
för företaget. Marknadschefen för IT-företaget påpekade även detta, vikten av att anpassa valet
av influencer, samt att influencern måste få in reklamen på ett naturligt sätt i sin kanal så att
budskapet känns äkta. För att konsumenten skall kunna känna associationer med influencern är
det viktigt att företag använder sig av influencers med liknande personlighet och identitet som
dess målgrupp. Detta är något som de båda intervjuade företagen diskuterade, där det framkom
att de båda ofta själva söker upp influencers som de anser passar in på företagets personlighet.
De påpekar även att det alltid är en risk när ett företag väljer att samarbeta med en influencer
då det inte alltid går att kontrollera vad de gör och säger.
“ja, men det är väl det att hitta rätt personer för vi vill inte hamna i någon dum
situation och vi vill liksom att de skall få vårt företag att förknippas med
någonting bra och härligt och det kan ju inte vi garantera att dem gör när de
lägger upp det. De kan ju få kommentarer i deras flöde som inte vi kan
påverka. Så utmaningar är ju att man inte har full kontroll över det och är det
ute så är det ute liksom men vi försöker jobba med det.” -Modeföretaget
Det är alltså viktigt att matcha företagets personlighet med influencerns, görs detta på ett
felaktigt sätt kan detta leda till att företagets identitet kan komma att ifrågasättas.
Marknadschefen berättade att de i vissa fall aktivt valt bort att arbeta med influencers, då deras
beteende och personlighet inte överensstämmer med företagets image. Citat från intervjun kring
hur valet av influencer påverkar företagets image med tanke på vilken image influencern har:
”Det är klart att det hänger ihop. Det finns influencers som vi väljer att inte
jobba med för att de super, bär sig illa åt, har lättklädda tjejer, osv. De är inte
bra, ingen bra miljö att vara i. Om man skulle koppla sig starkt till en
influencer och det visar sig att den influencern gör något dumt, så påverkar
det även företagets image. En risk.” - IT-företaget

- 42 -

7 Analys av enkäten
I följande kapitel presenteras respondenternas svar på enkätundersökningen kopplat till de
valda begrepp som undersökts, det vill säga trovärdighet och identitet. Kapitlet avslutas med
att behandla frågan kring hur respondenterna upplever skillnaden mellan mode- och ITbranschens användning av influencer marketing. Där redovisas och analyseras även citat från
respondenterna. De diskussioner som följer nedan skall läsas med medvetenhet om att det inte
går att dra slutsatser för en hel samhällspopulation utifrån 115 respondenternas svar. Svaren
skall istället ge en indikation på hur det kan upplevas vara.

7.1 Trovärdighet
7.1.1 Influencerns påverkan och trovärdighet
För att reklam skall få ett bra mottagande av konsumenterna är det viktigt att budskapet känns
äkta och trovärdigt. I de fall där budskapet inte upplevs äkta finns det en risk att budskapet
avvisas (Tripp, Jensen & Carlson, 1994). Choi och Rifon (2002) menar att avsändaren erhåller
en stor påverkan i hur mottagarna tar emot det budskap som sänds ut. Valet av influencer bör
därför ha en stor påverkan i hur budskapet mottages vilket även vår studie tyder på. De svar
som samlats in genom vår studie tyder på att valet av influencer är av stor vikt och att detta är
något som konsumenter anser är viktigt.
För att besvara frågan hur stor påverkan företagets val av influencer inverkar på konsumenterna
fick respondenterna svara på en femgradig skala från ingen påverkan till stor påverkan. Som
det går att utläsa i diagram 5 svarade många av respondenterna 4. Vilket kan tolkas att det är
relativt viktigt för företagen att samarbeta med en influencer som står för budskapet som
företaget sänder ut. Resultatet för modebranschen och IT-branschen blev snarlika, när det
kommer till IT-branschen var det 25 personer som svarade 5 – att det hade en stor påverkan,
medan det var 22 personer som uppgav 5 när det kommer till modebranschen.
Tabell 1 - Paired sample test 1
Medelvärde
Mode - Påverkan av valet av 3,44
influencer

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

0,454

1,117

IT - Påverkan av valet av 3,37
influencer
Det är viktigt för såväl mode- som IT-branschen att samarbeta med rätt influencers då det
påverkar hur budskapet tas emot. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan branscherna
när det gäller hur respondenterna anser sig bli påverkade av valet av influencern som företaget
gör. Detta visar signifikansvärdet 0,454 som överstiger 0,05 markant, vilket betyder att
skillnaden inte är signifikant. Det är med andra ord viktigt för såväl hedonistiska som
utilitaristiska företag att använda sig av en influencer som är anpassad efter företagets budskap,
image och profil.
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7.1.2 Påverkan av reklam från influencers
Influencers tenderar att erhålla en stor påverkan hos dess följare då de ofta tenderar att ha en
nära relation till deras följare. Influencer marketing ses därför som en mer trovärdig
marknadsföringskanal jämfört med till exempel företagsreklam (Dahlén & Colliander, 2011;
Brown & Hayes, 2008). När det gäller hur trovärdigt reklam som sänds ut genom influencers
upplevs så går det att se att när det kommer till mode så har många respondenter svarat 3, och
när det gäller IT så har många svarat 2, se diagram 6. Trots detta går det inte att dra någon
entydig slutsats och tolkning då resultatet är spritt mellan de fem stegen och relativt jämna.
Tidigare studier tyder på att influencer marketing upplevs som trovärdigt av konsumenten
trots detta tyder studien på att det inte finns en särskilt hög grad av förtroende för influencers,
vilket kan bero på att det numera känns överflödigt med reklam genom influencers. Det vill
säga allt fler influencer ingår samarbete med företag, ofta flera företag under en kort period
vilket kan kommit att påverka förtroendet hos konsumenterna när det kommer till influencer
marketing.
Tabell 2 - Paired sample test 2
Medelvärde

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

Mode - influencerns trovärdighet

2,73

0,455

0,871

IT - influencerns trovärdighet

2,67

När det kommer till skillnader mellan branscherna går det inte att dra någon entydig slutsats
och det finns heller ingen signifikant skillnad när det gäller hur trovärdig reklam upplevs som
kommer direkt från influencern, då 0,455 överstiger 0,05.
7.1.3 Påverkan av reklam från företag
När det kommer till reklam som företagen skickar ut upplevs detta i princip lika trovärdigt
oavsett om reklamen handlar om mode eller IT. Fördelningen är normalfördelad, med medianen
3. Vilket innebär att resultatet visar en neutral inställning, varken positivt eller negativt.
Inställningen till reklam genom företag är varken bra eller dålig. Tidigare studier angående
detta menar att konsumenten ofta innehar en viss skepticism mot företagsreklam men att de
ändå i många fall upplever reklamen som användbar (Calfe & Ringold, 1994). Då reklamen
ofta innehåller mycket information kring produkterna, inställningen till företagsreklam kan
därför ses som neutral.
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Tabell 3 - Paired sample test 3
Medelvärde
Mode - påverkan av reklam 2,93
från företaget

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

0,899

0,731

IT - påverkan av reklam från 2,94
företaget
Det finns ingen signifikant skillnad mellan mode- och IT-branschen när det kommer till
påverkan av reklam direkt från företaget, det vill säga hur trovärdig respondenten upplever
reklam som kommer från företaget. Signifikansvärdet 0,899 är ett högt värde och relativt nära
1, vilket är det högsta värdet.
7.1.4 Multisamarbetens påverkan på trovärdighet
Som vi tidigare nämnt så har antalet samarbeten en influencer genomför en påverkan hos
konsumenternas förtroende för influencern. Tripp, Jensen och Carlson (1994) förklarar att det
är viktigt att som influencer inte genomföra för många samarbeten då detta kan leda till att
konsumenten inte tar till sig influencerns budskap då det endast känns köpt och oäkta. Studiens
empiri tyder även på detta, för såväl svaren gällande mode- som IT-branschen. Orsaken till att
flera samarbeten upplevs oäkta kan till stor del bero på att konsumenten inte längre tror på
influencern utan får uppfattningen att influencern endast gör detta för pengarna - vilket inte gör
reklamen rättvisa.
Tabell 4 - Paired sample test 4
Medelvärde
Mode – multisamarbetens 3,53
påverkan på trovärdighet

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

0,307

1,271

IT
–
multisamarbetens 3,65
påverkan på trovärdighet
Det finns ingen statistisk signifikant skillnad gällande multisamarbetens påverkan på
trovärdighet mellan mode- och IT-branschen. Resultatet visar att det är ungefär lika viktigt när
det kommer till mode som när det kommer till IT. Tripp, Jensen och Carlson (1994) påpekar
dock att samarbeten med två liknande företag inte påverkar trovärdigheten negativt men i de
fall där influencerns samarbeten överstiger fyra företag så påverkas trovärdigheten i negativ
riktning.
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7.2 Identitet
7.2.1 Identifiering med influencern
Konsumenter har en tendens att se upp till influencers och de ser ofta dessa personer som en
vän. Företag kan nyttja denna teori och välja samarbeten med influencers som företagets
målgrupp ser upp till. Detta kan i sin tur leda till att målgruppen lättare kan känna en association
till reklamens budskap via influencern som de vill identifiera sig med (De veirmen, et al, 2017).
I enkätundersökningen tillfrågades de respondenter som angett att de följer någon influencer
på sociala medier hur viktigt det var för dem att kunna identifiera sig med influencern som de
följer. I diagram 4 kan det tydligt ses att det inte går att utläsa ett entydigt svar på frågan.
Åsikterna är tydligt spridda, från att det inte alls är viktigt att kunna identifiera sig med
influencern till att det är mycket viktigt med identifieringen.
7.2.2 Identitetsskapande genom klädköp och IT-köp
De flesta personer konsumerar produkter och tjänster som anses förstärka deras personlighet.
Inom modebranschen köps kläder som sedan används som en förlängning av individens
identitet (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017, s. 315). Utifrån enkätundersökningen går det att
utläsa en skillnad mellan de två branscherna som analyserats. När respondenterna fick
förfrågan hur vanligt det var för dem att köpa kläder för att förstärka sin identitet blev det
inget entydigt svar utan deras åsikter skiljer sig åt. När sedan samma fråga ställdes men
istället kopplat till IT-köp svarade många av respondenterna att det inte alls var vanligt att de
gjorde IT-köp för att förstärka sin identitet. Branscherna skiljer således åt när det gäller
konsumenternas möjliga identifiering vid köp.
Denna skillnad kan bero på att modebranschen har starka kopplingar till hedonism där
identitetsskapande spelar en stor roll (Lin, Bruning & Swarna, 2018). Medan IT-branschen till
större del kopplas samman med utilitarism (även om det finns starka drag av hedonism).
Tabell 5 - Paired sample test 5
Medelvärde
Mode – identitetsskapande 2,99
genom köp

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

0,00

1,293

IT – identitetsskapande genom 2,23
köp

Denna skillnad mellan branscherna framgår även ovan, i tabell 5. Tabellen visar att det
föreligger en statistisk skillnad mellan mode- och IT-branschen. När det gäller
identitetsskapande genom modeköp respektive IT-köp tyder studien på att det är viktigare med
identitetsskapande för modebranschen.
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7.2.3 Gruppsamhörighet genom klädköp och IT-köp
Att sticka ut är något som de flesta personer inte vill göra. De vill istället likna de personer som
är inkluderade i deras sociala sammanhang och på så vis känna gruppsamhörighet (Dahlén, et
al. 2017, s. 315) När respondenterna i enkätundersökningen fick frågan om hur vanligt det var
att de genomför ett köp för att känna gruppsamhörighet blev svaren olika från de båda
branscherna. För modebranschen var det 36 personer av de 115 som angav att det inte var
vanligt att de genomförde ett klädköp för att känna gruppsamhörighet. För IT-branschen var
det 54 personer som angav samma svar. Diagram 10 visar tydligt att det genomförs färre ITköp än klädköp för att känna gruppsamhörighet.
Tabell 6 - Paired sample test 6
Medelvärde
Mode - gruppsamhörighet 2,39
genom klädköp

Sig. (2-tailed)

Standardavvikelse

0,002

1,201

IT - gruppsamhörighet genom 2,03
IT-köp
Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan mode- och IT-branschen när det handlar om
respondenterna genomför ett köp för att känna gruppsamhörighet. Signifikansvärdet 0,002
understiger 0,05 vilket tyder på att det finns en signifikant skillnad mellan de två medelvärdena.

7.3 Upplevda skillnader mellan mode- och IT-branschen
Som avslutning på enkätundersökningen fick respondenterna frågan om de upplevde någon
generell skillnad av användandet av influencer marketing mellan mode- och IT-branschen.
Majoriteten svarade då 3 på en femgradig skala, det vill säga att det finns en skillnad mellan
branschernas användande av influencer marketing men att den är varken stor eller liten. 35
personer av 115 som svarade detta. Det är fler personer som anser att det finns en skillnad än
vad det är personer som anser att det inte finns någon skillnad mellan branscherna enligt
diagram 11.
7.3.1 Respondenternas egna kommentarer på branschskillnaden
På sista frågan på enkätundersökningen hade respondenterna möjlighet att motivera sitt svar på
föregående fråga som handlade om att de skulle rangordna om de tyckte att det finns någon
skillnad eller inte mellan modebranschen och IT-branschens användande av influencer
marketing på sociala medier. Det framgår tydligt att det finns en skillnad mellan mode- och ITbranschen. En skillnad som flera respondenter nämnde är att modebranschen upplevs vara mer
framåt samt har kommit längre när det kommer till användandet av influencer marketing. Citat
tagna från enkäten som styrker just detta, att influencer är mer framåt när det kommer till mode:
”Det känns som att modebranschen har kommit längre än IT-branschen när det gäller
användandet av influencers.”, “Modebranschen använder influencers mer öppet och synligt,
medan IT antagligen inte kommit lika långt. Skiljer sig antagligen även åt till utseende och val
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av plattform!” och “Mer vanligt att använda influencer när det kommer till modebranschen
även skillnad när det kommer till utformning och plattform.”.
En annan skillnad som flera nämner är att det är en stor skillnad i vilka produkter de olika
branscherna säljer, vilket alltså innebär att det inte upplevs som jämlika. Detta har i sin tur en
påverkan på respondenternas köpbeteende.
“Mode är något som köps mer frekvent än IT-produkter och därför krävs det
mindre engagemang för att köpa dessa, jag tror att man då blir mer påverkad.
Gällande it så jämför man mer på egen hand och är det exempelvis stora
prisskillnader så påverkar det mer än influencers. Men är produkterna
likvärdiga kan influencers spela roll. Dessutom är det bra att uppmärksamma
att det finns för de som inte har koll på it.”
Eftersom IT-produkter tenderar att användas under en längre period samt är dyrare krävs det
ett större engagemang hos konsumenterna. Som det går att se i diagram 9 används mode och
klädköp mer för att uttrycka individens identitet, vilket kan vara en stor orsak till att influencers
används mer frekvent när det kommer till just mode. Detta eftersom de flesta tenderar att följa
influencers som de ser upp till och vill efterlikna, detta med hjälp av exempelvis kläder. När
det kommer till IT så är det mer en fråga om vilka egenskaper produkten erhåller vilket alltså
innebär att det är mer personliga beslut som fattas, där influencern inte får en lika stor makt
över konsumenten. När det kommer till marknadsföringen av IT-produkter så består den mer
av fakta och används för att visa hur produkten fungerar, vilket då kan få en stor påverkan på
valet av plattform och utformningen av marknadsföringen. För att som influencer marknadsföra
en IT-produkt på ett trovärdigt sätt krävs det kunskap och intresse. Detta krävs inte i lika stor
utsträckning när det kommer till modeprodukter - “Känns viktigare att en influencer som ska
göra reklam för en IT-produkt måste ha ett visat intresse och kunskap om produkten som inte
krävs när det gäller mode.”.
En stor påverkan till varför modeföretag använder sig mer av influencer kan även vara att det
finns ett större intresse för detta.
“Mode berör det vardagliga livet då vi kan klä oss olika beroende på vad vi
vill utstråla för image. Det är mer påtagligt än vad gäller IT-produkter. Inte
lika många är, enligt min synvinkel, som är intresserade eller för den delen
insatta i IT-produkter, som för mode och kläder.”
Vilket även diagram 3 styrker, då många av de som följer en influencer följer just en
modeinfluencer.
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8 Diskussion och slutsatser
I nedanstående avsnitt redogörs de slutsatser som vi har kommit fram till grundat i studiens
syfte och frågeställningar. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning.

8.1 På vilket sätt kan mode- och IT-branschen kopplas till
hedonistiskt samt utilitaristiskt värde?
8.1.1 Modebranschen
Mode, såsom exempelvis klädesplagg, kan tydligt kopplas till det hedonistiska värdet.
Människor köper kläder för att bland annat förstärka sin identitet och känna grupptillhörighet,
men även för att bli tillfredsställda och känna sig nöjda. Den främsta konsumtionen inom mode
konsumeras på grund av hedonistiska värden, det vill säga att de flesta tenderar att köpa mer
kläder än vad de behöver på grund av själva upplevelsen eller andra känslomässiga värden som
påverkar köpbeslutet (Lin, Bruning & Swarna, 2018). PR-ansvarige på det intervjuade företaget
påpekade att det är viktigt att samarbeta med influencers som passar in på företagets profil då
konsumenten använder sig av influencers som en inspirationskälla eller som en “målbild”. Det
vill säga många konsumenter följer influencers som de identifierar sig med för att efterlikna
den stil de visar upp. Lin, Bruning och Swarna (2018) beskriver att människor konsumerar vissa
produkter för att förstärka sin personlighet eller den bild de vill att andra skall ha på en.
Hedonistisk konsumtion baseras främst på upplevelsen köpet ger - både under köpet men även
efter köpet vid användning. Mode används i många fall för att visa upp sin personlighet där
köpet i många fall baseras på känslor - mode karaktäriseras därmed främst enligt hedonistiska
värden.
En mindre del av denna konsumtion beror på mer rationella värden, exempelvis kan ett par
regnstövlar fylla en mer funktionell roll än en emotionell roll. Även om regnstövlarna ska fylla
en funktionell roll, genom att hålla individen torr om fötterna, tenderar konsumenter att jämföra
vad andra personer, särskilt influencers, använder för slags regnstövlar. Detta kan å andra sidan
tyda på att köp av en viss modeprodukt till stor del baseras på hedonistiska motiv, även om det
kan förekomma vissa inslag av utilitaristiska motiv. Avgränsning mellan de två begreppen
beror likt IT-branschen även på konsumenternas personliga egenskaper och värderingar.
8.1.2 IT-branschen
Denna bransch kan å ena sidan kopplas till det utilitaristiska värdet på så vis att IT-tjänster som
exempelvis bredband, datorer och telefoni är något som oftast inte förknippas med nöje utan
snarare med nytta för användaren. IT-branschen förknippas generellt sett mycket med det
utilitaristiska värdet och köpbeslut inom denna bransch sker vanligtvis genom rationellt
tänkande. Det går å andra sidan inte enbart att säga att denna typ av köpbeslut går under
utilitaristisk konsumtion då det även kan finnas en hedonistisk aspekt att ta hänsyn till (Lin,
Bruning & Swarna, 2018). Detta blev tydligt för oss när vi själva skulle placera in vårt valda
IT-företag för förstudien. Vid första anblick kategoriserade vi in företaget som ett utilitaristiskt
företag eftersom de i första hand säljer datorchassin och sådana typer av produkter kopplar vi i
första hand ihop med nytta och funktion. Men under förstudiens gång blev vi mer och mer
upplysta om att företaget i fråga också innehar hedonistiska värden för företagets konsumenter.
IT-företagets kunder köper deras produkter, inte enbart för att de fyller en funktion, utan även
för att få status och känna gruppsamhörighet med övriga spelintresserade personer.
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8.1.3 Sammanfattning för frågeställning 1
Modebranschen har en stark koppling till hedonistiska värden, även om det finns en del inslag
av utilitaristiska värden. IT-branschen har däremot en stark koppling till såväl hedonistiska
värden som utilitaristiska värden. Vilket kan ha att göra med att mode främst associeras med
kläder och accessoarer, vilket i sin tur främst används för att uttrycka personlighet medan ITbranschen är mycket mer spridd i sitt utbud. IT går att koppla till såväl mobiler som bredband
samt speldatorer vilket får en stor påverkan i hur IT-branschen bör klassificeras. Då
mobiltelefoner numera används till mer än att enbart ringa innebär detta att det finns flera olika
faktorer som spelar in. En mobiltelefon köps inte bara på grund av dess egenskaper utan även
andra faktorer spelar in såsom att känna gruppsamhörighet med personer i sin omgivning eller
att efterlikna en influencer som individen ser upp till. När det kommer till bredband, vilket även
är en IT-produkt, handlar det däremot i mångt och mycket om dess nyttomaximerande
egenskaper vilket har en stark koppling till utilitaristiska värden. För speldatorer, som det
intervjuade IT-företaget säljer, går det att koppla till såväl hedonistiska som utilitaristiska
värden. En speldator är dels förenat med en funktionell roll där nytta är i fokus men en speldator
kan även vara identitetsskapande och stärka en individs image.

8.2 Vilka skillnader, kopplat till begreppen trovärdighet och identitet,
upplever konsumenterna att det finns av användningen av
influencers på sociala medier inom mode- respektive IT-branschen?
Tabell 7 – Sammanställning över skillnader mellan mode- och IT-branschen
PAIRED SAMPLE TEST

Mode

IT

Signifikans
värdet

Statistisk skillnad
mellan branscherna,
JA/NEJ

Trovärdighet 1,
Påverkan av valet av influencer
Trovärdighet 2,
Influencerns trovärdighet
Trovärdighet 3,
Påverkan av reklam från företaget
Trovärdighet 4,
Multisamarbetens påverkan på
trovärdighet
Identitet 1,
Identitetsskapande genom köp
Identitet 2,
Gruppsamhörighet kopplat till köp

3,44

3,37

0,454

NEJ

2,73

2,67

0,455

NEJ

2,93

2,94

0,899

NEJ

3,53

3,65

0,307

NEJ

2,99

2,23

0,00

JA

2,39

2,03

0,002

JA

Ovanstående tabell ger en sammanfattande överblick över de skillnader som finns mellan de
två branscherna som undersökts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Nedan
redogörs begreppen var för sig.
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8.2.1 Trovärdighet
Tidigare forskning pekar på att trovärdighet är en väsentlig del inom marknadskommunikation,
då det finns en risk att budskapet inte mottages väl ifall källan inte upplevs vara trovärdig
(Tripp, Jensen & Carlson, 1994). Det framkommer flera olika faktorer som inverkar i hur
trovärdig en källa upplevs, däribland hur många produkter som influencern marknadsför. Det
fanns dock en begränsning i tidigare forskning då det inte finns mycket forskning som studerar
hur begreppet trovärdighet skiljer sig åt mellan olika branscher, därav fanns det ett intresse av
att studera hur detta skiljer sig mellan en mer hedonistisk bransch (mode) och en bransch med
mer utilitaristiska inslag (IT - dock fann vi att IT-branschen även har starka inslag av
hedonistiska värden). Resultaten från förstudiens två intervjuer indikerar på att trovärdighet är
något som är viktigt för båda branscher. Marknadschefen från IT-företaget berättade i intervjun
hur de arbetar med flera olika influencers, även sådana som är av mer negativ karaktär. Detta
för att få deras budskap så äkta och i sin tur så trovärdigt som möjligt. Det intervjuade
modeföretaget berättade också att de ser på trovärdighet som ett viktigt instrument för att få sitt
budskap mottaget på rätt sätt. De menar att ifall företagets valda influencers inte agerar på ett
sätt som är tillförlitligt kommer deras följare inte att lyssna i lika stor grad på budskapet som
influencern sprider. På så sätt påverkas då reklamens trovärdighet.
Vårt empiriska material tyder på att trovärdighetsaspekten är en viktig aspekt inom såväl modesom IT-branschen. Vidare visar studien att det inte förekommer någon statistisk skillnad mellan
branscherna när det kommer till huruvida trovärdighet påverkar budskapet som sänds ut, vilket
indikerar att detta är lika viktigt för konsumenterna i båda branscherna. Det går därmed att
antyda att det är viktigt för såväl hedonistiska som utilitaristiska företag att använda sig av en
influencers anpassade efter företagets budskap samt personlighet och profil. Något som
belystes i de två intervjuerna i förstudien var reklamens transparens vid konsumentens
mottagande av reklam. Både modeföretaget och IT-företaget var överens om att det finns en
problematik gällande influencer marketings transparens när det gäller hur konsumenten
uppfattar om reklamen är betald eller inte. Det vill säga om det är betald marknadsföring eller
endast förtjänad marknadsföring.
För att marknadskommunikationen skall upplevas som trovärdig och äkta spelar källan en stor
roll. Choi och Rifon (2002) förklarar att avsändaren har en signifikant betydelse när det kommer
till konsumenternas mottagande. För att se om det förekommer någon skillnad gällande hur
konsumenterna tar emot reklam genom företag kontra influencers valde vi att ställa två frågor
kring hur valet av marknadskanal påverkar den upplevda trovärdigheten hos konsumenterna.
Studien pekar på att det inte förekommer någon signifikant skillnad mellan de två branscherna
utan att det finns ett måttligt förtroende för såväl reklam genom influencers som reklam via
företag. Vilket indikerar att det inte är avsändaren som är det viktigaste gällande trovärdighet
utan att det istället är reklam i helhet som konsumenten ställer sig frågande till. Genom
intervjuerna som genomfördes som en förundersökning framkom det att de intervjuade trodde
att trovärdighetsaspekten skulle vara mer angelägen när det kommer till IT-branschen, då det
till skillnad från modebranschen handlar mer om kunskap snarare än åsikter och smak. Den
PR-ansvarige hos det intervjuade modeföretaget påpekar att orsaken till att hon tror att
trovärdigheten kan vara av ännu mer betydande vikt för IT-branschen grundar sig i att det är
mer funktionella produkter som säljs samt att det är dyrare investeringar för konsumenterna
som görs inom IT-branschen. Detta gick dock inte att bevisa genom studiens empiriska
material, då det inte framkom någon statistisk skillnad i svaren.
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Från enkätundersökningen framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan
hedonistiska och utilitaristiska branscher när det kommer till huruvida trovärdigheten påverkas
ifall influencern gör samarbeten med flera företag inom samma bransch. Detta är något som
upplevs ha en stor påverkan, oavsett bransch. Utifrån förstudien berättade modeföretaget att
situationen när en influencer gör samarbeten med flera företag samtidigt upplevs som
problematiskt och något som påverkar trovärdigheten och hur reklamens budskap mottages.
Detta är dock något som ligger utanför modeföretagets händer.
Sammanfattningsvis pekar studien på att det inte existerar någon skillnad mellan branscherna
när det kommer till trovärdighet. Vilket innebär att studien inte visar någon skillnad när det
kommer till hedonistiska respektive utilitaristiska branscher. När respondenterna fick framföra
egna åsikter så framkom det åsikter som att det känns viktigt att en influencers som marknadsför
IT-produkter borde ha ett visat intresse och kunskap kring detta. Detta kan tyda på att
konsumenter kräver mer av en influencer vid marknadsföring av IT-produkter - även om detta
inte är en slutsats som kan dras av materialet.
8.2.2 Identitet
Studiens resultat indikerar på att mode används i större utsträckning än IT-produkter för att
uttrycka individers identitet. Vilket i sin tur skulle kunna påverka varför influencer marketing
är mer frekvent förekommande när det kommer till modebranschen än IT-branschen. Detta
eftersom influencers inom mode upplevs erhålla en större makt gentemot dess följare jämfört
med IT-influencers. För branscher med mer hedonistiska värden, såsom modebranschen, är det
viktigare att använda produkterna för att utstråla identitet och image. Detta kan ha en inverkan
i varför modebranschen i större utsträckning använder sig av influencer marketing, vilket skulle
kunna vara en anledning till att respondenterna ansåg att identitet är viktigare när det kommer
till modebranschen jämfört med IT-branschen som i större utsträckning går att koppla till
utilitaristiska värden. Studien gav även ett belägg på att denna teorin stämmer överens med
verkligheten, då det fanns en signifikant skillnad mellan mode och IT. Under förstudien
framkom det dock att både modeföretaget men även IT-företaget strävar efter att arbeta med
influencers som passar in på företagets profil och personlighet - detta för att konsumenten
lättare skall kunna identifiera sig med företaget. Trots att enkätundersökningen tyder på att det
är viktigare med identitetsskapande när det kommer till modeköp kan det ändå vara viktigt att
använda sig av en influencers som passar in på företagets personlighet. Dock på andra grunder
såsom för att öka reklamens relevans och trovärdighet.
Studiens resultat indikerar på att kläder används i större utsträckning för att känna
gruppsamhörighet än vad IT-produkter görs. Genom köp av specifika produkter kan individen
i fråga känna en ökad gruppsamhörighet och att denne passar mer in i sina sociala omgivningar
(De veirmen, Cauberghe & Hudders, 2017). Konsumenter tenderar att följa influencers som
de känner en samhörighet med och som de antingen identifierar sig med eller vill identifiera
sig med. Genom att då följa modeinfluencers och efterlikna den stil som de förmedlar kan detta
i sin tur användas för att känna en grupptillhörighet med sina privata umgängeskretsar. Det vill
säga att samtliga personer i gruppen följer liknande influencers som då vägleder deras
gemensamma stil och utstrålning. Eftersom studien indikerar på att det inte är lika vanligt att
köpa IT-produkter för att skapa och känna en grupptillhörighet har influencern inte samma roll
när det kommer till denna bransch. Även här fanns det en signifikant skillnad.
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Sammanfattningsvis indikerar denna studie på att identitet och gruppsamhörighet är viktigare
för branscher som går att koppla till hedonistiska värden och då alltså inte lika viktigt för
branscher kopplade till mer utilitaristiska värden.
8.2.3 Sammanfattning för frågeställning 2
Sammanfattningsvis indikerar denna studie på att konsumenter upplever att modebranschen
ligger mer i framkant av användandet av influencers som marknadsföringsverktyg på sociala
medier jämfört med IT-branschen. En orsak till denna upplevelse skulle kunna bero på att det
finns en stor skillnad i användandet av IT-produkter respektive modeprodukter. Då
modebranschen kategoriseras som en bransch främst associerad med hedonistiska värden och
IT-branschen främst kategoriseras som en utilitaristisk bransch finns det klara skillnader när
det kommer till flera aspekter. Trots att det existerar en skillnad indikerar studien på att sociala
medier och influencer marketing är ett fullt fungerande marknadsföringsverktyg för såväl
hedonistiska företag som för utilitaristiska företag.
Trots denna klara uppdelning mellan de två branscherna finns det klara drag av både
hedonistisk men även utilitaristisk karaktär. Det framgår tydligt att såväl en modeprodukt som
en IT-produkt kan vara av både hedonistisk och utilitaristisk karaktär och marknadsföras med
influencer marketing.

8.3 Studiens bidrag
Studien bidrar till att ge företag en fördjupad insikt i hur konsumenter ser på fenomenet
influencer marketing när det kommer till skillnader mellan hedonistiska- och utilitaristiska
branscher. Studien utgår därmed från ett samhällsperspektiv. Genom ökad kunskap och
förståelse för hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika sorters branscher och genom
att belysa skillnader kan detta ge företag en djupare förståelse för vad som, enligt
konsumenterna, upplevs vara viktigt för respektive bransch.

8.4 Förslag till vidare forskning
Genom förstudien och respondenternas möjlighet att uttrycka egna åsikter framkom åsikter om
att modebranschen har kommit längre när det gäller användandet av influencer marketing som
marknadsföringsverktyg på sociala medier. Därmed skulle vidare forskning kunna fokusera på
att ta reda på hur IT-branschen skulle kunna gå tillväga för att utveckla användandet av
influencer marketing. Forskning skulle kunna granska olika tillvägagångssätt för utvecklingen
av användandet. Ytterligare forskning skulle kunna handla om vilka fallgropar som bör
undvikas om ett IT-företag väljer att använda influencer marketing som
marknadsföringsverktyg.
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10 Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide
Introduktionsfrågor
Berätta lite om din roll på företaget.
Vilken är er målgrupp?
Genom er målgrupp, vill ni med hjälp av influencers nå ut till fler personer inom samma
målgrupp eller vidga er målgrupp?
Tema 1 - Sociala medier och marknadsföring
Hur har ni valt att marknadsföra er på sociala medier?
Vilka olika sociala plattformar använder ni er av vid marknadsföring? Vilka anser ni fungerar
bra/ mindre bra?
Tema 2 - Influencer marketing
Hur skulle du beskriva influencers marketing?
Använder ert företag sig av influencers vid marknadsföring av företaget?
Och vad anser du är syftet med att använda sig av influencers?
Beskriv hur processen ser ut, från valet av influencer till att samarbetet slutförs.
Vad ser du för fördelar kontra nackdelar med att använda influencer som ett
marknadsföringsverktyg?
Vilka utmaningar skulle ni säga att influencer marketing medför för ert företag?
Hur stor påverkan tror du influencer marketing har på ert företag jämfört med annan mer
traditionell reklam?
Tema 3 - Image
Hur viktigt anser du att det är att anpassa influencers image med företagets/ varumärkets image?
Tror du att ert samarbete med influencer förstärker ert varumärke, varför?
Ser du några potentiella risker för företagets image vid ett samarbete med en influencer?
Tema 4 - Trovärdighet
Hur arbetar ni med trovärdighet tillsammans med influencern? (Exempelvis, berättar
influencern för sina följare när den gör reklam för er produkt/tjänst, eller är det dold reklam?)
Marknadsför era influencers flera produkter än era? Hur påverkade detta faktum ert val av
influencer?
Hur viktigt är det för er att er reklam via influencers upplevs som trovärdigt hos
konsumenterna?
Övrigt
Hur tror du att användningen av influencer som marknadsföringsverktyg, dvs. influencer
marketing, kommer att utvecklas? Åt vilket håll?
Övrigt som du vill prata om eller lägga till?
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Bilaga 2 - Transkribering av intervju med modeföretag 2019–03–06
A: Intervjuperson
B: Intervjuare
B: Jag skickade ju frågorna till dig.
A: Aa, jag har dem uppe här.
B: Aa, du har det. Skall vi börja där lite då om du berättar om din roll på företaget och lite
sånt.
A: Jag jobbar som social media och PR cordinator, så jag sköter ju våra sociala medier på
våra fyra marknader i norden. Så det är Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sen har vi ju
fem till länder då, men dem sköts från ett CE Kontor. Och där e liksom att planera upp hela
årets marknadsföringsplan på sociala medier, det är all PR som skall ut och som skall gå hand
i hand med sociala medier. Ta hand om press och a se till att vi syns.
B: Aa, just det. Det sitter du med?
A: Mm.
B: Vilken är eran målgrupp då? Som ni skall nå.
A: Alltså våran målgrupp just nu är 58 år, så det är en äldre målgrupp. Men våran nya
målgrupp som kommit in det senaste året är 48 och hon är ju mer intresserad av home. Men
sen ser vi ju med influencer marketing att vi kommer att kunna nå ut till en ny målgrupp
också. Sen har ju vi storlekar i 34-64, vilket vi är ganska egna på att ha så vi kan ju nå en
målgrupp som e yngre och större och sånt också så vi når ju den delen med.
B: Aa, precis. Då kan ni ju som e nästa fråga att vidga er målgrupp genom att göra detta då
kanske.
A: Ja, precis. Och just med influencer marketing så är det liksom är våran kund 58 så har vi
kunder upp till 75 och dem kanske inte är på Facebook och sociala medier. Så dem är ju inte
jättelätta att nå så därför försöker vi nå nya där.
B: Aa, precis. För hur har ni valt att marknadsföra er på sociala medier?
A: Alltså vi följer ju som sagt våran marknadsplan och på Facebook är det mer där vill vi få
in mer sälj med länkar som vi kan spåra in till sajten och det är erbjudanden som går i katalog
och som går på vår sida och sånt och sociala medier som Instagram använder vi mer som
inspiration – dela din stil och sånt, som får kunderna att bli mer aktiva.
B: Aa, just det. E det mer eller vilka plattformar använder ni mer är Facebook?
A: Vi har Facebook, Instagram och Youtube. Just nu.
B: Har ni kopplat de till influencer då, eller hur jobbar ni med det?
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A: Några av våra influencers har stora Youtube kanaler, så då använder dem det där. Men på
våran egna så har vi inte kommit så långt än och sen är det mest på Instagram som vi har
mycket samarbeten och sånt där de använder våran hashtagg så vi kan samla in allt material
sen och använda.
B: Aa, just det. Det e bra och det använde dem?
A: Aa, dem börjar bli bättre på det så det e kul. Men det är svårt och få dem, man vet ju själv
kanske att man inte taggar om man har någonting på sig och lägger upp på Instagram och
sånt.
B: Precis. Men det är målet då kanske?
A: Ja, vi vill ju få in mer där så det blir mer verklighetsbaserat hur plaggen verkligen ser ut
och sånt.
B: Mm, hur ser processen ut när ni tar kontakt med influencers?
A: Alltså vi letar ju upp influencers själva, ibland så kommer de till oss och vill ha
samarbeten och då får man ju ta kontakt då beroende på om de är mikroinfluencers eller
större. Så är det liksom vill de ha betalt eller är de nöjda med produkter, alltså PR, det är ju
ganska mycket där. Så får man ju sätta en plan hur man vill jobba med dem. Och sen kör vi
alltid en testperiod med dem, man kan ju inte testa på ett inlägg för det kan ju inte slå men
testar man på tre månader då kan vi ju se säljer dem inte för mer än vi betalar för dem eller
skickar produkter så är det ju tack och hej.
B: Nej, det är ju inte så bra.
A: Nej det är ju inte målet. Vi tar kontakt med dem, sätter upp en plan och skriver avtal. Och
sen så rullar det på.
B: Ja, just det. Är det många ni har som kontaktar er och sådär?
A: Ja, det är ganska många som kontaktar oss. Men sen är det många unga som vill ha
gratisprodukter och allt sånt och många som inte är vår målgrupp så vi måste ju ändå, det blir
ju lite att vi får tänka igenom om det verkligen är värt det. Men det är faktiskt rätt många.
Men det är ju mer nu, vi har ju ett verktyg där vi kan sitta och söka vilka som passar och
matchar med vår målgrupp så vi använder mer det istället så vi kan hitta de som är rätt för
oss.
B: Typ på Instagram och sånt då?
A: Mm, precis.
B: Okej, det är ju jättebra. Smidigt när det finns så många. Aa, det är ju intressant. Den här då
vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda influencers?
A: Fördelen är ju att man kan nå ut på ett mycket bredare sätt, vi kan få en ny målgrupp och
det blir ju som sagt mer verklighetsbaserat. Ser du upp till någon som har på sig plagget så
kanske du är mer villig att köpa det och du kan se mer vilken storlek hon har och allt sånt för
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man vet ju att det att det att lånas hej vilt på företag och sånt. Aa, men nackdelar är ju att det
börjar bli sjukt mycket influencer marketing nu det är många som gör samarbeten, vilket vi
kan se på våra egna ibland att nästa story så är det ett nytt företag, det blir inte trovärdigt på
det sättet heller för man vet ju hur det funkar att dem e ju betalda.
B: Aa, precis för trovärdigheten som vi har.
A: Ja, den är superviktig för oss.
B: Ja, precis.
A: Så vi har varit väldigt restriktiva med influencers, vi har inte kört på. Vi släppte vår första
riktiga ambassadör idag som är Lady Silver som är 80 år.
B: Nej.
A: Jo, ascool e hon.
B: Vad coolt.
A: För att vi känner så här att vi är jättemåna om vår målgrupp och så vi vill ju inte förlora
dem. Vi vill ju inte bli ett sånt företag som bara sprider ut allting utan att tänka på vad som
händer med det.
B: Aa, precis.
A: Aa, det är mycket att tänka på.
B: Ja, för hur jobbar ni med image och så tänker jag?
A: Alltså vi har ju lite såhär punkter på vad dem måste, vad de skall följa, det får ju inte vara
för sexigt och så för våran målgrupp. Så de måste ju följa våran image, det är ju därför vi letar
upp dem själva oftast för att dem skall kunna matcha det. Vi vill ha glatt och härligt och
hemtrevligt och allt sånt, så det gäller ju att hitta det, någon som inte tar allt för mycket
diskussioner och sätter sig i problem.
B: Aa, precis. Men det måste ju vara en risk tänker jag om en influencer skulle komma och
vara med i en skandal.
A: Aa, men dem e ju stora och de har mycket att säga till om och de syns liksom överallt och
säger de någonting dumt så syns de ju i tidningar dagen efter och förknippas vi då med dem
så är det ju vi också som sitter i den sitsen.
B: precis, har ni vart med om något sånt?
A: Nej.
B: Vad skönt. Vad har vi mer här då.
Hur arbetar ni med trovärdighet, till exempel berättar influencern att det är ett samarbete eller
är det mer dolt?

- 60 -

A: Ja, det måste dem göra det är olagligt att inte göra det. Och det åker man dit på som fan
om man inte gör det och vi åker ditt på det också för det kan bli vi som står bakom det att vi
försöker fuska med det och sånt så det är jättehårda regler på det nu, så det måste stå att det är
ett betalt samarbete med oss men sen kan ju dem…ofta har vi att dem får välja ut egna
produkter för att det också skall bli trovärdigt för deras följare. Så att dem säger jag har fått
välja mina favoriter och då har dem fått göra det men det måste stå att det är med oss. Sen kan
dem ju lägga upp nästa inlägg, om första inlägget var betalt så kanske dem bär det igen och då
behöver det inte vara betalt, det kan se om som smygreklam men det räknas inte som det på
samma sätt.
B: Nej, för då har det ändå funnits med från början.
A: Ja, det måste finnas kopplingar.
B: Mm, precis. Det var trovärdigheten det. Tror du att ert samarbete med influencern
förstärker ert varumärke?
A: Ja, men jag tror det. Särskilt på mikroinfluencers för där kan vi ju inte spåra vad dem gör
så där får vi sätta andra kopior att vi vill ha x antal inlägg på det.
B: Aa, just det. Men vad är en mikro…
A: Mikro för oss är under 10…10 tusen för efter det får dem swipe up funktionen och då kan
vi spåra deras inlägg. Sen är det folk som räknar mikro från 35-50 tusen beroende på hur man
ser det, men vi räknar ju på mätningen. Ää, vad sa du? Vad var frågan?
B: Ja, men om du tror att det förstärker ert.
A: Ja, absolut. Mycket varumärkes uppbyggande från början och vi är ju ett väldigt dolt
företag eftersom att vi har, vi är ju ett gammalt postorderföretag och vi har katalogerna
fortfarande som rullar och det kan vara ens mormor som handlat och man sett det där men
just nu använder vi det som varumärkes byggande. Att vi finns och att vi syns.
B: Mm, precis. Men det är väldigt intressant det här med influencer och influencer marketing.
A: Ja, det är sjukt mycket mer än vad man tänker. Men aa det är roligt.
B: Ja, verkligen. Men skall vi se vad vi har, jag försöker bocka av här samtidigt men det är
så… Aa just det utmaningar den kanske e, vilka utmaningar skulle du säga att det är att
använda influencer?
A: ja, men det är väl det att hitta rätt personer för vi vill inte hamna i någon dum situation och
vi vill liksom att de skall få vårt företag att förknippas med någonting bra och härligt och det
kan ju inte vi garantera att dem gör när de lägger upp det. De kan ju få kommentarer i deras
flöde som inte vi kan påverka. Så utmaningar är ju att man inte har full kontroll över det och
är det ute så är det ute liksom men vi försöker jobba med det.
B: Men om ni hittar en influencer och den skall göra inlägg tänker jag får den riktlinjer vad
den skall skriva eller säga?
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A: Ja men vi har ju, riktlinjerna är ju att de skall skriva att det är ett samarbete med oss. För
det är inte ens dem som är riktigt stora som alltid är så bra på det, sen har vi våran hashtagg
som alltid skall vara med. Ää, vi har inte så mycket mer men nu på det sista så har vi börjat ta
in en koll innan de skickar ut det för att vi skall kunna det här är inte vad vi står för eller det
passar inte. Men annars så…dem vi har jobbat med länge dem vet ju hur vi är och dem vill ju
jobba med oss för dem tycker om oss. Och det är ju där, det är ju också en utmaning för man
vet ju inte om de bara vill ha produkterna och bara ha betalt att de lägger upp ett inlägg i
flödet och sen är det borta efter tre veckor för att det kommer längre ner. Så det är en
utmaning att hitta någon…aa men att hitta någon som faktiskt vill jobba med oss och som vi
kan lita på och som vi vill jobba med också.
B: Ja, men det är spännande. Jag tycker det är jättekul att se hur det utvecklas.
De influencers som ni använder, marknadsför dem produkter från andra modeföretag och hur
tror du det påverka?
A: Ja, men det e ju det många gör också, för från början så har det inte vart så många riktlinjer
för om de får göra det men vi skall ju liksom börja sätta en, inom två veckor får ni inte göra
något med våra fem största konkurrenter eller något sånt. Men annars blir det ju lätt att det ser
väldigt köpt ut och att det inte passar in varken för oss eller konkurrenterna att det blir så nära
inlägg och så men det gör dem. Alltså det kan vi ju inte heller säga något om, vi kan ju inte
binda upp dem på ett år utan att dem får göra något med någon annan om vi inte vill betala
flera miljoner för dem. Så det är aa, helst skall dem ju inte göra det men dem får ju det.
B: Svårt att styra kanske.
A: Aa, lite.
B: Hmm, aa, hur tror du att användningen av influencer som marknadsföringsverktyg
kommer att utvecklas liksom?
A: Alltså vi har pratat om detta väldigt många gånger men jag tror, jag vet inte hur det
kommer bli, men jag tror att det kommer att dö ut det som är nu att det bara är en massa köpta
inlägg på Instagram och det är bara nya företag och allt sånt, jag tror konsumenten kommer
tröttna på det här ganska så snart att det inte är trovärdigt för dem heller, det blir inte
inspiration. Influencer själva har inte sin egna stil kvar eller det tappar för mycket, om man
kör för mycket sånt här sen tror jag det kommer bli väldigt mycket mer video, än bara inlägg,
Youtube kommer kanske smälla igen. Det är jättesvårt att se men jag tror inte det här kommer
funka hur länge som helst till faktiskt.
B: Att det blir, vad skall man säga, upptäckt av konsumenten. Att det inte funkar.
A: Ja, en äldre målgrupp ser ju inte det här men har man ett tränat öga så ser man ju exakt vad
som är köpt och vad som är fuskat PR och allting, sen kommer det bli mycket mer hårdare
regler att man måste skriva att det är betalt och sånt för folk åker dit varje dag att de har
smygreklam i sina bilder.
B: Aa, just det. Hur tror du att det påverkar konsumenten om den upptäcker att eller att den
blir förvirrad – är det reklam eller inte?
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A: Jo, men absolut men sen också att dem som följer sin influencer de ser ju upp till dem, det
är ju deras största modeguru och blir dem påkomna med någonting eller att det är fusk det är
klart att man kanske inte kommer köpa det dem lägger upp nästa gång. Så jag tror det är
viktigt att tänka på sin målgrupp före sig själv när man gör såna här saker.
B: Mm, verkligen. Jag tänkte, vi har inte med detta som fråga men jag kan ställa den ändå, Vi
har ju kollat med IT företag här också hur tror du att, liksom, vad tror du det finns för skillnad
hos IT företag kontra modeföretag, hur de använder sig av influencer?
A: Alltså jag tror ju att, jag har ingen koll nu, men jag tror ju att mode gör det mer. För jag
har svårt att se vad IT skulle göra med det. Att det liksom, vad jag tänker med IT är ju de
tjänster som de som arbetar för oss har inom branschen har det och om någon influencer
skulle göra det. Det är skillnad på kläder och om någon lägger upp det men IT, om det skulle
sitta en influencer och bara den här datorn eller det här systemet är så jäkla bra och man vet
att det är ett köpt samarbete så blir man såhär – hur fan vet du? Nej men dem kanske jobbar
jättemycket med det, men det känns som att dem måste ha mycket högre trovärdighet än vad
vi behöver ha.
B: Ja, men precis. Det är intressant att se.
A: Ja, och det är sådan skillnad på vad man investerar i pengar på mode och IT med. Har ni
träffat dem ännu.
B: Ja, just dem är ju ganska i framkant just då, för de jobbar med dator case som är mycket
gaming och så.
A: Ja, men då kan man använda gamers som influencer då.
B: Ja så dem har ju influencers.
A: Men om man säljer plattformar och så är det ju kanske…
B: Ja precis och kanske bredband och så…haha
Men det är ju olika det där men det är intressant att se skillnader och så.
A: Ja verkligen, men sen så kanske vi inte är rätt företag som jobbar lika mycket med NA-KD
som bara kör sin marknadsföring genom influencers.
B: Jaha, gör dem det?
A: Ja, dem har ju startat på det sättet så dem har ju influencers hela tiden. Samma som när det
gäller Daniel Wellington, de marknadsför sig bara på det. Så det är intressant att se, det
funkar ju, men det är frågan hur länge det funkar. Innan man behöver ta till något annat.
B: Ja, precis och vad blir det då liksom?
A: Nej, det är det vi tror och vi hade ju inte klarat oss med bara influencers men vi behöver
dem för att få ut räckvidden och trovärdigheten och allt sånt. Man får göra det tillsammans
med alla andra bollar så man får ihop det.
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B: En tydlig marknadsföringsstrategi.
A: Ja, men verkligen.
B: Ja, är vi på sista kanske. Är det något mer du vill lägga till?
A: Nej, jag tror inte det. Ni får ju skicka frågor om det är något. Om ni kommer på något.
B: Jaha, tack. Jättebra, jag tror faktiskt vi har fått med allt vi behöver.
A: Nu får ni ta och följa oss på Instagram.
B: Ja, det får vi ta och göra. Har ni många följare och så eller?
A: Vi har typ 170 tusen på Facebook och typ 9 tusen, 8 tusen, på Instagram. Vi får såhär
kommentarer ibland. Typ en hashtagg och inget mer, man bara gumman, då e dem ju såhär 60
år och sitter och vill ta sig in och vara med i det men man ju lära dem på ett helt annat sätt hur
det funkar och sen tror nog många äldre att Instagram är lite farligt och där skall man inte
vara för där delar man med sig för mycket av sitt liv och så. Men aa dem börjar trilla dit, jag
tror vi har målgrupp 34–40 som störst på insta och typ 58-65 på Facebook, så det är helt olika.
Helt olika som är där.
B: Vilken kanal tror du funkar bäst?
A: Facebook för oss, definitivt, där är dem hemma.
B: Ja, där är det tryggt.
A: Ja och där kan vi spåra mycket lättare med. Vilket vi vill göra för då kan man ju testa och
allt sånt.
B: Är det ett externt program som man spårar med då?
A: Nej, det är ju google analytics och så lägger vi spårbara länkar så taggar vi upp dem såhär
vecka 7, vecka 7 toppar, så ser man vilka inlägg som folk går in på och vad dem köper och
allt sånt. Vi tar ju kontroll på allting vi gör liksom så det är där Instagram blir lite svårare.
B: Men det är ju spännande, att man kan se så mycket.
A: Ja det finns så sjukt mycket att mäta. Men sen är det ju liksom skall vi nu köra igång med
mer mikroinfluencers så kan vi ju inte mäta det på samma sätt. Men vi kommer ju se om vi
får spridning på kännedomen på varumärket och sånt, så det får vi ju vara beredda på att testa
ett år innan.
B: ja, hur mäter man det?
A: Men då får man ju sätta andra kopior typ, Ja men hur många inlägg vi vill ha och allt sånt.
Vi kan ju inte mäta det, har dem ingen swipe up funktion så kan vi ju inte se det. Vi kan ju se
att lägger den influencern upp en speciell byxa så kan vi se att just den dagen den tiden så
säljer den byxan mycket mera, och då kan vi ju koppla det men det är ju inte säkert. Den
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kanske har synts någon annanstans eller den kanske bara e snygg så folk köper den. Så man
får ju ha lite is i magen när man gör det.
B: Ja, men spännande, kul. Det verkar som ni är redo och gasa.
A: Ja, nu händer det grejer.
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Bilaga 3 - Transkribering av intervju med IT-företag 2019–03–05
A: Intervjuperson
B: Intervjuare
A: Jag var på Lindex i sex år och sedan på Intersport i tre år. Så där har jag jobbat med mode,
jag jobbade med marknadsföringen och det digitala. Där är det ju jätteviktigt precis som det är
här, en intressant jämförelse.
B: Det är det vi vill ta reda på, jus hur mode och IT är och hur de skiljer sig med tillvägagångsätt
och sånt.
A: Då får vi passa oss så jag inte sitter och berättar massa skrönor om hur det var förr i tiden.
B: Det kan ju bli jätteroligt.
A: Nja, det vet jag inte … hehe …
(A visar Lindex hemsida på datorn)
B: Här ser vi Lindex.
A: Här är där man kanske är duktigast på att jobba med det här och fortfarande är. Jag började
där 2006, då fanns det ingen e-handel. De hade någon webbsajt som var riktigt kass. Sen så
byggdes det upp från det, det har jag följt hela vägen. Där är det alltid det där med PR, alltså
influencers det har ju funnits jättelänge men då kallades det för PR istället. Det är ju samma
sak. Det är bara det att nu sitter man på Youtube istället för på månadsmagasin. Då jobbade
man jättemycket med det när jag kom dit, själva PR delen. Med presskontor. Har ni träffat några
modemänniskor än?
B: Nej, imorgon blir första.
A: Vilka blir det då då?
B: Modeföretag i Borås, deras PR-ansvarig för och se hur de jobbar.
A: De har ju säkert presskontor i Stockholm där de lånar ut. Ska jag berätta om hur det funkar?
B: Gärna.
A: Man har sina presskontor ute i länderna. Då kommer journalisterna dit för att låna kläder.
Så tar de med sig kläderna och åker hem och gör sina modereportage. Och så är man ju
jättetrevlig mot dessa journalisterna och fotograferna och det är ganska mysigt oså. Man kan
fika oså. Man har en schysst miljö som man kan umgås i, och sen så får man en god relation.
Det är enkelt att komma åt kläderna och då kan de göra sina reportage. De producerar innehållet.
Det blir en win-win. Journalisten måste göra ett modereportage och då behöver de kläder till
det, företaget måste få ut sina produkter och visa upp dem och då gör man det lättillgängligt
och då blir det lätt för alla.
B: Så det är inga pengar inblandat?
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A: Nej, eller…
B: Så det är mer win-win för båda?
A: Ja precis. Jag uppfattade det så att det är rätt strikt journalistisk etik i det. Att när du gör ditt
modereportage … vi kan kolla här på datorn… Vi kan titta på Damernas värld. Kan se om vi
ser nått typiskt reportage. Det här är rätt vanligt, att man har skvallerbilder.
B: Vad definierar det?
A: Jo men ni vet de här skvallertidningarna, med paparazzi-grejer. Det här är lite åt det hållet
(visar en bild på datorn). Det är streetbilder. Så man hittar det man tycker är trendigt och så
bygger man den stilen. Så letar man upp de grejerna, man hittar liksom coola bilder och sånt
från visningar och sånt här.
B: Är det inte så mycket influencers som de använder? Mer personen, typ en kändis som bär H
& M- kläder …
A: Jo precis, vi kan fortsätta på det spåret. Då var det så att förr i tiden hade man ju de där PRtidningarna som kom till kontoren och lånade kläder. Man hade även realesepartyn och
modevisningar, och de som sitter längst fram på modevisningarna – förut var de bara
modejournalister och kändisar. Sen så kom det här med influencers, nu är det så att man får
mer räckvidd genom att köra med någon av de här topptjejerna som är modebloggare, än att
försöka få upp det på Damernas värld. Så istället nu så sitter de här, massa influencers istället.
De är ju också på de här presskontorerna, det är ju egentligen samma sätt att jobba. Det är bara
det att typ från att det har varit koncerner man jobbar mot, så jobbar man mot egna företagare.
Sen en annan stor skillnad i det här är, det ör ju att, oftast är influencern själv stjärnan i sitt eget
flöde. Vad heter de nuförtiden?
B: Bianca Ingrosso är ju en av dem…
(Kollar hennes Instagram på datorn)
A: Det som är så lurigt med det här, här börjar man betala för att det ska synas. Det här har hon
fått betalt för, för att ha på sig. Så finns det nån stylist, som har samarbeten med massa
varumärken.
B: Det är det som är så lurigt med influencer marketing, det är inte alltid så tydligt.
A: De är så oerhört visuellt fokuserade här. Det är ju skitsnygga bilder och de ser ju fantastiska
ut. Om man jämför med den branschen som jag är i nu, det ser ju förjävligt ut. Folk skiter i hur
det ser ut, det handlar ju om funktion, men det tror jag kommer att ändra sig.
I varje fall, de plåtar ju sig själva. De lånar, får betalt för att ha på sig och prata om de här
produkterna. Så får man snurr på det. Jag har en bok som ni borde låna … (Han går och kollar,
hittar inte den)… (Visar boken av Aron Levin på Relatable på datorn… )
(A visar en bild från ett Youtube-klipp). Här är ju Kenza, hon har 1,4 miljoner följare. Så har
man tittat på hennes inlägg och hur stort engagemang det är med dem, det är 3 % vilket jag
tycker är fantastiskt bra i och för sig. Sen kan man gå ner och titta på B-laget och så kan man
samla ihop massa influencers att jobba med för att nå lika många antal followers. Här har man
tagit 36 stycken gånger 40 000 följare. De blir det lika mycket, de har tillsammans 7 %
engagemang istället. Sen så står det inte riktigt här vad det kostar, men jag kan tänka mig att
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det är billigare att jobba med alla de tillsammans än att jobba med bara Kenza. Det är en strategi
att gå ifrån att jobba med A-laget och börja jobba med B-laget, dvs kunna jobba med många
istället och på så sätt få räckvidden.
B: Tror du att det både är så i modebranschen, men också IT-branschen?
A: Vi tror att det är så, vi försöker hitta till det här och jobba på det här sättet.
B: Hur jobbar ni?
(A visar företagets hemsida)
A: om vi tar den här produkten, den släppte vi ut i januari. Vi har gjort massa filmer, som ligger
på Youtube men som är våra egna.
(A visar en produktfilm)
A: som en reklamfilm. Det vi också gör samtidigt är … det ser ni här .. det är massa folk som
gjort reviews på det här. Här är en som har 176 000 visningar. Om vi ser på våran egen film
har den 37 000 visningar, men om man börjar kolla på alla filmerna tillsammans så blir det
jättemycket. Han här är duktig, han gör snygga grejer.
B: Har ni kontaktat honom för ett samarbete eller hur gör ni? Hur går processen till?
A: Vi har listor med folk och folk hör av sig till oss. Han här är en av de stora, så då frågade vi
honom om han vill ha vår produkt och göra en review på den. I det här fallet sa han, nej. Men
så kom det här ut och då ringde han och sa att det såg jättespännande ut och ville göra en grej
på det. Då skickade vi direkt till honom. Det vanliga är att folk signar upp sig, en bargo text
från oss. Att du inte får publicera din review förrän det klockslaget den dagen. Det respekterar
alla, de behöver inte skriva på nått. Men det är viktigt att de släpper ut det samtidigt och inte
någon före den andre. Då skickar vi produkten och en review gudie som är som en Powerpointpresentation hur man ska reviewa den här produkten. De har ju jättemycket att göra, så de är
tacksamma om de får hjälp med vilka saker som är viktiga att prata om kring den här produkten.
Sen gör de änd sin twist på det, det är ju så man jobbar med pressrealsear. Man försöker tala
om för journalisten vad det är som är nyheten, sen gör journalisten förhoppningsvis sin egen
grej. Det ser man ju allt för ofta att de bara liksom kopierat och tryckt in. Så de får lådan och
reviewguiden och så ringer vi dem också och frågar om de fått det här nu och om allt är som
det ska och om de har några frågor, sedan ringer vi igen och frågar hur det har gått oså. Och
tillslut kommer det ut.
B: Skickar han videon till er innan så ni får godkänna den?
A: En del gör det. De får göra vad de vill men vi, ibland hjälper vi dem och kollar igenom ifall
de har exempelvis pratat om nått på fel sätt. Oftast är de tacksamma för det, för då får de hjälp
att göra det ännu bättre.
B: Det borde ju finnas risker med att anlita, man kan ju inte styra exakt vad de säger.
A: Ja exakt. Jag har ett exempel på det, nu har vi ju väldigt bra grejer då va. Den här killen (på
Youtube) är inte alltid så glad han är ganska gnällig. Hans vinkel på det här är att skjuta ner
allting, så fort han hittar nått. Våra produktutvecklare klagar på honom, men när man sett flera
grejer av honom inser man att han klagar på all från alla.
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B: Varför vill man anlita någon som klagar?
A: Fast du vet, samtidigt så är det ju äkta. Han känns väldigt äkta, han känns inte köpt. Utan
det känns som att han säger vad han tycker och det här är jättebra och jätteviktigt. Jag tror inte
att bara ha rent positiva grejer där ute är bra. Det ska finnas lite skit också. Sen är det ganska
enkelt för oss eftersom vi har bra produkter, men om vi skulle börja släppa ut skräp då blir ju
inte detta roligt längre. Så det här med influencer marketing ska man ju hålla på med om man
har bra prylar, säljer man billig skit ska man använda andra kanaler tycker jag.
B: Hur stor påverkan tror du influencer har på företaget om man jämför med traditionell
marknadsföring?
A: På kunderna, eller här? För oss så är det en jätteviktig kanal.
Har ni koll på AIDA modellen? (A målar på tavlan) Attention, interest, desire, action. Sen på
slutet har man ju lagt till massa advocate och sånt. Om man tittar på det här sättet att jobba med
infleuncers. Folk som söker sig till sånt här och tittar på sånt här de har ganska bra koll, de vet
ju vad de vill ha, de lägger vi ju i att de är här nere nånstans. Så använder vi det, det är väldigt
produktnära och mycket data, man tittar och vrider och vänder på det. Hur lång är den videon?
22 minuter, ja det hittar man ju inte hos mode.
B: Ja, där är ju ytterligare en skillnad mellan IT och mode.
A: Och om vi ska förflytta oss uppåt, för at nå fler folk oså. Då behöver vi kommunicera mer
här, på AIDA modellen. Då får man jobba på ett annat sätt. Det här företaget byggdes på att
man gjorde jättebra produkter och så fick man ut det hos revievers och så började man se det
här. Hur ska jag rita det här … Om jag gör en pyramid istället… Så har man trendsetters här
uppe och liksom kärnan man har, sen har man den breda basen. Så som det funkar, man talar
till de här människorna, men då når man bara dem. Man måste förflytta sig för att nå de bredare
massorna. Det är då man sponsrar de riktigt stora influencers. Om vi fortsätter att bara jobba
med de här så kommer vi bara ha de här hardcore-do it yourself- bygga datorpersonerna. Vill
vi nå utanför det måste vi komma utanför det här. Jag brukar visa den här gubben som exempel.
Vi har inte jobbat med honom än, Jon Olsson. Han är sådan där jobbig person med vacker fru,
bor i Marbella och får åka runt och fotografera och hoppa fallskärm och sånt som sitt jobb. Allt
är bara solsken. Vi kan titta på, han har gjort … De har tagit över nått hus och gjort det till ett
hotell. Det finns inte en pryl här som de har betalat för. De gjorde en grej med Technogym, de
gjorde om ett rum till gym och då fick de alla grejerna av Technogym. Det är ju inte jättemycket
pengar för företaget och det blir en väldig räckvidd.
B: Han har ju ganska många följare, 1,3 miljoner.
A: Ni ser ju hela livsstilen, man ska flyga privatjet… Hur som helst, den här killen skulle vi ju
kunna göra nått ihop med va. Man får betala bra men då hade vi nått en bredare publik. Inte
bara de här hardcore. Här är dilemmat med influencers, om man vill nå en bred publik då börjar
det kosta. Vill man nå de här hardcore, då kan man jobba med de passionerade och smala
människorna.
B: Hur ser er målgrupp ut idag?
A: Vi säger att vi har en målgrupp, framförallt män plus 25 år. 25–50, lite äldre. Om man ritar
… Dom inspirerar dom och dom inspirerar dom. Vi är väldigt duktiga på att marknadsföra oss
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här, men om vi ska öka behöver vi bli duktiga på att marknadsföra oss även här. Det är därför
man ser tv-reklam för Santa Maria kring Melodifestivalen. De är ju på det här, de vill ju inte
bara nå foodies utan det är massorna som ska nås. Då får man nå andra kanaler, sedan kör de
lite influencers också. Men impacten är att köra tv-reklam och stortavlor på stan. Helt andra
kanaler.
B: Vad kör ni för kanaler mest?
A: Youtube, Instagram, Facebook.
(Visar på datorn)
Jay 2 Z, är soppas stor så vi har råd att jobba med honom, 1,9 miljoner följare. 500 000 följare
på Twitter, Facebook, Twitch. Bredare influencers jobbar i många kanaler.
Ex. Jon Olsson, Youtube, Instagram. Egen hemsida måste man ha. Han har också startat ett
eget väskmärke. 1 miljon följare på Instagram, 1.3 miljoner följare på Youtube. Han är sponsrad
av Red Bull. För oss, vi behöver förflytta oss från hardcore och försöka komma ut till de lite
bredare för att kunna växa. Det har vi inte löst än, men det måste vi.
B: Vad hade krävts från er för att få ett samarbete med honom?
A: Pengar, och så måste man hitta en vinkel. Han måste ju få in det naturligt i sitt material. Jag
har tänkt, det man skulle kunna göra med honom. Det filmas ju mycket oså, och de sitter ju
någonstans och jobbar med det. Vi skulle kunna sätta upp hans workstation.
Det här är ju egentligen samma sak, om vi kommer tillbaka till modetidningarna. Förr i tiden
så kom modereporten till Lindex och lånade kläder, men det var ju inte så att Lindex gjorde
reportaget utan det var modetidningen som gjorde det. Utan de tog ju kläderna, gick ut i skogen
och plåtade och gjorde sin grej av det. Det är precis samma sak. Det är bara nya kanaler.
B: Vi har en fråga kring image. Hur tror du det påverkar valet av influencers, hur det påverkar
företagets image kontra vad de har för image?
A: Det är klart att det hänger ihop. Det finns influencers som väljer att inte jobba med för att
de super, bär sig illa åt, har lättklädda tjejer, osv. De är inte bra, ingen bra miljö att vara i. Om
man skulle koppla sig starkt till en influencer och det visar sig att den influencern gör nått dumt,
så påverkar det även företagets image. En risk.
(A kollar på datorn, visar en cyklist som skapade en foundation med gula armband).
A: Det visade sig att han dopade sig under hela sin karriär. Vad skulle Nike göra med det där?
De hade ju ett samarbete. Nike fick ju avsluta deras samarbete och gå ut och säga att det är
inget de stöttar. Det blev ju katastrof för Nike. Sedan har de varit väldigt duktiga på att balansera
detta. Har ni sett denna? …
A: Det är lurigt att jobba med influencers för att man inte har full kontroll på allt. Effekten kan
ju vara både positiv och negativ.
B: Hur gör ni för att minimera riskerna? Gör ni reaschers?
A: Nej. Vi väljer bort vissa. Vi tittar, de stora Youtubers som vi jobbar med vet vi sköter det
här för det är deras levebröd. Vi tittar igenom deras grejer…
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B: Framgår det tydligt vilka influencers ni arbetar med eller är det mer dold reklam? När de
lägger upp Youtube-klipp.
A: Det är en jättebra fråga. (Kollar på datorn) Han här får inte betalt för att göra det här jobbet
med oss men vi annonserar hos honom. Vi gör tävlingar ihop med honom, så vi köper ju inte
reviews hos honom. I Kina gör man det. Det beror väldigt mycket på vilken marknad man är.
(A går in på Sweclockers.se)
B: Så han gör en review på ert case?
A: Ja, men det här får han inte betalt för. Vi har skickat det här till honom och berättat vilken
fantastisk produkt det här är. Grejen är att vi vet ju att dessa måste överleva på nått sätt, att vi
når rätt målgrupp. Så vi annonserar hos dem, men det är olika människor vi jobbar med. Så det
där med att man är helt oberoende som journalist är jätteovanligt nuförtiden. Så är det när man
tittar på Rapport också. När man kommer in i den här PR-världen börjar man titta på allt på ett
annat sätt, på Rapport undrar man varför varje inslag är med. Så inser man att här är någon PRbyrå som ligger bakom det här och som har gjort det väldigt lätt för Rapport att göra ett
reportage om det här. Därför gör dom det, sedan bedömer givetvis Rapport att det finns ett
nyhetsvärde och allmänintresse, men det är ingen slump att innehållet finns där. Det är någon
som har gjort ett jobb för att journalisten ska hitta det. Samma sak är det här, det är ingen slump
att de har vårt chassi här. De hade inte haft det om vi inte hade pratat med dem, skickat sakerna
och hjälpt dem göra det här reportaget.
B: Hur tror du influencer marketing kommer att utveckla sig? Åt vilket håll?
A: Det får man ju fundera ett tag på innan man svarar på det. Tittar ni mycket på Youtube?
B: Jo, sådär. De har ju koll på vad man prenumerera på oså. Om jag tittat på min tv-konsumtion,
jag tittar ju aldrig på linjär tv utan går in på SVT-Play, Youtube, Netflix och tittar på det jag
vill. Youtube erbjuder ju att man kan titta på vad man vill.
A: Jag tror så här. Jag tror att distributionen av underhållningen kommer bli mindre och mindre
viktig, utan du söker själva innehållet och varumärket som blir viktigare och viktigare. Och om
du som influencer kan skapa det innehållet så kommer du att bryta igenom. Och dessutom är
det så billigt att göra det här, och det är jätteenkelt att börja med det här. Sen måste du vara
väldigt speciell för att kunna bryta igenom.
Jag tror det kommer att öka, sedan dör ju de som växt upp med linjär tv av nu. Barnen förstår
inte varför man inte kan se på det när man vill se på det. Sedan blir det ju lättare och lättare.
Dagens mobilkamera kan man själv göra jättemycket med, bra kvalité på kameran…
Så vi letar upp de som har lite färre följare och så kontaktar vi dem och frågar om de vill göra
nått med vår produkt. En del vill ha betalt och en del blir glada att de får produkten, många blir
glada att de bara får en idé. Det är ju inte lätt att fylla en sådan här kanal själv, måste ju hitta på
nya vinklar för att vara intressant hela tiden.
B: Nu är klockan fyra, så du inte missar ditt nästa möte.
A: Fick ni ut nått av det här?
B: Verkligen, tack så mycket.
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Bilaga 4 - Enkät
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Bilaga 5 - Citat från enkätundersökningen
Fler verka vilja vara "influencers" inom mode, smink och livsstil osv. Ett låtsasjobb som unga
hoppas kan låta dem leva i en fantasivärld. Marknadsföring är absolut ett riktigt jobb och inget
nytt koncept. Att vara "influencer" är bara att ägna sig åt marknadsföring utan någon som helst
utbildning eller trovärdighet.
Mer vanligt att använda influencer när det kommer till modebranschen även skillnad när det
kommer till utformning och plattform.
Det känns som att modebranschen har kommit längre än IT-branschen när det gäller
användandet av influencers.
Du märker mer av mode influenser då de är viktigt att visa. Oftast när de kommer till it så är
det eventuellt en logotyp som syns inte så mkt mer än så.
Känns som modebranschen använder sig mer av influencers än it-branschen
Influencer i modebranschen är celebrities som är i min åsikt inte så trovärdig som influencer i
IT branchen som är computer enthusiasts eller känt gamers som representerar produkten
trorvärdigare.
Modebranschen känns enklare att marknadsföra genom influencers medan teknik är viktigare
och dyrare köp där recensioner är viktiga och köp självklart kan påverkas av influencers men
man gör nog lite mer research innan den typen av köp.
Skillnaden ligger i produkten; en speldator för mig är något annat än en tröja, däremot skiljer
det inte så mycket mellan en mobiltelefon och en tröja, som för mig är mer förknippat med
mode.
Jag har ingen uppfattning om detta, eftersom jag aldrig lyssnat på någon IT-influencer.
Om en influenser gör reklam med flera it företag, ex olika mobiltillverkare så förminskas
trovärdigheten medan om en influenser gör reklam och berättar att hem gillar olika
modeföretag så kan tillförlitligheten fortfarande finnas kvar så länge det är ett mode som passa
med influenserna image.
För IT-branschen finns det oftast flera och oberoende tester på nätet. Mode är ju mer tycke och
smak!
Jag har ingen aning om nåt.
Jag tycker inte det finns någon skillnad, eftersom de folket vill ha är trovärdig fakta, vilket vi
vill ha från båda sakerna.
Olika målgrupper
Produkt som produkt, allt går att sälja med bra marknadsföring.
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När en influencer används för att marknadsföra en produkt, anser jag inte att det är någon
skillnad på vilken typ av produkt de säljer. När de används visar de (oberoende produkt) att
det dem använder är något de litar på. Då borde vi som kunder också lita på det. På något sätt
känns det som om när en influencer används känns det ”närmare” oss än när man ser reklamen
på tv. Det är också mer underhållande att se på en person man gillar än reklamen på tv som
är ”långt bort”. Jag tror både företagen inom mode o IT vet det. Sedan skiljer det såklart på
vilka influensers som används för vad som ska säljas.
Jag har egentligen ingen erfarenhet av influencer
Vet ingen influenser inom it-branschen
Jag upplever det som att jag ser mer av mode-influencers, de är överallt och känns väldigt
populära. De säljer en livsstil som väldigt många människor önskar och det SER väldigt bra
ut.
Mode är något som köps mer frekvent än it-produkter och därför krävs det mindre engagemang
för att köpa dessa, jag tror att man då blir mer påverkad. Gällande it så jämför man mer på
egen hand och är det exempelvis stora prisskillnader så påverkar det mer än influencers. Men
är produkterna likvärdiga kan influencers spela roll. Dessutom är det bra att uppmärksamma
att det finns för de som inte har koll på it.
Mer fokus på produkten och dess prestanda inom IT-Branschen. För modeinfluencers är min
uppfattning att sammanhanget och miljön som kläderna används i viktigare än plaggen i sig.
Modebranschen använder influencers mer öppet och synligt, medan IT antagligen inte kommit
lika långt. Skiljer sig antagligen även åt till utseende och val av plattform!
Det finns flera mode influencers men känner inte till några influencers inom IT.
Ingen större skillnad
Modebranschen använder influencers mer för att sprida uppmärksamhet om olika produkter
och varumärken medan IT brancshen använder sig av influensers för att sprida kunskap kring
produktens egenskaper. När en influencer visar upp en tröja tex så kanske det är många som
köper den eftersom att de ser upp till denna personen - men när det kommer till IT så tror jag
att det mer handlar om att vissa hur produkten fungerar och vilka fördelar den erhåller, vilket
kanske gör att de inte får en lika stor påverkan på dess följare, det är även oftare ett dyrare
köp. Influencern får därför inte lika stor makt tänker jag.
Känns viktigare att en influencer som ska göra reklam för en it-produkt måste ha ett visat
intresse och kunskap om produkten som inte krävs när det gäller mode.
It ser jag mer som en funktion medan mode mer är image. Därför är det mindre viktigt vem
som gör reklam för mode och vilken kompetens den personen har eller utstrålar.
Jag är helt okunnig om s k influensers. För mig väcker dessa personer oftast löje om jag ens
lyckas se att det är en sådan figur.
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Mode berör det vardagliga livet då vi kan klä oss olika beroende på vad vi vill utstråla för
image. Det är mer påtagligt än vad gäller it-produkter. Inte lika många är, enligt min synvinkel,
som är intresserade eller för den delen insatta i It-produkter, som för mode och kläder.
Lättare för mode att samarbeta med influencer eftersom det bara gäller att hitta en influencer
som har samma stil som företaget för att reklamen ska vara tillförlitlig medan ett it företag
måste ta större hänsyn till vad influencers faktiskt vet om it produkter. En reklam för en it
produkt har inte så stor trovärdighet om en influencer som inte vet något om it presenterar den,
och berättar att den är bra.
För it produkter så vill man göra mer jämförelser innan man köper medan det är lättare att bli
inspirerad för köp när de gäller mode.
När det gäller it så tror jag det behövs en mer allvarlig och mer känd influencer. Medans valet
av influencer imon mode är lite mer fritt.
Lättare att lita på om en influencer tycker ett modeföretag och dess produkter är bra eftersom
man lättare/snabbare kan göra en jämförelse med vad hur de vanligen klär sig och hur de
uttryckt sig om företaget/liknande företag.
För att känna tillit för reklam gällande it så vill man helst veta att personen som gör reklamen
har någon kunskap om sådana produkter. För mode behöver man uppenbarligen inte liknande
kunskap för att kunna göra reklam.
Känner inte till någon IT influencer men kan tänka mig att när det gäller IT produkter så är
det mer fokus på produkterna och dess funktioner medan när det kommer till mode så är det
snarare influencern som står i fokus. Lättare att påverka när det kommer till kläder eftersom
att det används mer för att framhäva sin personlighet och om man då följer influensers som
man identifierar sig med så får de en större påverkan på konsumenten. Medan när det kommer
till IT köp så vill man mer veta hur produkten fungerar och då spelar det inte så stor roll vilken
influencer som promotar denna produkt.
För it bör företagen vara mer restriktiva när de väljer influencer eftersom trovärdigheten kan
bli sämre om de samarbetar med en influencer som inte verkar veta så mycket om produkterna.
All reklam är reklam. Betalt och icke-autentiskt. Facts.
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