
JAG FÖLJER DIG FÖR ATT JAG LITAR PÅ DIG 
- EN STUDIE OM RELATIONEN MELLAN FÖLJARE OCH INFLUENCER 

 

2019.13.01 

 

Examensarbete – Kandidat 
Textilt Management 

Jennifer Johansson Hallberg 
Lina Karlsson 

Maja Toft 



Svensk titel: Jag följer dig för att jag litar på dig 

Engelsk titel: I follow you because I trust in you 

Utgivningsår: 2019 

Författare: Jennifer Johansson Hallberg, Lina Karlsson, Maja Toft 

Handledare: Anita Radon 

Abstract 
Influencer marketing is today seen to be the most effective way to reach customers in their 
everyday life. Today, companies marketing budgets consists mostly of influencer marketing 
activities. Companies are searching for influencers who can communicate and convey the 
companies message through their social media platforms to their followers - the companies 
potential customers.  

The following study aims to investigate the relationship between influencers and their 
followers and how this affects the followers trust towards the influencer. This will be done by 
evaluating followers perception of the influencers honesty and authenticity and further 
analyze how this affects the influencers trustworthiness in their collaborations with a brand. 
To understand how the influencers trustworthiness is affected by their choice of collaboration, 
the relationship between the influencers personal brand and the company's identity will be 
investigated further. This will be done to understand how brand fit affects the followers 
relationship in terms of trustworthiness.  

The study consists of qualitative semi structured interviews which aims to provide a depth to 
the survey. A quantitative digital survey has also been done to provide the reader with a 
general understanding of young women’s relationship with influencers on Instagram. By 
analyzing the empirical material we find that honesty in influencers collaborations will 
generate in followers trust towards the influencer. If the influencer collaborates with a 
company that is not in line with the influencers personal brand, the followers trust towards the 
influencer will be damaged and the influencer will be seen as dishonest and fake. This will 
also damage the influencers personal brand. Further, we find that long relationship between 
the influencer and their followers creates a more stable relationship in case of trust, honesty 
and authenticity even in the influencers collaborations. This is also the case of 
ambassadorship, where a long relationship between an influencer and a brand correspond with 
each other. This reflects in generated trustworthiness from the influencers followers.  

This thesis is written in Swedish.  

Keywords: 
influencer marketing, trust, honesty, influencers, parasocial relationships, brand fit, personal 
branding  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Sammanfattning 
Influencermarknadsföring ses idag som det mest effektiva sättet att nå kunder i deras vardag. 
I d a g b e s t å r f ö r e t a g e t s m a r k n a d s f ö r i n g s b u d g e t a r f r ä m s t a v i n f l u e n c e r 
marknadsföringsaktiviteter. Företag söker influencers som kan kommunicera och förmedla 
företagets budskap via sina sociala medieplattformar till sina anhängare - företagens 
potentiella kunder. 

Följande studie syftar till att undersöka förhållandet mellan influencers och deras följare samt 
hur detta påverkar följarens förtroende till influencern. Detta kommer att ske genom att 
utvärdera följarnas uppfattning om influencerns ärlighet och äkthet samt vidare analysera hur 
det påverkar influencerns trovärdighet i sina samarbeten med ett varumärken. För att förstå 
hur influencers trovärdighet påverkas av deras val samarbeten, kommer relationen mellan 
influencers personal brand och företagets identitet att undersökas ytterligare. Detta kommer 
att för att förstå hur brand fit påverkar följarnas relation beträffande förtroende till 
influencern. 

Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som syftar till att ge en djupare 
förståelse i ämnet. En kvantitativ digital undersökning har också gjorts för att ge läsaren en 
allmän förståelse för unga kvinnors relation med influencers på Instagram. Genom att 
analysera det empiriska materialet finner vi att ärlighet i influencers samarbeten kommer att 
generera följares tillit till influencern. Om influencern samarbetar med ett företag som inte 
överensstämmer med dennes personal brand, kommer följarnas förtroende till influencern att 
skadas och influencern uppfattas som oärlig och falsk. Detta kommer också att skada 
influencerns personal brand. Vidare finner vi att ett långt förhållandet mellan influencern och 
deras följare skapar ett stabilt förhållande gällande tillit, ärlighet och äkthet även i 
samarbeten. Det här är också fallet med ambassadörskap, där ett långt förhållande mellan en 
influencer och ett varumärke överensstämmer med varandra. Detta genererar i ökad 
trovärdighet från influencerns följare. 

Nyckelord: 
Influencermarknadsföring, konsument, tillit, ärlighet, köpintention, påverkan, personal 
branding, parasocial relationships  

!2



Förord 

Vi vill tacka samtliga respondenter som har deltagit, utan er hade inte denna uppsats varit 
möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Anita Radon för hennes outtröttliga 
engagemang och tålamod! 

 
 

!3

Jennifer Hallberg Lina Karlsson Maja Toft 



Innehållsförteckning
1. Introduktion 6 ..........................................................................................................................

1.1 Problemdiskussion 7 ...........................................................................................................
1.2 Syfte & problemformulering 10 ..........................................................................................

2. Teoretiskt ramverk 11 ..............................................................................................................
2.1 Influencers 11 ......................................................................................................................
2.2 Influencer marketing 12 ......................................................................................................
2.3 Tillit 14 ................................................................................................................................

2.3.1 Relationen mellan influencers och dess följare 15 ......................................................
2.3.2 Parasocial Relationships 16 .........................................................................................
2.3.3 Brand fit 17 ..................................................................................................................
2.3.4 Ärlighet 17 ...................................................................................................................

2.4 Konsumentbeteende 18 .......................................................................................................
2.4.1 Köpintention 18 ...........................................................................................................
2.4.2 Haloeffekten 19 ...........................................................................................................

2.5 Sammanfattning av teori 19 ................................................................................................
3. Metod 21 ...................................................................................................................................

3.1 Tillvägagångssätt 21 ............................................................................................................
3.1.2 Forskningsdesign 22 ....................................................................................................

3.2 Urval 22 ...............................................................................................................................
3.3 Datainsamling 22 .................................................................................................................
3.4 Kvantitativ enkätundersökning 23 ......................................................................................

3.4.1 Utformning av enkät 23 ...............................................................................................
3.5 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 23 ........................................................................

3.5.1 Intervjuteknik 24 .........................................................................................................
3.6 Analys av data 24 ................................................................................................................
3.7 Etiska överväganden och principer 25 ................................................................................
3.8 Validitet och reliabilitet 25 ..................................................................................................
3.9 Metodreflektion 26 ..............................................................................................................

4. Empiriska resultat 28 ...............................................................................................................
4.1 Kvantitativ enkätundersökning 28 ......................................................................................

4.1.1 Deltagande 28 ..............................................................................................................
4.1.2 Ärlighet och tillit till influencer marketing 28 .............................................................
4.1.3 Köpbenägenhet hos konsumenten som följare 30 .......................................................

4.2 Kvalitativ undersökning 31 .................................................................................................
4.2.1 Inledning 31 .................................................................................................................
4.2.2 Tillit 33 ........................................................................................................................
4.2.3 Ärlighet 34 ...................................................................................................................
4.2.4 Köpintention 35 ...........................................................................................................

4.3 Sammanfattning av empiriska resultat 37 ...........................................................................
5. Analys & diskussion 38 ............................................................................................................

5.1 Personal brand och brand fit 38 ...........................................................................................
5.2 Relationen mellan influencers och följare på Instagram 39 ................................................
5.3 Vikten av tillit, äkthet och ärlighet 40 .................................................................................
5.4 Köpintention 41 ...................................................................................................................

!4



6. Slutsats 44 .................................................................................................................................
6.1 Studiens bidrag 45 ...............................................................................................................
6.2 Framtida forskning 45 .........................................................................................................

7. Källförteckning 46 ...................................................................................................................
8. Bilagor 49 ..................................................................................................................................

8.1 Intervjufrågor 49 .................................................................................................................
8.2 Enkätundersökning 51........................................................................................................

!5



1. Introduktion  

I detta kapitel kommer bakgrunden av influencer marketing presenteras för att ge läsaren en 
förståelse för fenomenet samt hur detta ser ut i nutid. Detta efterföljs av en problemdiskussion 
som mynnar ut i en problemformulering och ett syfte. 

Enligt Svenskarna och Internet (2018) använder 60% av alla internetanvändare plattformen 
Instagram och 38% använder just detta sociala mediet på en daglig basis. Kvinnorna är de 
som använder Instagram mest med 68% jämfört med männen som är 53% vilket gör det 
påtagligt att skillnaden mellan kvinnors och mäns Instagramanvändande är stort. På grund av 
detta kommer studien fokusera på just kvinnor och deras relation till influencers. 

De marknadsföringsmetoder inom sociala medier som florerar i nutid ser annorlunda ut 
jämfört med de traditionella marknadsföringsmetoderna. Det krävs en särskild strategi för 
företagens hantering av sociala medier för att etablera varumärkets image och uppnå lojalitet 
gentemot konsumenterna (Erkan & Evans, 2016). Många sociala nätverk skapades redan på 
90-talet och fick under 2000-talet ett uppsving i samband med att många sociala medier blivit 
populära (exempelvis Lunarstorm och Facebook). Detta både ökade och omvandlade 
interaktionen mellan individer och organisationer som har gemensamma intressen för 
exempelvis musik, utbildning, filmer och vänskap, baserat på sociala nätverk. (Edosomwan, 
Prakasan, Kouame, Watson, Seymour, 2011). Med ny och avancerad teknik kan företag 
numera med hjälp av mediernas framfart välja mellan olika strategier och 
försäljningsplattformar för sina produkter. Från dessa olika alternativ har influencer marketing 
uppkommit (Glucksman, 2017). 

I vår samtid finns det personer som företräder ett företags produkter via konton på sociala 
medier, till exempel Instagram, Snapchat, YouTube och Twitter (Glucksman, 2017).  
Influencers på sociala medier definieras som online-personligheter med en stor publik som 
benämns som följare. Dessa kan interagera med sina följare tvärs över olika plattformar inom 
sociala medier och på så vis influera dessa (Lou & Yuan, 2019). Vidare definieras influencer 
marketing som en form av marknadsföring där fokus ligger på specifika nyckelpersoner 
istället för företagets målmarknad (Glucksman, 2017). Enligt Lou & Yuan (2019) är 
influencers “vanliga människor” som har blivit “onlinekändisar” genom att skapa och 
publicera innehåll i sociala medier. Generellt besitter dessa en expertis inom specifika 
områden såsom t.ex. hälsa, resor, mat, livsstil, skönhet och mode. Vidare beskrivs en 
influencer först och främst som en content creator; en person som har status och expertis inom 
ett specifikt område, som har attraherat en följarskara och som har ett marknadsföringsvärde 
hos varumärken genom att regelbundet producera värdefullt innehåll via sina sociala medier. 
(ibid) 

Traditionellt sett beskrivs influencer marketing som en strategi för att använda sig av kända 
personer som poserar med produkter där företagets mål är att få konsumenter mer benägna att 
köpa produkter från dem genom att dessa visas upp av intressanta människor som kan kopplas 
till deras målmarknader. En influencer representerar en ny oberoende tredjepart vilken har i 
uppgift att forma publikens attityder och inställning i olika sociala medier gentemot företagets 
produkter och tjänster. Genom kanalerna ska influencern skapa innehåll för att främja 
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varumärkena. Målet är att skapa och bibehålla en varumärkesigenkänning och bidra till 
pålitlighet (Glucksman, 2017).  

Under året 2018 genomgick sociala medier-marknadsföringen stora förändringar men de tre 
huvudsakliga fördelarna med marknadsföringen står fortfarande kvar; varumärkesbyggande, 
ökad försäljning i samtliga kanaler samt sökmotoroptimering vid samarbete med bloggar 
(Interlaced, 2019). Nuförtiden värderas influencerekonomin på Instagram till 1 miljard dollar 
enligt marknadsföringsbyrån Mediakix. 90% av varumärken har ökat sin mediabudget som  
inkluderar sociala medier-marknadsföring under de senaste 5 åren enligt Tribe Dynamics. En 
annons i brittiska Vogue börjar på 28.000£, kostnaden för en influencer med över en miljon 
följare med en hög ROI  och mer engagerade fans kostar ca 15.000$ per Instagrambild 1

(Bernezhn, 2018).  

I vår samtid är sociala medier djupt förankrade i vår vardag och detta har blivit det nya 
kommunikationsparadigmet för marknadsföring från företag till konsument. Som ett resultat 
av detta spenderade amerikanska företag 5,1 miljarder dollar på reklam i sociala medier redan 
2013 för att marknadsföra sina produkter och tjänster (Zhu & Chen, 2015). Under 2018 ansåg 
39% av marknadsförarna att de hade planer på att öka deras budget för influencer marketing 
under kommande år (Lou & Yuan, 2019). Enligt Forbes (2019) har MediaKix släppt en 
rapport som hävdar att industrin år 2020 kan vara värd mellan 5-10 miljarder dollar.  

Den betydande nackdelen gällande användning av influencers i marknadsföringssyfte är den 
juridiska aspekten. Som en del av ett omfattande bedrägligt marknadsföringssystem som 
vilseleder konsumenter tillhör brott mot marknadsföringslagen inga ovanligheter, även för 
industrins största influencers och varumärken. Enligt lag ska influencers på sociala medier 
redogöra för samarbetet med ett varumärke. Däremot anses det vara en mycket vanlig taktik 
för influencers, nämligen att de inte gör dessa kopplingar till samarbeten tillräckligt 
uppenbara. Genom att gestalta samarbetet som mer autentiskt och trovärdigt lockar detta fler 
till att konsumera produkten som marknadsförs (The Fashion Law, 2018). 

1.1 Problemdiskussion  

Nyligen har varumärken upptäckt de långtgående effekterna och den tillväxtpotential som 
sociala medier besitter för företagens utveckling inom marknadsföring. Företag med stora 
varumärken har dragit sig ifrån de traditionella sätten att annonsera på och istället valt att 
fokusera på influencers som stödjer varumärket genom deras stora följarskaror. Med hjälp av 
dessa framstår varumärken som mer trovärdiga och betraktas som mer äkta än vad det tidigare 
gjort genom traditionell, betald reklam. Detta eftersom reklam via Instagram oftast är sömlös 
och att ”berättelserna” kring varumärkets produkter eller tjänster oftast vävs samman med 
influencers dagliga liv (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017).  

Innan företaget börjar engagera sig i sociala medier måste de utveckla en strategi och justera 
den utefter kommunikationsobjekten. Utmaningen för företag är att skapa stimulerande och 

 ROI = Return on Investment. Mäter vinsten eller förlusten som genereras på en investering i förhållande till hur mycket 1

pengar som investerats
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interagerande konversationer som tillåter kunder att ändra uppfattning, diagnostisera 
förväntningar och att få klarhet i dialogen. En välutvecklad strategi kan hjälpa till att 
säkerställa goda resultat för företaget. Genom att definiera sin marknadsföringsstrategi tillåts 
företag att utnyttja marknadsföring, PR och sociala medier för att ständigt och noggrant 
förstärka sin karaktär. Varje varumärkeskampanj behöver utveckla en specifik 
marknadsföringsstrategi för att hitta, analysera och interagera med rätt influencers (Booth & 
Matic, 2011). Genom att företagen väljer att lägga sina resurser på sociala medier och med 
hjälp av influencers marknadsföra en produkt eller tjänst, är företagets förhoppningar att 
budskapet som influencern sprider ska kopieras av sina angelägna följare. Följarna besitter 
ofta en hel del kunskap och erfarenhet av influencern som de följer, vilket troligtvis gör att 
följaren tillåter influencerns beteende genom att den antas i slutändan (Glucksman, 2017).  

Förhoppningarna från företagens sida är stora och en utav de största utmaningarna från 
varumärkenas sida är först och främst att kunna välja ut och identifiera en person som har en 
stark inverkan på en specifik målgrupp. Det gäller alltså för varumärket att hitta en influencer 
som har möjligheten att påverka oberoende personer att testa och ta till sig en ny produkt eller 
tjänst som postas genom influencerns sociala medier (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 
2017). En influencer med många följare har en fördel att nå många konsumenter genom ett 
budskap, detta är dock inte det enda kriteriet för ett framgångsrikt recept på en övertygande 
kommunikation. En influencer med en stor följarskara behöver inte innebära att man influerar 
sina följare, utan även en influencer med en mindre följarskara kan vara relevant att använda 
sig av (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Även Djafarova & Rushworths (2017) 
hävdar att majoriteten av deltagarna i deras studie värderade åsikter från influencers med färre 
följare som mer trovärdiga än de som anses vara “instafamous”. I studien visade det sig även 
att deltagarna var medvetna om att vissa produkter som marknadsförs av så kallade kändisar 
var överprisade och över deras budget. Därför var det mer troligt att dessa influerades av 
personer som inte var lika kända och hade lika stor följarskara som marknadsförde mer 
prisvärda varumärken (ibid). För att uppnå en maximal påverkan på budskapet kommer det 
största fokuset att behöva ligga på att finna en influencer som passar in och är likställd med 
framställningen av varumärkets trovärdighet (Glucksman, 2017 & De Veirman, Cauberghe & 
Hudders, 2017). 

Djafarova & Rushworths (2017) introducerar haloeffekten och hävdar att denna innebär att 
perceptionen av en individ kan skapa antingen en positiv eller negativ glorifikation runt 
individen, som kan resultera i en otydlighet av deras individegenskaper. Författarna hävdar att 
haloeffekten kan innebära en kraftfull influens baserat på intrycket vi formar hos andra i form 
av karaktärsdrag såsom attraktivitet och tillit som används för att utvärdera trovärdigheten hos 
källan.  

Chung och Cho (2017) beskriver fenomenet Parasocial Relationships (PSR) som är nära 
relationer mellan kändisar och publik som uppkommer när individen vid upprepade tillfällen 
utsätts för en mediapersona, detta kan appliceras på relationen mellan influencers och dess 
följare. Om en följare utsätts för tillräcklig exponering av en influencer känner följaren en 
nivå utav närhet till just denna personen och känner en slags surrogatvänskap till denna. 
Följarna har en positiv attityd gentemot produkter och har som avsikt att köpa dessa när 
produkterna har godkänts av influencers (eg. kändisar) som de har byggt PSR med. 
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Interaktioner på sociala medier kan, för följaren, bidra till och inge en känsla av samhörighet, 
uppfattad vänskap och förståelse samt en identifikation med kändisarna 

Khamis, Ang & Welling (2016) hävdar att branding är kopplat till marknadsföring och den 
centrala aspekten inom self branding är, precis som gällande kommersiella produkter, att dra 
fördel av att ha en USP eller en offentlig identitet som är karismatisk och mottaglig för 
målgruppen i förhållande till deras behov och intressen. Brandingkonceptet kan också skalas 
ner på en individuell nivå vilket blir problematiskt då de väcker konceptuella, praktiska och 
etiska frågor. Self branding genom sociala medier bidrar till att skapa uppmärksamhet vilket 
lockar publik av olika anledningar - de kan vara inspirerande, relaterbara, lärorika etc. 
Huvudsaken är att de hittar en följarskara genom sociala medier och därmed sticker ut ur 
mängden i sina egna individualiserade medier genom likes och kommentarer (ibid). 

Lou & Yuan (2019) hävdar att deras empiriska undersökning stödjer tron om att tilliten 
gällande sponsrad reklam påverkar varumärkeskännedomen positivt, samt konsumenters 
villighet att agera åt reklamens vägnar - att konsumera produkten. Författarna anser att 
influencers publiceringar i marknadsföringssyfte med informativt värde och vissa 
komponenter som skapar trovärdighet, påverkar anhängarnas förtroende positivt vilket i sin 
tur skapar ökad varumärkeskännedom och köpintentioner. Författarna hävdar i sitt resultat att 
influencers innehåll av informativt värde genererar positiva reaktioner från deras följare i 
form av tillit till influencerns publikationer i marknadsföringssyfte och dess köpintentioner. 
Eftersom influencers ständigt genererar och sprider informativa uppdateringar på sociala 
medier för att locka uppmärksamhet från följare, anser författaren att det inte är förvånande 
att se att influencers innehållsinformativa värde påverkar deras följares köpintentioner 
väsentligt (ibid). 

Djafarova & Rushworths (2017) anser att stark elektronisk WOM  kan länkas till förstärkt 2

köpbeteende baserat på tillit. Deltagare i studien verkade referera till recensioner på Instagram 
för att reducera upplevd risk inför ett köp baserat på deras beundran och tillit till den 
influencern. Författarna beskriver även hur respondenternas självkänsla förbättras vid 
konsumtion av en produkt som en individ som de ser upp till har rekommenderat. Vidare 
hävdar författarna att företag bör ta hänsyn till kundens kontroll av den information de 
exponeras för på sociala medier. Influencers uppfattas ha en stor betydelse och hög 
trovärdighet när de kommunicerar mot kunder. Därmed antyder författarna att det är av stor 
vikt för varumärken att välja den influencer som tilltalar den specifika målgruppen mest för 
att nå dessa på det mest effektiva sättet (ibid). 

 WOM = Begreppet Word of Mouth syftar inom marknadsföringen på en muntlig ansikte-mot-ansikte konversation mellan 2

två konsumenter, om en produkt, tjänst eller varumärke.
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1.2 Syfte & problemformulering 

Studien syftar till att undersöka relationen mellan följare och influencer på Instagram utifrån 
följarens perspektiv. Relationen anses bestå av eller påverkas av olika faktorer, vi kommer 
belysa faktorerna tillit, ärlighet och äkthet.  

Influencer marketing kommer i den här uppsatsen ses i termer av en relation. Relation i det 
här fallet innebär att man mer eller mindre deltar aktivt i influencerns flöde. Denna relation 
kommer specifikt undersökas i termer av samarbeten mellan influencers och företag.  

• Hur påverkas följarens relation till influencers vid samarbeten (influencers 
företagssamarbeten)? 

• Hur påverkas trovärdigheten som en följare har till en influencer vid dennes val av 
samarbeten i förhållande till dennes personal brand?  
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2. Teoretiskt ramverk 

I vårt teoretiska ramverk kommer vi behandla vetenskapliga artiklar och andra 
informationskällor om tillit, ärlighet och äkthet samt litteratur som förklarar hur företag 
arbetar med influencers för att vidare kunna knyta an till hur influencer marketing idag 
uppfattas av konsumenter. Den röda tråden som löper genom texten kommer vara följares 
relation till influencers med syfte att få ökad förståelse för hur detta i praktiken påverkar tillit, 
ärlighet och äkthet. För att förklara influencers påverkan på följare kommer Haloeffekten och 
Parasocial Relationship presenteras.  

2.1 Influencers  

Gross och Von Wangenheim (2018) menar att spridningen av digitala sociala medier, som 
t.ex. YouTube eller Instagram, har lett till ett nytt fenomen inom marknadsföring: influencers. 
Enligt (Hörnfeldt 2018) är Influencer of Swedens definition av en social media influencer:  
 
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 följarskarans beslut.  
 
Framtid (2018) definierar begreppet influencer som en sorts inspiratör, motivatör eller 
opinionsskapare som med sitt agerande påverkar vad andra människor gör. Ofta anses målet 
vara att få folk att konsumera varor eller tjänster. På så sätt är influencers också säljare eller 
marknadsförare. Begreppet kommer från det engelska ordet influence som på svenska betyder 
påverka. Tanken är att en influencer i första hand påverkar andra personers agerande genom 
sina bilder/videoklipp/kommentarer/inlägg. Gross och Von Wangenheim (2018) hävdar att 
influencers avser en individ eller en grupp individer som har byggt sin egen publik genom 
sociala medier och tekniskt sett kan vem som helst bli en influencer så länge du influerar och 
påverkar andra.  

Enligt Lou och Yuan (2019) publicerar influencers regelbundet uppdateringar i sociala medier 
inom deras specifika områden som karaktäriserar deras personal brand. Syftet med deras 
uppdateringar är att sprida övertygande information till sina följare, som är av både 
informativt och underhållande värde. Oavsett om influencers väljer att publicera sponsrat 
innehåll till sina följare är det det upplevda informativa och underhållningsvärdet som avgör 
och formar hur följare reagerar på specifika märkta inlägg. 

2.1.2 Personal branding 
  
Personal branding har stor betydelse för influencers när det gäller att generera en växande 
följarskara. Därmed är begreppet av stor betydelse för att beskriva vad som influerar individer 
och vad som får dem att bli en del av en influencers följarskara. Lou och Yuan (2019) anser 
att influencers väljer att sätta sin egen prägling på publiceringar på sociala medier. Detta 
genom sin egna personliga och estetiska stil i kombination med sin egen personlighet, vilket 
skapar ett underhållningsvärde och bidrar till deras personal brand. Personal Brand (2019) 
definierar begreppet som:  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“The conscious and intentional effort to create and influence public perception of an individual by 
positioning them as an authority in their industry, elevating their credibility, and differentiating 
themselves from the competition, to ultimately advance their career, increase their circle of influence, 
and have a larger impact”.  
 
Özyer et al. (eds.) hävdar att nyckelrollen för individer med ett personal brand är att sprida 
information. Vidare analyser av författarna tyder på att inflytelserikt innehåll (e.g content) blir 
allt viktigare för att en influencer ska stärka sitt personal brand. Slutligen ska en influencers 
personal brand leda till att följare har tillit till denna samt de rekommendationer denna ger.  

Khedher (2014) anser att personal branding uppkom i slutet av 90-talet och var en form av 
resultatet från de ekonomiska krafter som påverkat kommunikationsmetoden product 
branding. Arbetssökande började använda sig utav branding som en slags metod för att 
positionera sig på den konkurrerande arbetsmarknaden, precis som marknadsförare gör för att 
visa upp sina produkter. Individen ser sig själv i detta fall som sin egna chef och har på så vis 
ansvar för sin arbetsbaserade identitet, genom att skapa personal branding kommer hen få en 
avkastning i mänskligt kapital, ekonomiskt kapital precis som alla andra inventerare.  

Khedher (2014) hävdar även att personal branding fortfarande är ett relativt nytt 
marknadsföringskoncept. Det är ett individualistiskt tillvägagångssätt där de centrala 
förutsättningarna är att varje enskild människa kan betraktas som ett varumärke. Vidare 
hävdar författaren att alla har ett personal brand oavsett position, ålder, samt oberoende utav 
företag (ibid). I studien anses personal branding vara viktigt att definiera då det är kärnan i 
influencer marketing samt att det syftar till individen själv och dennes personlighet vare sig 
den är äkta eller fejk på sociala medier. Rangarajan, Gelb och Vandaveer (2018) definierar 
personal branding som det totala intrycket som en enskild person kommunicerar ut. Personal 
branding möjliggör att skapa en känslomässig kontakt med andra. Detta genererar 
gynnsamma svar från människor runt omkring oss i form av kunder, överordnade, 
medarbetare och professionella kontakter. 

2.2 Influencer marketing 

För att vidare förstå de grundläggande aspekterna till framgångsrik influencer marketing 
kommer vi bilda oss en förståelse för hur och varför företag använder sig av detta relativt nya 
och mycket effektivt marknadsföringsverktyg - nämligen influencer marketing.  
 
Du loggar in på Instagram och ser en kändis visa sin affektion för en ny väska som hon tydligt 
visar upp i bilden. Du fortsätter scrolla dig igenom Instagram och ser att en av dina vänner 
lagt upp en bild med en cappuccino från Starbucks. Woods (2016) hävdar att dessa två 
exempel är det vi kallar för influencer marketing. Författaren menar att den enda skillnaden 
mellan dessa två är att den förstnämnda är betald av företag eller annonsörer och den andra är 
obetald. Denna diffusa linje mellan vad som är betalt och vad som är publicerat av fri vilja är 
det som slutligen gör influencer marketing så kraftfull.  
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Gross och Von Wangenheim (2018) anser att influencer marketing fokuserar på att använda 
sociala medier som en kommunikationskanal i marknadsmixen. Företag kommunicerar via 
dessa influencers till en bred men riktad publik. 63% av företagen i USA ökade sin budget för 
influencer marketing under 2017 men trots detta är denna typ av marknadsföring fortfarande i 
ett tidigt skede när det kommer till forskning och faktiskt utförande. En studie som gjorts av 
Woods (2016) baserad på användare på twitter resulterade i att 56% av deltagarna litar på de 
flesta rekommendationer från bekanta och vänner. Samt att 49% även sa att man kunde lita på 
rekommendationerna från influencers. Med stort förtroendeförhållande till influencers och 
bekanta på sociala medier är det inte konstigt att kombinationen mellan tillit och ett stort antal 
följare genererar i att annonsörer och företag väljer att betala stora belopp. Detta för att dessa 
ska få posta positiv feedback om deras varumärken och produkter. Författaren hävdar att 
influencer marketing gör konsumenterna betydligt mer benägna att reagera på ett meddelande 
från en trovärdig och pålitlig vän än på personer i ett sponsrat inlägg som rekommenderar 
saker för dig från ett företag. På grund av att influencers också känns likvärdigt betrodda som 
följares närmaste vän blir detta ett kraftfullt marknadsföringsmedel. Företag och annonsörer 
försöker dra nytta utav detta genom att kommunicera sina produkter eller tjänster genom 
influencers på sociala medier. 

2.2.1 Att välja rätt influencer 

Gross och Von Wangenheim (2018) konstaterar att influencer marketing är en mycket 
dynamisk, snabb och växande kanal där det är tydligt att nya influencers uppstår varje dag. 
Trots detta anser författarna att företag fortfarande är försiktiga/aktsamma gällande influencer 
marketing. Utmaningen som många företag möter är att de inte helt förstår hur de ska närma 
sig influencers trots att de förstår vidden av denna typ av marknadsföring. Därför är det 
viktigt för företag att ha en riktlinje/guide som kan appliceras när man söker influencers. 
Eftersom att influencers utmärker sig genom en innehållsfaktor och en social faktor kan 
företagen välja rätt influencer utifrån följande två kategorier; smalt och definierat område 
eller ett bredare område. Ett smalt definierat område innehåller influencers med hög 
ämneskunskap. Dessa influencers uppskattar trovärdighet och pålitlighet hos sin publik. 
Ämneskunskap kräver mer bakgrundsinformation från både influencer och publik och är 
särskilt viktigt när publiken söker råd. En högre nivå av ämnesdjup påverkar information som 
bedöms som mer värdefull. Om ämnet dock är bredare så har det till fördel att det har större 
räckvidd och kan nå fler. Räckvidden skapar dessutom en stor medvetenhet och eWOM vilket 
har visat sig ha en betydande inverkan på företagets prestation. Vidare anser författaren att 
influencers varierar i innehåll, social närvaro och räckvidd. Företag bör överväga influencers 
med en smal ämnesbredd om marknadsföringskampanjen vill rikta in sig mot en publik på ett 
trovärdigt och övertygande sätt. Influencers med ett bredare ämne borde övervägas om man 
med sin kampanj har som mål att skapa medvetenhet. (ibid) 

Power (2018) hävdar att det är viktigt att veta vem företagets publik är, men det är viktigt att 
gräva djupare för att verkligen förstå vem deras publik interagerar med. Det är även viktigt att 
se vilka företagets konkurrenter riktar sig mot. Influencers är ett kraftfullt verktyg om 
företaget vill attrahera en yngre demografisk grupp, det är viktigt att företaget ser över att 
deras målgrupp omfattas av de personer som befinner sig online. Till skillnad från kända 
personer eller opinionsledare anser Gross och Von Wangenheim (2018) att influencers skapar 
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innehåll för sin publik och har koll på den trafik som genereras baserat på deras innehåll. 
Influencers med hög social närvaro skapar en nära och tillgänglig relation med sin publik och 
ju större den sociala närvaron är, desto mer inflytelserika är också samtalen. Om närhet och 
tillgänglighet är kärnmål för marknadsföringskampanjen bör företag istället välja att 
samarbeta med influencers som har en hög social närvaro. Publikräckvidden är också en 
vidsträckt term när man talar om influencers. Räckvidd kan definieras som antalet ”personer i 
publiken” och är ett relevant mätverktyg för sociala mediers prestationsmål som t.ex. 
varumärkesengagemang. Sociala medier uppmuntrar också till att tillfångata och bevara 
uppmärksamheten genom engagemang istället för att enbart fokusera på räckvidden. 
Räckvidden anses därför som ett resultat av influencers valda nivå av social närvaro och 
ämnesbredd.  

Power (2018) menar att följande fem aspekter är viktiga för att få en god överblick av vilken 
influencer ett företag bör använda sig av för att uppnå önskad effekt; räckvidd, engagemang, 
publik, identifierbarhet och kreativitet. Räckvidden syftar till antalet följare en influencer har. 
Detta syftar i sin tur till hur många som nås av samarbetet. Engagemang berör den interaktion 
en influencer får från sin publik av följare och/eller prenumeranter. Författarna anser att detta 
är viktigare än den så kallade räckvidden. Engagemang klassificeras i två olika grupper; 
passivt engagemang och aktivt engagemang. Det passiva engagemanget syftar till att ”gilla” 
en video eller inlägg. Detta betyder i sin tur att följaren inte behöver ha absorberat hela 
innehållet. Det aktiva engagemanget syftar till att en följare aktivt tar del av en influencers 
publicering genom att läsa detta och föra en konversation kring det. Dessa personer bildar sig 
uppfattningar om innehållet som publicerats och anses mer troligt engagera även i framtiden. 
Den typ av engagemang en influencer får beror på dess publik vilket också benämns som 
följare. Publik syftar till de som influencers konverserar med och vänder sig mot. En bred 
publik har ett generellt intresse, en smalare publik eller specifik grupp är fokuserad på en 
nisch eller ett specifikt område som influencers riktar sig mot. En mer nischad målgrupp 
tenderar att vara med involverad i sin industri som hjälper att föra dennas innehåll; också 
kallat content vidare. Författarna anser att vid val av en influencer bör företaget tänka på vad 
som är mest relevant; en mer koncentrerad målgrupp eller mer generell. Identifierbarhet är 
viktigt att ta hänsyn till framförallt inom företagets marknad. Traditionellt anses kändisar ha 
en högre igenkänningsfaktor, och detta är ett faktum för en bredare marknad. Genom att 
använda en mer nischad influencer i linje med företagets marknad hävdar författarna att detta 
bör ge mer bekräftelse från deras publik. Författarna kategoriserar influencer som the creator 
(som skapar trender) och disseminator (som antar trender) gällande kreativitet. The creator har 
en publik som följer dem för deras kreativitet och dessa uppskattar deras originalitet. The 
Disseminator delar sidor och deras följarskara gör detsamma.  

2.3 Tillit  

Fukuyama (1995) definierar tillit som en förväntning som byggs upp i en gemenskap av 
regelbundenhet, ärlighet och kooperativt beteende som baseras på delade normer och 
värderingar för de som ingår i gemenskapen. För att uppnå detta måste de antas gemensamma 
normer innan tillit kan bli generaliserat bland följarna (e.g medlemmarna). Med andra ord kan 
socialt kapital inte förvärvas helt enkelt av individer som agerar på egen hand. Det bygger 
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snarare på upplevelsen av sociala, än enskilda dygder. Dessa värderingar och normer kan 
delas in i två grupper, den första berör djupa värderingsfrågor som exempelvis rättvisa och 
tron på gud. Den andra berör sekulära normer exempelvis professionella standarder och 
beteendekoder, vi tror exempelvis att en läkare aldrig skulle skada oss med flit då vi förväntar 
oss att hen ska agera efter den hippokratiska eden och standarder för det medicinska yrket. 
Genom en moral samstämmighet skapas det bland medlemmarna i gemenskapen en grund för 
ömsesidig tillit.  

Angående konsumenters upplevda tillit till influencers hävdar Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan, Xu 
(2015) att kunder är vana vid att söka användbar information från personer med en så kallad 
hög onlinestatus, det vill säga influencers. Tillit spelar en stor roll för användarnas 
beslutsfattande som ett viktigt socialt koncept. Användare på sociala medier ökar sitt 
förtroendeförhållande med personer som har gemensamma intressen och preferenser vilket 
bidrar till ett nätverk med högt användarförtroende. Enligt Global Survey of Trust in 
Advertising anser 92% av konsumenter världen över att de litar på rekommendationer från de 
influencers de följer och ser som inflytelserika kamrater. Denna statistik överträffar alla andra 
former av traditionell marknadsföring. Därför anser författarna att influencers med hög tillit 
potentiellt kan leda till att konsumenter accepterar deras rekommendationer vilket således 
leder till att köpintentioner väcks. 

Social tillit definieras enligt Liu et.al (2015) som  
“ett engagemang för en åtgärd baserad på en tro om att en framtida handling kommer att leda 
till ett bra resultat”.  
Det finns ett betydande förhållande mellan tillit och viljan att acceptera beslut när det finns en 
stark identitetsrelaterad koppling mellan en individ och en grupp. Vidare hävdar författarna att 
sociala strategier kan användas för att bygga tillit vilket kan uppnås genom att utnyttja en 
persons sociala identitet. Lou och Yuan (2019) hävdar att konsumenter tenderar att följa 
personer som de identifierar sig med och därmed litar på. Influencers marknadsförda 
publikationer av informativt värde i kombination med deras trovärdighet kan påverka deras 
följares förtroende positivt vilket i sin tur väcker köpintention och ökad 
varumärkeskännedom. Författarna identifierade sex bidragande faktorer till tillit för 
marknadsförda publiceringar av influencers; informativt värde, underhållningsvärde, expertis, 
tillit, attraktivitet och likhet. De anser att följande tre typer av reklam positivt påverkar de 
upplevda reklamvärdet hos konsumenterna; informativa värdet, underhållningsvärdet samt 
trovärdighet. Vidare finner författarna att influencers trovärdighet, attraktivitet och dess 
upplevda likhet till dess följare positivt influerar deras följares tillit till den sponsrade 
publikationen. Influencers sprider informativt värde genom uppdateringar för att locka 
uppmärksamhet från anhängare och det är inte förvånande att influencers innehåll av 
informativt värde påverkar deras anhängares köpintentioner väsentligt. 

2.3.1 Relationen mellan influencers och dess följare 

Hörnfeldt (2018) poängterar att det i slutändan är människor det handlar om samt att en 
influencerns primära valuta är den trovärdighet följarna har för individen i fråga. Att lita på 
någons omdöme och kunna basera sitt beslut på detta. För att möjliggöra detta bygger 
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influencers idag relationer med sina följare långsamt och långsiktigt vilket har gett upphov till 
begreppet slow marketing. Författaren hävdar att det handlar om att bygga upp förtroende 
som kan efterliknas med vänskap - med personer som du aldrig kommer träffa. Denna typ av 
marknadsföring hävdar författaren ska vara väldigt stark då den bygger på ett förtroende som 
byggs upp under en längre tid snarare än snabba kampanjer och rabatter. Därför är det för 
influencerns del viktigt att vara genuin och uppriktig. Clark, Christopher, Payne & Peck 
(1999) hävdar att influencer marketing har kommit att omfatta de som traditionellt har fallit 
inom området för PR och företags angelägenheter. Relationer med dessa parter adderar inte 
direkt till värde för en produkt eller tjänst, utan kan direkt påverka sannolikheten för 
konsumtion eller förhindra ett erbjudande från att ens nå marknaden. Om detta hanteras 
noggrant kan relationer inte bara öppna dörrar till marknader, utan även förbättra eller till och 
med ersätta andra marknadsföringsaktiviteter. 

2.3.2 Parasocial Relationships 

Relationen mellan konsument och en kändis som är byggd via sociala medier kan förklaras 
med begreppet Parasocial Relationships (PSR). Chung och Cho (2017) förklarar PSR som 
nära relationer mellan publik och kändis som uppkommer när individen vid upprepade 
tillfällen utsätts för en mediapersona. Detta appliceras på relationen mellan följare och 
influencer. Följaren utvecklar då en form av intimitet, uppfattad vänskap och identifikation 
med influencern. I ett parasocialt sammanhang kan vänskap definieras som en ömsesidig 
relation som kännetecknas av närhet och tycke och vänskapsformationen främjas av frekvent 
kontakt. Därför leder upprepad exponering av en influencer till att följare känner en hög nivå 
av närhet till just denna kändisen som resulterar i en slags rituell visning av exempelvis deras 
Instagramkonto, vilket i sin tur vidareutvecklar deras lojalitet till influencern och tillåter dem 
att uppfatta denna som deras surrogatvän.  

Chung och Cho (2017) anser att ökad kännedom/förtrogenhet och ackumulerad kunskap om 
en influencer skapar en känsla av förståelse från deras följare för dennes värderingar och 
motiv. Identifikation är en process av socialt inflytande där en individ antar attityder eller 
beteenden från en annan där det finns tydliga fördelar kopplade till detta antagande. För att 
främja PSR är sociala medier perfekta plattformar. Idag har följare en direkt kontakt med 
influencers genom sociala medier vilket hjälper dem att få känslan av att de känner 
influencern på ett personligt plan. Forskning, om än begränsad sådan, har visat att PSR med 
kändisar har en positiv effekt på konsumenternas attityder och beteenden relaterade till 
sponsring av kändisar. På samma sätt visade det sig att följarna har positiva attityder mot 
produkter och starka avsikter att köpa dem när produkterna godkändes av kändisar som 
konsumenterna hade byggt PSR med.  

Vidare hävdar Chung och Cho (2017) att när PSR mellan konsumenter och varumärken 
undersöktes fanns det att PSR leder till varumärkeslojalitet och en vilja att ge personlig 
information till varumärken i t.ex. kundundersökningar och webbformulär. När 
konsumenterna upplevde att det var en hög grad av interaktion och öppenhet i 
kommunikationen med varumärken på sociala medier, stärktes PSR avsevärt. Allt som allt 
kan interaktioner på sociala medier skapa en känsla av intimitet, samhörighet, uppfattad 
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vänskap och förståelse och en identifikation med kändisarna. Frekventa interaktioner på 
sociala medier som är rika på persondetaljer och som berättar en historia som inte kan hittas i 
traditionell media kan främja PSR med kändisar.  

2.3.3 Brand fit 

Mao och Krishnan (u.å) definierar brand fit som “[...] the extent to which the new product is 
consistent with the brand image”. Vidare hävdar författarna att när en brand fit är hög tenderar 
konsumenter att projicera sina attityder till varumärkesbilden. Lee och Xiao (2014) beskriver 
hur kunder bildar djupa och varaktiga känslomässiga band med varumärket, men till skillnad 
från Mao och Krishnan (u.å) definierar de detta som brand identity fit. Vidare beskriver 
författarna hur brand image syftar till perceptioner om ett varumärken som en reflektion av 
varumärkesassociationer vilka kunderna har i sitt minne. Brand identity har därför potential 
att formulera så kallade kultmyter runt varumärket vilka upprätthålls av de lojala anhängare. 
Utifrån samtliga forskare inom brand fit kommer beskrivningen av detta begrepp i denna 
uppsats att syfta till hur kompatibel influencern är i relation till varumärkets värderingar vilket 
i sin tur förmedlar äkthet och skapar tillit hos influencers följare. Om kunden upplever att 
influencers värderingar är i linje med varumärkets värderingar kommer kunderna ha större 
tillit till både influencern och varumärket. Koernig och Page (2002) hävdar att match-
uphypotesen är att ta hänsyn till i studiens fall genom val av en influencer då som talesperson 
eller marknadsföringsverktyg. Enligt hypotesen ska positiva effekter av användandet av en 
influencer endast existera när influencers och företagets värderingar överensstämmer med 
varandra.  

2.3.4 Ärlighet 

Saleem’s (2007) studier visar på en negativ korrelation mellan trovärdighet och de antal 
produkter/varumärken kändisar marknadsför. Detta kändisskap kan i vår studie appliceras på 
influencern som marknadsför produkter via sociala medier. Författaren hävdar att ju fler 
produkter influencern gör reklam för, desto mindre trovärdig uppfattas just denna influencer. 
Detta leder i sin tur att kundens attityd påverkas negativt gentemot marknadsföringen 
samtidigt som köpintentionen reduceras. När en influencer marknadsför produkter från olika 
varumärken försöker denna influera konsumenten i olika riktningar vilket ligger till grund för 
en uttalad uppfattning att influencern är oärlig mot dess följare. Prentice och Zhang (2017) 
hävdar däremot i vårt fall att influencers sällan konsumerar de produkter som de 
marknadsfört. De motiveras snarare att marknadsföra produkter av en monetär anledning. 
Även detta har en negativ påverkan hos influencers förtroende hos deras följare vilket också 
kan ses som att de agerar oärligt gentemot sin följarskara genom att marknadsföra produkter 
de själva inte använder.  
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2.4 Konsumentbeteende  

Konsumentbeteende och köpintention är grundläggande begrepp för att förstå en konsuments 
agerande, vilket ligger till grund för att kunna besvara uppsatsens syfte. Ström och Vendel 
(2015) hävdar att de digitala kanaler som framkommit de senaste decenniet har ökat 
tillgängligheten till produkter och varumärken. Utvecklingen har även medfört nya 
konsumentbeteenden. Med all information tillgänglig i köpögonblicket kan konsumenterna 
fatta bättre beslut med hjälp av exempelvis prisjämförelser, men även hjälpa andra 
konsumenter genom att lämna produktrecensioner. Företagets kommunikation har dock 
fortfarande stor betydelse för hur ett varumärke kommer att uppfattas, men störst inflytande i 
de digitala kommunikationsflödet är de som konsumenterna skapar själva. Konsumenters 
uppfattning kan därmed på både gott och ont bli ett samarbete som gynnar båda parter. 
Sociala medier medför att företag inte längre själva formar bilden av deras företag. Den 
förmedlade bilden blir en kombination av företagets och konsumenternas vilket har i de 
lyckade fallen resulterat i stort konsumentengagemang och “gratis” marknadsföring i form av 
positiva omdömen och ökad kundmedverkan.  

De flesta modeller inom konsumentbeteende är baserade på uppfattningen att individer agerar 
rationellt för att maximera de fördelar som de kan få när de köper varor eller tjänster.  
Mihaela (2015) hänvisar till Gilbert (1991) som föreslog en modell för beslutsfattande 
gällande inköp med två kategorier av inflytelserika faktorer som kan påverka 
konsumentbeteendet. Den första faktorn inkluderar psykologiska variabler, nämligen 
uppfattningen och lärandet. Den andra faktorn tar hänsyn till de sociologiska variablerna, 
nämligen referensgrupper och familj. Vidare förklarar Mihaela (2015) ytterligare hur ett sätt 
att förbättra kommunikationsstrategin är att tänka på innehållet i budskapet när det gäller 
konsumenten. Exempelvis när är det mest troligt att ett meddelande är relevant och när är det 
mest sannolikt att en målgrupp är mottaglig för den? Även förståelse av säsongstrender och 
cykler för inköp eller sätten att använda en produkt/tjänst kan också hjälpa företag i deras 
ansträngningar för att maximera relevansen av de överförda kommunikationsmeddelanden. 
Med hänsyn till kundernas preferenser exempelvis genom kontakten mellan dessa och 
produkten/varumärket, kan den punkt där kunden kan vara mer mottaglig för ett meddelande 
fastslås. 

2.4.1 Köpintention  

Lou och Yuan (2019) anser att influencers ständigt genererar och sprider informativa 
uppdateringar på sociala medier för att locka uppmärksamhet från följare. Det är inte 
förvånande att se att influencers innehållsinformativa värde påverkar deras följares 
köpintentioner väsentligt. Kim och Ko (2012) hävdar att köpintention är en kombination av 
konsumenternas intresse för och möjligheten att köpa en produkt. Som ett resultat av många 
studier handlar det starkt om attityd och preferens mot ett varumärke eller en produkt, så att 
mäta köpintentionen utgår från konsumenternas framtida beteende baserat på deras attityder. 
Köpintention är en attitydvariabel för att mäta kundernas framtida bidrag till ett varumärke, 
medan kundvärde är en beteendevariabel som redovisar faktiska inköpsregister. Eftersom 
prognoser av konsumenternas framtida beteende blir en kritisk fråga för ett företag, bör det 
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framtida beteendet uppskattas mer punktligt.  

2.4.2 Haloeffekten   

För att förstå den lojalitet som kan uppstå mellan influencers och dess följare beskriver 
Djafarova och Rushworths (2017) haloeffekten som innebär att perceptionen av en individ 
kan skapa antingen en positiv eller negativ “gloria” runt denne. Detta kan resultera i en 
otydlighet av deras individegenskaper. Haloeffekt-teorin kan innebära en kraftfull influens 
baserat på intrycket vi formar hos andra. Det första intrycket av attraktivitet hos en person 
påverkar hur den personen ses holistiskt. Haloeffekten refererar till en konsuments tendens att 
betygsätta en produkt baserat på en recension från en individ som möjligtvis marknadsför den. 
Forskning visar att en individs personliga egenskaper, fysiska framträdande och genomgående 
attraktivitet kan påverka hur andra bedömer deras karaktär. Med det här menas alltså att om 
en individ har ett attraktivt framträdande och har en tilltalande livsstil bedöms de vara en 
bättre person. 

Djafarova & Rushworths (2017) hävdar att det är vanligt för företag att använda haloeffekten 
till sin fördel. Varumärken använder den positiva glorian av sitt rykte för att rättfärdiga 
premiumpriser för basicprodukter. Detta är också fallet hos varumärken som använder 
kändisar med en positiv gloria i sin marknadsföring för att generera en positiv association till 
en specifik produkt. Haloeffekt-teorin är baserad på karaktärsdrag såsom attraktivitet och tillit 
som används för att utvärdera trovärdigheten hos källan. Det första intrycket av attraktivitet 
hos en individ påverkar även hur denne personen betraktas holistiskt. Respondenter i 
forskarnas undersökning fick frågan om de skulle vara villiga att köpa varor från en okänd 
hemsida men som uppmärksammades via marknadsföring av en kändis. De svarade att de är 
villiga att lita på kändisen som de beundrar då de tror att de värderar sin maktposition och inte 
skulle utnyttja den. De anser därför att kändisarnas åsikter gällande ett specifikt varumärke 
var trovärdiga. 

Influencers (e.g kändisar) fungerar i detta fall enligt Djafarova och Rushworths (2017) som ett 
“delmärke” för företag vilket gör att följare (e.g konsumenter) associerar vissa varumärken 
med vissa influencers vilket hjälper ett varumärke att bygga förtroende. Respondenterna i 
undersökningen fick också frågan om de skulle börja följa en okänd kändis som de upptäckte 
via utforskarsidan på Instagram. En utav respondenterna svarade då att hon ofta börjar följa 
nya och intressanta människor som hon hittar på utforskarsidan. Dock måste hon ha följt de 
under en viss tid innan hon känner att hon kan lita på de och se vad de står för.  

2.5 Sammanfattning av teori 

Forskning förklarar att en influencers syfte är att inspirera och motivera en stor eller lojal 
följarskara som denna anses ha inverkan på. Det handlar om att bygga upp förtroende som 
kan efterliknas med vänskap med personer som du aldrig kommer träffa. Detta görs genom att 
influencern kommunicerar sitt personal brand; en medveten avsikt att skapa och påverka 
uppfattningen av en individ genom att skapa tillit och sticka ut från mängden för att slutligen 
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få en större inverkan på följarskaran. Anledningen till att följare ansluter sig till dennes 
följarskara kan enligt forskning bero på att de identifierar sig med influencern och upplever en 
känslomässig kontakt med denna eller ser ett underhållningsvärde. Följares ökade kännedom 
och kunskap om en influencer skapar en känsla av förståelse för dennes värderingar och 
motiv. I ett parasocialt sammanhang kan vänskap definieras som en ömsesidig relation som 
främjas av frekvent kontakt. Upprepad exponering av en influencer leder till att följare känner 
en hög nivå av närhet till denna vilket i sin tur vidareutvecklas till lojalitet. Vidare anses 
influencers trovärdighet och dess upplevda likhet till dess följare positivt påverka deras 
följares tillit till sponsrade publikationer. För att en följare ska påverkas positivt av en 
influencers samarbete tyder tidigare forskning på att influencerns värderingar måste stämma 
överens med företagets. Genom uppdateringar och informationsspridning lockar influencern 
uppmärksamhet från anhängare vilket enligt tidigare forskning påverkar deras anhängares 
köpintentioner väsentligt. Tidigare forskning visar på en negativ korrelation mellan 
trovärdighet och de antal produkter/varumärken kändisar marknadsför. När en influencer 
marknadsför produkter från olika varumärken försöker denna influera konsumenten i olika 
riktningar vilket ligger till grund för en uttalad uppfattning att influencern är oärlig mot dess 
följare.  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras den valda metoden för uppsatsen och varför denna metod valts. 
Kapitlet redogör även hur tillvägagångssättet sett ut för att nå uppsatsens syfte samt svara på 
problemformuleringen. 

3.1 Tillvägagångssätt       

För att besvara vårt syfte har vi använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt där teoretiskt 
material först hämtas för att kunna basera den empiriska undersökningen utifrån tidigare 
forskning. Vår studie utgår ifrån både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt, då vi 
vill skapa oss en bredare och djupare förståelse för hur konsumenter uppfattar marknadsföring 
i sociala medier innan vi förstår de bakomliggande orsakerna till deras beteende (Bryman & 
Bell, 2017 ss. 601). Detta genom att först utforma en enkät för att få en övergripande 
förståelse för konsumenternas beteende och inställning till marknadskommunikation på 
Instagram via influencers. Enkätfrågorna har utformats från vårt teoretiska ramverk och berör 
aspekter som tillit, ärlighet och äkthet. Enkäten gjordes på survio.com och bestod av 10 frågor 
exklusive frågor om kön och ålder (se bilaga 1). 

För att vidare generera djupare förståelse för konsumenternas beteende och förhållande till 
influencer marketing, har semistrukturerade intervjuer utförts på sju respondenter som ett 
komplement till enkäterna. Med en kvalitativ studie ligger fokus på att få mer utförliga svar. 
Genom semistrukturerade intervjuer har vi haft möjligheten att få fram specifika 
beteendemönster och uppfattningar från respondenterna. Till skillnad från 
enkätundersökningen har vi genom semistrukturerade intervjuer kunnat ställa följdfrågor 
utöver vår intervjuguide för få ytterligare förståelse för konsumentens beteende och agerande 
i samband med olika infallsvinklar. Intervjuerna utfördes på telefon istället för ansikte mot 
ansikte, samtliga intervjuer varade i ca 30 minuter (Bryman & Bell, 2017 ss. 217-218).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av appen TapeACall för att kunna lyssna i olika tempon 
vilket har underlättat arbetet med att transkribera intervjuerna. Vi utformade våra 
intervjufrågor utefter vårt specifika teoretiska ramverk för att svaren skulle beröra och 
konstatera viktiga parametrar i vår forskning. Då vi spelade in intervjuerna kunde vi i 
efterhand gå in på djupet och plocka ut aspekter som ligger till grund för vår analys och för att 
vi skulle kunna använda oss utav respondenternas egna uttryckssätt. Anteckningar kommer 
även att tas under intervjuerna för att kunna återgå till specifika saker som uppfattades som 
viktiga vid intervjutillfället, detta för att inte gå miste om eventuella bortfall av viktiga 
parametrar vid transkriberingen. Respondenterna kommer väljas utifrån demografisk 
segmentering - kvinnor 18-35 år då vi anser att dessa är mest aktiva på sociala medier och 
därför oftast utsätts för företags marknadsföring inom forumet. (Bryman & Bell, 2017 ss. 
454-450)  

Det insamlade empiriska materialet analyserades genom triangulering för att förbättra tilltron 
till resultatet i vår kvalitativa undersökning. Detta genom att resultaten kontrolleras vid 
jämförelse av vår kvantitativa undersökning med vår kvalitativa (Bryman och Bell, 2017 ss. 
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382, 598). Med insamlad och bearbetad empiri analyserades materialet utefter definitionen 
Chung och Cho (2017) ger av PSR samt haloeffekten som är definierad av Djafarova och 
Rushworths (2017). Detta för att undersöka konsumentens beteende och inställning till 
influencer marketing på Instagram utifrån parametrarna tillit, ärlighet och äkthet.  

3.1.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesign utgör en form av struktur där denna styr och vägleder kring hur man 
använder sig av en viss metod eller strategi. Forskningsdesignen omfattar en slags ram för 
insamling av analys och data (Bryman & Bell, 2017). I vår forskningsdesign har vi valt att 
utgå från en metod som innefattar både semistrukturerade intervjuer samt enkäter, därför har 
vi valt att använda oss utav surveyundersökning som omfattar en tvärsnittsdesign (Bryman & 
Bell, 2017 ss. 80-81). Detta har vi gjort med syfte att samla in både kvantitativa och 
kvantifierbar data som kunnat analyseras och på så sätt har vi funnit likartade tendenser. 
Dessa tendenser och antaganden har sedan studerats och omvandlats till semistrukturerade 
intervjufrågor där enkätundersökningens resultat huvudsakligen använts för att bana vägen för 
intressant data. Den kunskap och mönster som vi sökt har varit baserad på vårt syfte, där vi 
letat efter uppfattningar och relationssamband mellan följare och influencers och hur faktorer 
som tillit, ärlighet samt äkthet går att applicera på en sådan relation. 
Genom att utföra en sådan design så har vi kunnat se mönster, relationer och liknande 
sammanhang vilket har genererat ett trovärdigare och mer bearbetat resultat.  
Det bearbetade resultatet har sedan analyserats tillsammans med innehållet i vår teoretiska 
referensram för att slutligen kunna diskutera och dra slutsatser kring våra forskningsfrågor 
och syfte. 

3.2 Urval 

Då vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer har vi valt att använda oss av ett målstyrt urval 
och där i mer specifikt ett teoretiskt urval (icke-sannolikhetsurval). Detta för att kunna inrikta 
materialet på specifika och valda segmentet samt använda respondenter som har intresse för 
det valda ämnet. Det har applicerats en fastställd strategi i det målstyrda urval då vi bestämt 
urvalet i inledningen av vår undersökning och att det inte är någonting som har fortskridit 
under processens gång (Bryman & Bell, 2017 ss 407-408). Urvalet gällande enkäterna har 
inte styrts på samma sätt som intervjuerna, detta då det är svårt att enbart få den specifika 
gruppen att svara på enkäten. Efter avslutad enkätundersökning har vi kunnat konstatera ett 
bortfall på 55 personer på grund av kön och åldersvariabler.  

3.3 Datainsamling 

Den sekundära datan samlades först in för att generera en övergripande förståelse för det 
valda ämnet. Den sekundära datan är av digitalt material i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar från högskolans databas, dessa ligger till grund för uppsatsen. Den primära datan har 
samlats in från kvantitativ enkätundersökning och djupgående kvalitativa semistrukturerade 
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intervjuer. Detta för att först få en övergripande förståelse kring hur människor ser på 
influencer marketing och hur de upplever att det påverkar dem. Därefter har enkäten 
kompletterats med sju intervjuer som ger studien ytterligare en dimension och en bredare 
utläggning på specifika ämnesområden.  

3.4 Kvantitativ enkätundersökning 

Vi delade enkäten på våra privata Facebook-sidor samt via Instagram. För att få en större 
räckvidd på enkäten bad vi även vänner och familj att dela denna vidare. Vi mailade även en 
förfrågan till en av Sveriges största bloggar Bloggbevakning.se för att kunna få en större 
respons på frågorna och fler svar, men fick dessvärre inget svar från bloggens ansvariga. 
Antalet frågor i enkäten var endast tretton stycken då vi ville hålla den kort för att 
respondenterna inte ska bli uttråkade och uppleva att vår enkät är ansträngande att svara på, 
då det finns risk att respondenterna tröttnar på att svara och då inte fullföljer enkäten (Bryman 
& Bell, 2017 ss. 239). 

3.4.1 Utformning av enkät 

Enkäten har utformats med hjälp av www.survio.com. Vi upplevde att denna domän kändes 
enklast för en respondent att förstå och följa samt att den var visuellt attraktiv. Vi valde att ha 
en enkät på tio frågor utöver frågor om kön och ålder, genom möjligheten att variera 
flervalsfrågor med likertskalor reducerades risken för att respondenten blir uttråkad. Vi valde 
att ställa en öppen fråga där respondenten själv fick svara på frågan “Vad får dig att lita på en 
influencer?”. Detta gjordes för att få respondenterna att tänka till kring deras egna beteende i 
förhållande till deras inställning till de influencer de följer. Detta ledde till att vi kunde se ett 
tydligt mönster av respondenternas värderingar av egenskaper hos de influencers de följer, 
vilket vidare stöds av den kvalitativa undersökningen. Därmed bidrar enkäten med en 
övergripande förståelse för respondenternas attityder och relation till fenomenet influencer 
marketing (Bryman & Bell, 2017 ss. 240-241). 

3.5 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade telefonintervjuer för att få möjligheten att ställa 
följdfrågor utöver de specifika teman som ska beröras. Detta har genererat ytterligare en 
dimension till våran studie. Intervjuerna var helhetsorienterade men också väldigt 
målinriktade, detta eftersom vi genom våra enkäter redan fått ut övergripande statistik och 
fakta om influencer marketing på Instagram. Vi har valt att hålla oss ifrån att göra lediga och 
flexibla intervjuer för att undvika inflikningar av osammanhängande samtalsämnen, dock har 
följdfrågor på det som anses relevant utifrån specifika teman gjorts (Repstad, 2007).  
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3.5.1 Intervjuteknik  

Intervjuerna har inneburit utförlig och grundlig planering av oss, detta för att vi ska ha kunnat 
hålla ett strukturerat samtal om de specifika teman och begrepp som vi anser vara relevanta. 
Referensramen för samtliga respondenterna har varit utförda på samma sätt. Att hålla sig till 
samma referensram kring varje intervju har underlättat för vår sammanställning av svar och 
har gjort det enklare för oss att jämföra de olika teman som respondenterna uttalat sig om 
(Repstad, 2007).  

Eftersom vår studie berör och behandlar aktuella fenomen så som influencers var det 
självklara valet att utföra dessa kvalitativa intervjuer på kvinnor i åldern 18-35 eftersom vi 
anser att dessa är mest aktiva på social medier. Sju semistrukturerade intervjuer har utförts 
med individer som är närvarande dagligen på Instagram. Detta innebär att dessa har en 
relation till sociala medier och att de är införstådda i vad en influencer är. Genom att styra 
urvalet av respondenter har vi undvikit att råka ut för en platt och onödig intervju som inte 
genererar till vår studie på grund av respondentens okunnighet kring ämnet. Fördelen med att 
använda bekanta personer som omfattas av studiens målgrupp har gjort det lättare för både oss 
och den berörda respondenten att öppna upp sig och diskutera våra valda frågeställningar på 
en annan nivå (Repstad, 2007).  
  
Intervjuerna utfördes via telefon med hjälp av appen TapeACall. Främst gjordes detta för att 
undvika att respondenterna skulle se intervjupersonens kroppsspråk exempelvis minspel och 
gester. Detta då respondenterna är kända av oss sedan tidigare och väl införstådda i vårt 
kroppsspråk. Vi upplevde att risken för att vår studie skulle påverkas av att möta 
respondenterna ansikte mot ansikte var allt för stor då dessa är kända av oss sedan tidigare 
och kan läsa av vårt kroppsspråk (Bryman & Bell, 2017 ss. 471).  

3.6 Analys av data 

När material från intervjuerna samlats in lyssnades detta igenom för att undersöka om 
materialet vi fått in kändes tillräckligt relevant i förhållande till vårt ämne, därefter 
transkriberades samtliga sju intervjuer (Bryman & Bell, 2017 ss. 465). För att vidare kunna 
använda det insamlade materialet rapporterades transkriberingen till respondenterna för att 
uppnå respondentvalidering för att säkerställa att vi uppfattat dem korrekt. Detta säkerställer 
att vi fått en rättvis bild av respondenternas berättelser (Bryman & Bell, 2017 ss. 381-383).  

Vi valde att använda oss av en tematisk analys vid analys av vårt intervjumaterial för att 
kunna säkerställa detta och hitta likheter och olikheter i vad som sägs i materialet. Därefter 
analyseras förhållandet i resultatet mellan de kvalitativa semistrukturerade intervjuer och den 
kvantitativa enkätstudien genom triangulering. Detta för att konstatera att den kvantitativa 
enkätundersökningen stödjer våra semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 
2017 ss. 601). Vidare analyseras de empiriska resultatet genom att applicera PSR och 
Haloeffekten för att generera ytterligare förståelse för respondenternas relation till influencers 
på Instagram och hur den påverkar av konsumenternas upplevda tillit, ärlighet samt äkthet och 
därmed köpbeteende.
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3.7 Etiska överväganden och principer  

Då vi har valt att bland annat utföra kvalitativa intervjuer i vår studie så finns det några etiska 
krav och principer att ta ställning till. En av principerna som ligger högt upp för oss gällande 
intervjupersoner är informerat samtycke/informationskravet. Vi har därför presenterat för våra 
respondenter vad syftet med studien är och vad vi vill få ut utav denna undersökning och vilka 
moment som kommer ingå i studien (Repstad, 2007). Detta för att våra respondenter ska 
känna sig bekväma med vad de ska göra och vad vi kommer använda deras svar till, men vi 
har även talat om för dem att deras medverkan är frivillig samt att de kommer vara anonyma i 
studien.  

Genom att hålla våra respondenter anonyma så har det inte, och kommer inte, kunna ske 
några olämpliga kopplingar eller antagelser till vad en viss person har sagt om vad. Det är inte 
relevant i vår studie att använda oss utav specifika namn och identiteter på våra respondenter 
eftersom studien utgår från kvinnor i en specifik ålder och inte ursprung, tillhörighet eller 
liknande. Genom att bibehålla anonymitet så tror vi att vi kommer uppnå en högre tillit hos 
våra respondenter och genom det även få utvecklande och ärligare svar. Strävan efter att 
upprätthålla konfidentialitet kommer att göras, alla de uppgifter som vi får från varje 
respondent kommer att behandlas med stor konfidentialitet genom att vi kommer förvara all 
information på ett betryggande och ansvarsfullt sätt (Repstad, 2017).  

Då vi utför en studie och har samlat in material så blir även nyttjandekravet en sak att ta 
hänsyn till, alla uppgifter som vi har samlat in om varje enskild individ kommer vi endast att 
använda ur denna studies syfte och inget annat. Transkriberingar och andra personuppgifter 
kommer efter inskickande av uppsatsen att raderas för att de inte ska finnas tillgängliga för 
andra ändamål (ibid).  

3.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som utgör viktiga kriterier i en både kvalitativ och 
kvantitativ inriktad forskning, där begreppen sammanfattningsvis belyser hur uppfattningen 
av kvaliteten på en undersökning är (Bryman & Bell, 2017 ss. 380). Validiteten avser att mäta 
det som är relevant i olika sammanhang och är oftast mest applicerbart i ett kvantitativt 
tillvägagångssätt eftersom mätning inte är det främsta i en kvalitativ inriktning. Vi har valt att 
kombinera dessa metoder och har därför i den kvalitativa inriktningen gjort djupgående 
intervjuer med sju respondenter. Genom att omfatta studien med dessa intervjuer blir 
sannolikheten större att i slutändan besvara forskningsfrågorna. Validiteten stämmer även in 
på enkätundersökningens omfång vilket har gjort att studien skapar större generaliserbarhet 
och transparens. Studiens validitet är hög då vi under undersökningens gång valt att angripa 
problemet från flera olika synvinklar, både i den empiriska undersökningen men även ur den 
genererade datan samt information från ett flertal olika källor. Validiteten har gjort det möjligt 
att mäta olika sorters värden och siffror i enkäterna för att sedan kunna basera detta på 
intervjuernas utformning (Bryman & Bell, 2017 ss. 177). 
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Reliabiliteten i studien speglar det insamlade materialet och omfattningen kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom intervjuerna i studien är omfattade av följande kriterier; kvinnor i 
åldern 18–35 år som även är aktiva på sociala medier, så kommer denna tillförlitlighet att 
kunna appliceras även på andra kvinnor som omfattas av kriterierna och även då visa på 
liknande resultat. Detta eftersom studien inte är beroende av tid eller tidigare kunskap. För att 
kunna öka denna tillförlitligheten i studiens kvalitativa delar gällande validitet och reliabilitet 
så har vi valt att använda oss utav de grundläggande kriterierna som finns för bedömning av 
en delvis kvalitativ undersökning, detta grundläggande kriterium är trovärdighet (Bryman & 
Bell, 2017 ss. 380-381).  

Trovärdigheten består av fyra olika delkriterier som ökar studiens validitet och reliabilitet, 
dessa delkriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Tillförlitligheten 
motsvara den interna validiteten, medans överförbarheten belyser den externa validiteten. 
Pålitligheten kan här jämföras med reliabiliteten och bekräftelse motsvarar objektivitet (ibid).  

3.9 Metodreflektion 

Respondenterna vi kommer att använda oss utav kommer att kollas upp och väljas noggrant 
utifrån om de har varit aktiva via sociala medier sedan tidigare. Åldersspannet på 18-35 år har 
vi valt eftersom vi tycker att denna grupp av kvinnor är mer insatta och har generellt bättre 
kunskap kring aspekter rörande social medier. För att undvika att våra intervjuer svävar iväg 
på andra teman där relevansen blir knapp kommer vi att använda oss av en intervjuguide och 
även för att säkra tillförlitligheten i vår studie genom att se till att respondenterna varit aktiva 
på sociala medier under den senaste månaden (Bryman & Bell, 2017 ss 381). Vi har valt att 
använda oss av bekanta för att underlätta att finna respondenter som är tillräckligt insatta och 
införstådda i vårt ämne. Däremot kan det förekomma nackdelar vid val av bekanta i en 
intervju, eftersom personen i fråga kanske inte är villig att prata om djupare saker med en 
person som de känner till. Detta är dock inte en nackdel för oss då vår studie ej berör ämnen 
som direkt kan kopplas till förflutna saker på ett personligt plan (Repstad, 2007). För att 
undvika att samtliga bekanta respondenter läser av vårt kroppsspråk samt mimik och svarar 
utefter våra reaktioner, har vi valt att utföra intervjuerna via telefon (Bryman & Bell, 2017 ss. 
471). Detta även för att möjligheten till att träffa alla våra respondenter inte fanns samt att 
tiden var knapp. För att göra detta möjligt men samtidigt effektivt med så lite påverkan på 
respondenterna som möjligt, valde vi att använda oss av denna metod.  
       
Precis som det finns likheter mellan kvalitativ och kvantitativ forskning finns det också för 
och nackdelar med de båda forskningarna. Nackdelarna med val av kvantitativ forskning 
syftar till att dessa kan bli allt för impressionistiska och subjektiva samt att det finns risk för 
en bristande transparens. För att försäkra oss om att vår studie omfattar en bra kvalitet 
kommer vi att använda oss av en teori som känns relevant för ämnet, samtidigt kommer vi 
behöva lägga ner mycket tid på att hitta tidigare forskning för att belysa redan befintliga 
problem och aspekter inom ämnet. Sedan utformas intervjufrågor anpassat efter de svar som 
enkäten givit, detta har vi valt för att på så vis kunna fokusera på frågor som belyser vår 
teoretiska referensram på bästa sätt. Genom att utforma en enkät och sedan gå vidare till 
kvalitativa intervjuer så tror vi att resultatet i slutändan kommer bli mer inriktat och specifikt 
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för just vår studie. Vi kan på så vis få en grundläggande överblick genom våra enkäter där 
övergripande fakta och siffror kan likställas med våra frågor. Genom att vidare utgå från 
enkätundersökningen i våra intervjuer kan vi sortera bort frågor eller delteman som inte gav 
relevant resultat, detta för att spara tid och onödiga sidospår som ändå inte kommit till 
användning i våra intervjuer.    
    
För att studien ska ha en hög grad av pålitlighet har vi hållit en transparens och ett granskande 
synsätt för alla faser i forskningsprocessen genom att ha haft kontinuerlig kontakt med 
handledare och respondenterna (Bryman & Bell, 2017 ss 382). Intervju-utformningen kan 
vara en nackdel inom kvalitativa studier. För vår del gäller det främst konfidentialitet och 
anonymitet vilket syftar till att vi måste vara särskilt försiktiga när det gäller risken för att 
respondenterna kan identifieras. Detta kan hindra att respondenten utsätts för hinder för 
framtida samarbeten eller uppdrag (Bryman & Bell, 2017 ss. 148). 
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4. Empiriska resultat 
I följande kapitel kommer vi att presentera vår kvantitativa data som samlats in via digitala 
enkäter och vår kvalitativa data som hämtats från semistrukturerade intervjuer.  
Vi kommer först presentera data från vår enkätundersökning som handlar om tillit, ärlighet 
samt köpbenägenhet relaterat till influencers och dess marknadsföring.  
Vidare kommer de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna att redovisas som omfattar 
samma ämnen som enkätundersökningen, där mer utförlig data hämtas för att generera 
ytterligare och mer djupgående förståelse för relationen mellan kvinnor och influencers.  

4.1 Kvantitativ enkätundersökning 

I vår kvantitativa undersökning skapades en enkät som hade till syfte att undersöka relationen 
mellan influencers och deras följare som konsumenter. Det var huvudsakligen stängda frågor 
med svarsalternativ förutom en fråga där respondenterna själva fick svara på frågan om varför 
de litar på en influencer. I vår empiri har vi valt att presentera de svaren som är mest relevanta 
för vår studie och som även undersökas djupare i vår kvalitativa undersökning där vi har gjort 
intervjuer. 

Vi har valt att dela upp enkäten i tre olika delar där den första delen syftar till att ta reda på 
vem som svarat på undersökningen och dess interaktion med influencers på Instagram. Den 
andra delen syftar till ärlighet och tillit i konsumenters relation till influencers och influencer 
marketing. Den tredje delen anspelar på köpbenägenhet och hur det kan ändras hos 
konsumenten baserat på influencer marketing. 

4.1.1 Deltagande  

Totalt deltog 128 personer i undersökningen där kvinnor var överrepresenterade med 87,8%. 
Åldersspannet i vår undersökning riktar sig till kvinnor i åldern 18-35 år, därav ett bortfall på 
55 personer som antingen föll utanför åldersspannet eller var definierad som man. Antalet 
kvinnor i åldern 18-25 år omfattade 69,9% och antalet kvinnor i åldern 26-35 uppgick till 
30,1%. Av alla respondenter som föll innanför “ramen” anger 49,3% att de följer minst en 
influencer på Instagram och 37% anger att de följer mellan 10-50 stycken. 49 kvinnor uppger 
i frågan “Hur många influencers interagerar (kommenterar eller "gillar" deras bilder) du 
med dagligen på Instagram?” att de interagerar med 1-10 influencers dagligen, dock är det 17 
stycken av de deltagande kvinnorna som uppger att de inte interagerar med någon influencer 
alls.  

4.1.2 Ärlighet och tillit till influencer marketing  

På frågan om det är viktigt för konsumenten att influencern de följer är ärlig med sina 
samarbeten som görs med varumärken framgår det att 71,2% av respondenterna anser att det 
är mycket viktigt. Endast en (1,4%) av kvinnorna uppger att det inte är viktigt alls med 
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ärlighet i samarbeten mellan influencers och varumärken. De övriga respondenterna angav att 
det var viktigt att en influencer var ärlig med sina samarbeten. Resultatet av frågan i figur 1 
gav medelvärdet 4,6 vilket motsvarar att majoriteten av respondenterna ansåg att det är 
mycket viktigt att de influencers de följer är ärliga gällande sina samarbeten.  

 
Figur 1. “Hur viktigt är det att influencern du följer är ärlig gällande sina samarbeten med varumärken” 

När respondenterna fick svara på den öppna frågan “vad får dig att lita på en influencer?” 
angav majoriteten att ärlighet får dem att lita på att influencern och att de visar upp en rättvis 
och ärlig bild av sig själva och de produkter som rekommenderas. 

Ärliga recensioner och åsikter om företag de samarbetar med eller gör reklam för. 

Att de verkar genuina och är sig själva, inte sätter upp en fasad eller ”bättre” version av dem 
själva på Instagram. Visar verkligheten. 

När samarbeten känns genuina. Tråkigt när man märker att samma typ av influencers lägger 
upp samma kampanj samma dag. 

Om hen är sig själv, inte publicerar för perfekta bilder, för många samarbeten, utan bara är 
genuin, som tex Maja Nilsson Lindelöf & Sanna Dahlström. 

Trovärdigheten i det den förmedlar och postar, samt genuina värderingar. 

Det gör jag nog inte, men ju mer ärlig den verkar desto mer litar man på den. 

Totalt svarade 44 stycken av de 73 kvinnor inom ramen för enkätundersökningen på den 
öppna, och även den enda, kvalitativa frågan i vår enkät. Ärlighet och äkthet var 
återkommande i majoriteten av svaren, detta är i enlighet med vår teoretiska referensram där 
ärlighet hos en influencer anses spela stor roll hos deras följare för att de ska känna tillit till 
influencern. Men även genuin, trovärdig och transparent återkom några gånger vilket tyder på 
att vikten av att vara sig själv har en stor betydelse. 

På frågan om det är viktigt för respondenterna att känna tillit till influencers de följer, svarade 
45,2% alternativ 4 på en likertskala 1-5 samt att 34,2% svarade med en 5:a som motsvarar att 
det är mycket viktigt, vilket kan tolkas som att majoriteten av respondenterna anser att både 
tillit och ärlighet är de mest avgörande faktorerna till att de skulle välja att konsumera en 
produkt som marknadsförs av en influencer. Ju större tillit en följare känner till en influencer i 
kombination med att följaren anser att influencern i fråga är ärlig, desto mer köpbenägna visar 
sig följarna vara.  
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Figur 2. “Hur viktigt är det för dig att känna tillit till influencern du följer?”  

4.1.3 Köpbenägenhet hos konsumenten som följare  

“Blir du mer köpbenägen om en influencer marknadsför en viss produkt/varumärke?” var en 
utav frågorna som respondenterna besvarade. 61,6 % av respondenterna svarade med att de 
“instämmer delvis” till att de blir mer köpbenägna när en influencer marknadsför en produkt 
via sociala medier, men endast 15,1% är villiga att instämma helt och hållet i frågan. 30,6% 
besvarade att de inte alls instämmer eller att de delvis inte instämmer att de skulle bli mer 
benägna att handla en vara som marknadsförs av en influencer.  
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4.2 Kvalitativ undersökning 

Vi valde att även utgå från en kvalitativ ingång i studien för att kunna stärka och påvisa ett 
mer omfattande och detaljerat resultat. Vi utgick från svaren som vi fått på våran enkät för att 
kunna utforma djupare intervjufrågor. Huvudsyftet med våra intervjufrågor är att undersöka 
hur våra respondenters köpbeteende och tillit påverkas utav influencer marketing. Detta 
utifrån vår teori som fastslagit tre områden som påverkar konsumenters beteende i förhållande 
till influencers - tillit, ärlighet samt äkthet. Detta för att särskilja oss från att blanda ihop 
viktiga delar kopplade till vår teori samt att lättare kunna sammanställa ett resultat.  

4.2.1 Inledning  

Den första delen i intervjun fokuserade bland annat på hur många influencers respondenterna 
följer på Instagram och hur många de interagerar med dagligen. I snitt följer de intervjuade 
ca. 100-200 stycken influencers. Respondent 1 och 2 skiljer sig dock lite från mängden och 
följer endast några få stycken som de anser vara intressanta. 

Fråga två berörde hur ofta respondenterna interagerar med influencers de följer. Det visar sig 
att respondent 1, 3, 4 och 6 anser att de interagerar med ca 10-15 influencers dagligen. 
Respondent 7 skiljer sig från mängden avsevärt då hon väljer att inte interagera med 
influencers eftersom hon anser att det tar för mycket tid och energi. Hon säger följande:  

Inga, skulle jag säga.[...] Jag likear nästan aldrig, jag orkar inte. Jag kommenterar inte. Någon 
gång varannan månad kanske jag skickar ett DM till någon för att jag har sett dom på sin 
story att dom har en snygg tröja och så vill veta var den är ifrån typ. Men det är väldigt, 
väldigt sällan. - Resp. 7 

Däremot finns det en likhet mellan Respondent 7 och 6, där Respondent 6 säger att hon endast 
väljer att interagera med influencers om hon starkt gillar något, annars anser hon att det tar 
ganska mycket energi för henne att interagera med en influencer. 

5% kanske. Kanske tio influencers. Det är väl bara om jag starkt gillar någonting. Till 
exempel deras outfit eller något sånt, men annars så tar det ändå ganska mycket för mig att 
lika eller interagera med influencers som jag följer. - Resp. 6 

Fråga tre löd “Hur ställer du dig till influencers marknadsföring av exempelvis samarbeten 
med varumärken i sociala medier?” där majoriteten av respondenterna ansåg att influencers 
marknadsföring i sociala medier var något som påverkar dem positivt. Framförallt för att 
dessa ansåg att det finns ett behov att hämta inspiration från dessa. Det finns också ett intresse 
i vilka kläder dessa influencers bär och vad de använder för produkter vilket också anses vara 
positivt av majoriteten av respondenterna.  

Alltså jag tycker det är ganska bra [...] Är man konsument så är det i alla 
fall där jag får all min inspiration till om jag ska köpa någonting.- Resp. 1  

Alltså positiv, jag liksom påverkas inte sådär jättemycket skulle jag säga. Att 
liksom, jag förstår ändå att det är deras jobb och de måste göra samarbeten och 
så, så mer positiv skulle jag säga. - Resp. 4  
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Däremot beskriver Respondent 7 att hennes tillit minskar till influencers vid samarbeten och 
hon tror att det kan vara på grund av att hon är väldigt bunden till de traditionella 
reklamsätten. Respondenten beskriver ett fall med klockor och armband från varumärket 
Daniel Wellington. Hon ansåg att med så många influencers som marknadsför detta gav det 
henne avsmak för varumärket och istället för att bli influerad blev hon det motsatta. 

För mig så tycker jag att ett varumärke som väljer att samarbeta med en influencer, deras 
trovärdighet sjunker i mina ögon. […] Till exempel Daniel Wellington, när de kom med de 
här klassiska armbanden på klockorna så hade alla dem, och då sågs de överallt för de hade 
tryckt så mycket på influencer marketing att det blev så mainstream att jag blev anti istället. 
[…] Eller de här iDeal of Sweden-mobilskalen till exempel, alla gör ju reklam för de. Jag 
bara vill spy på det. Sen tycker jag att såhär, jag vill inte vara som alla andra liksom! [...] - 
Resp. 7  

Vidare i intervjuerna ställdes frågan “Är det viktigt för dig att de influencers du följer har 
samma värderingar som dig?”. Här kunde vi se ett mönster där många av våra respondenter 
besvarade frågan med att de inte ansåg att en influencer behöver besitta samma värderingar 
som de själva. Främst Respondent 5 och 1 ansåg att det inte var nödvändigt, de uttalade sig 
mer specifikt där de ansåg att influencers värderingar kan vara ett sätt att utveckla sina egna 
värderingar eller att skåda någon annan som står för sina värderingar där man antar dem som 
sunda.  

Inte riktigt asså det är inte de största, eller va säger man, det som är det 
viktigaste för mig. Men det kanske ligger en liten underliggande faktor att det är 
därför man följer dem. [...] När jag följer typ Helen Torsgården, det 
är inte så att vi har samma värderingar om livet, men jag tycker ändå att hon har 
viktiga synpunkter på andra värderingar asså själva grejen att ha en stark 
ståndpunkt i sina egna värderingar, det kanske är det som är mer viktigt för mig - Resp. 1  

Nej, det är det som är så roligt. De behöver absolut inte ha det. Alltså Katrin 
Zytomierzka kan ju säga helt galna grejer, som jag inte håller med om. Men som 
jag tycker är så himla intressant att analysera vad kommer det ifrån. Varför har 
hon den här åsikten? Hur kommer det sig att jag har en annan åsikt? Jag tycker 
bara att de sätter liksom mina tankar och mina värderingar på sin spets, så jag kan 
utvecklas själv som människa. - Resp. 5 

Att ha samma intressen och stil som de influencers man följer på sociala medier var det 
delade meningar om. När frågan “Är det viktigt för dig att de influencers du följer har 
liknande intressen/stil som dig?” ställdes, svarade Respondent 1, 2, 3 och 7 att de inte 
behöver ha det, detta för att respondenterna kände att de trots icke gemensamma intressen och 
stilar ändå kunde bli inspirerade och skaffa sig nya intressen och stil på grund av att följa en 
sådan influencer. Medan vissa av de resterande respondenterna svarade att detta var ett faktum 
kring varför de följer en viss influencer från första början. Besitter inte influencern samma stil 
och intresse som en själv ansågs influencerns innehåll vara irrelevant för respondentens flöde.  

Det behöver det inte vara. För jag gillar ju att bli inspirerad av stil så nej, det känns 
inte viktigt men det får ju vara något som jag ändå tycker är intressant. - Resp. 3  
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Mm. Jo men absolut. Gud, absolut ja. Jag skulle inte följa en influencer 
om inte jag själv skulle typ egentligen kunna bära de, då hade jag nog inte följt.- Resp. 6  

Det beror på. Jag följer ju många olika människor i olika kategorier. De inom 
mode, där vill jag ju ha folk som har just min klädstil. Just för att då känner jag att 
den nya blusen från H&M, då kan jag sticka och köpa den till exempel. Men 
medan kanske om de kanske är mer livsstil eller mer trevliga människor för att 
man blir glad och då kanske inte kläderna spelar så stor roll. Till exempel 
Margaux Dietz, hon och jag har ju inte samma klädstil. - Resp. 7  

4.2.2 Tillit  

Under “temat” tillit så ställdes frågan “Skulle du säga att du har tillit till de influencers du 
följer på Instagram?”. Svaren resulterade i en del blandade åsikter där vissa ansåg att de hade 
tillit på ett sätt och vissa ansåg att dem inte hade det. Respondent 7, 4, 3 och 1 tyckte att de på 
ett eller annat sätt kunde anses ha tillit till de influencers som de följer på sociala medier. 
Respondent 2 var lite tveksam och tyckte att ordet tillit lät lite för djupt för att kunna 
appliceras på en influencer, men hon säger att hon litar på dem på ett plan som man kan lita 
på en person som man inte känner.  

Respondent 1 sa att de som hon interagerade med mest hade hon tillit till och de andra 
influencers som bara “finns” i hennes flöde scrollar hon bort, och där kan hon varken kalla det 
tillit eller inte, utan som något mer neutralt.  

Det är ju vissa utav de jag följer som jag interagerar mer med än andra 
och de jag kollar på mest har jag tillit till men de som ”bara” finns i mitt flöde 
som jag scrollar bort, där skulle jag säga att där har jag varken tillit eller inte tillit 
till där är jag väl liksom neutral... Om det kan finnas som ett alternativ - Resp. 1  

Respondent 5 tog upp att hon egentligen inte har tillit , detta på grund utav att hon anser att 
som konsument måste man försöka ha ett kritiskt öga till det som marknadsförs via en 
influencer: 

Ja, nej. Egentligen inte. [...] Hur mycket jag än tycker om den influencer måste 
jag som konsument ha ett kritiskt öga. Alltså för mig gör det väldigt mycket när 
det finns kritik faktiskt. När man kan väva in kritik trots att det är samarbete 
liksom. Det att, eller typ att det finns någon slags ärlighet bakom det…. - Resp. 5  

Respondenterna i intervjuerna var rörande överens när frågan “Är det viktigt för dig att 
influences personal brand stämmer överens med företagets värderingar?” dök upp. Här 
svarade alla sju respondenter att det var viktigt att en influencers personal brand stämmer 
överens med företagets värderingar. Anledningen enligt några av respondenterna var för att 
annars skulle trovärdigheten och tilliten försvinna i samarbetet och då skulle det inte finnas 
någon vits med att följa personen, även dubbelmoral skulle kunna appliceras enligt en av 
respondenterna. Respondent 2 anser även att detta var viktigt på grund utav att få målgruppen 
att ta emot budskapet på ett bra sätt så att det stämmer med vad influencern står för.  

Jo men egentligen så tycker jag nog det för annars skulle jag nog säga att då 
är det ju ingen ärlighet i samarbetet. - Resp. 1  
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Ja, annars känns det väldigt dubbelmoraliskt. Det skulle bli liksom en unfollow 
då. - Resp. 6  

Ja men det tycker jag. Det är ju det som är trovärdigheten. - Resp. 7  

4.2.3 Ärlighet 

Under temat ärlighet ställdes frågan “Hur viktigt är det för dig att en influencer som du följer 
är ärlig med sina produktrekommendationer?”. Respondent 1, 3, 4 och 6 tycker att det är 
väldigt viktigt att en influencer är ärlig när det kommer till produktrekommendationer över 
sociala medier. Respondent 3 säger följande:  

Oj, jätteviktigt, det måste finnas en genuinitet. Det känns också väldigt tydligt, för 
om man följer någons stil så ser man ju det direkt om detta är påhitt eller bra. - Resp. 3 

Respondent 2 tycker att det är viktigt men hon trycker mycket på att man aldrig kan veta om 
något på sociala medier är ärligt eller inte, utan det är något som man endast kan hoppas på att 
det är. Respondent 7 belyser att det är viktigt för henne för att hon tycker att det kan bli 
ganska uppenbart om produkterna bara är skickade och att det känns som att influencern bara 
läser ur ett manus, vilket i sin tur känns oärligt och oengagerat.  

Att en influencer använder de produkter som de rekommenderar tycker respondenterna lika 
om. De anser att en influencer bör göra det för att på ett ärligt och genuint sätt kunna vara 
trovärdig i sina inlägg på till exempel Instagram. Men några av respondenterna tyckte dock att 
influencern skulle använda produkterna som de visar upp men att det skulle vara svårt att 
bevisa att så är fallet och att det kunde ligga en tveksamhet kring detta. Några av 
respondenterna svarade följande:  

Ahh det är viktigt för att annars hade det ju inte vart någon ärlighet, om dom hade 
haft ett samarbete med ett företag och med produkter som dom inte använde eh 
då.. då tappar det syftet för mig till varför jag ska använda det? - Resp. 1  

Ja det tycker jag, för då kan de faktiskt säga liksom både nackdelar och typ såhär 
på riktigt kan då rekommendera det och kanske inte bara prata utifrån ett manus 
de har fått av företaget. Så det tycker jag. - Resp. 4  

Det är väl rätt relevant tänker jag. Aa, det är ju jätteviktigt och andra sidan är det 
ju svårt att bevisa det och man kanske inte orkar fråga”använder du den här 
dagkrämen varje dag”? [...] Men jag kan tänka att, aa det tycker jag är jätteviktigt 
faktiskt. För mig som provpersoner typ. - Resp. 5  

Ja det tycker jag ändå. Det tycker jag. Annars är det ju väldigt tydligt att det är bara 
för samarbetets skull och att den inte använder det i sin vardag. [...]. - Resp. 6 
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4.2.4 Köpintention 

I den sista delen av intervjuerna berördes “ämnet” köpintention/köpbeteende och där ställdes 
bland annat frågan “Är du mer benägen att köpa produkter som rekommenderats av en 
influencer?”. Respondenternas svar var väldigt olika, där en del av dem ansåg att det blev 
mer benägna att köpa något vid en sådan rekommendation medans vissa av respondenterna 
inte alls påverkades av ett sådant inlägg. Respondent 7 var mycket tydlig med att hon inte alls 
påverkas av en sådan typ av rekommendation av en influencer, hon säger följande: 

Nej jag skulle faktiskt säga att det inte påverkar mig. Inte alls! - Resp. 7  

Respondent 1, 4, 5 och 6 säger att de påverkas och blir mer köpbenägna när de ställs framför 
en sådan typ av reklam där en influencer rekommenderar en produkt. Anledningen är att 
respondenterna har kollat på en produkt sedan tidigare och detta blir en liten push till att 
faktiskt göra ett köp, men även att ett sådant typ av inlägg inspirerar och gör att en 
köpintention skapas och genom de blir mer köpbenägen. Respondent 6 säger:  

Ah 100% mer än om jag ser det bara hänga i affären för så ser man 
det liksom i ett sammanhang också. Det behöver inte vara att personen i sig är 
väldigt, väldigt känd. Men bara jag ser någon snygg tjej, att hon dressar upp 
plagget fint eller att till exempel med hud att man ser före och efter bilder. […] Då 
blir jag väldigt, väldigt benägen att köpa än om man bara ser det stå i 
hyllan eller hänga, vad heter det på galgen liksom. - Resp. 6  

Respondent 2 beskriver att hon inte brukar köpa något som en influencer marknadsför och att 
hon inte bli mer köpbenägen av det, men hon brukar ibland vid sådan reklam gå in och titta 
om något skulle tilltala henne eller inte, dock har hon aldrig genomfört ett köp på ett sådant 
sätt hittills. Respondent 3 säger: 

Nej, det måste verkligen tilltala mig då så nej. - Resp. 3 

Hon menar på att det måste tilltala henne för att en köpbenägenhet ska uppstå och att det inte 
spelar någon roll vad som marknadsförs.  

“Minskar din köpintention om du anser att en influencer är/har varit oärlig vid 
rekommendation av en produkt?” var också en utav frågorna som ställdes. Här svarade 
Respondent 5 och 7 att deras köpintention skulle minska och att de på ett sätt skulle bli anti 
rekommendationen och influencern. Respondent 1 svarade: 

Bara om det var en rekommendation som hade fått mig att fundera på ett köp från första stund 
så hade jag nog avstått om jag fattade att det bara var för att få pengar men hade jag behövt 
ha den här produkten så hade det nog inte vart de som avgjorde.. - Resp. 1  

Respondent 2 förklarar att hon skulle bli skeptisk till det och att hon känner att om influencern 
inte står för sin produkt och anses vara oärlig varför ska då hon som konsument köpa den? 
Hon beskriver även att det blir en sorts dubbelmoral som hon inte gillar. Respondent 6 svarar 
följande på frågan: 
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Alltså jag har inte upplevt det än. Jag tror att om man skulle jag ändå känna att det 
är mitt egna ansvar. I så fall att jag väljer att köpa den produkten även om jag 
blivit influerad. - Resp. 6  

“Känner du en vänskap till de influencer du följer rutinmässigt?” var en utav frågorna som 
ställdes vid intervjuerna. Här resulterade svaren i lite olika utformningar där Respondent 1 var 
den som svarade med störst säkerhet att hon känner någon form av vänskaplig relation till en 
del av de hon följer via sociala medier, hon säger till och med att man ibland kan känna sig 
som en i deras familj, detta på grund av att man får följa med i influencerns liv oavsett om det 
är bra eller dåligt.  

Jaa, det känns som en del av deras familj [...] Nä men asså dom jag följer 
dom är sånna.. det är mycket stories och man visar inte bara den fina delen av 
livet utan alla sidor och det uppskattar jag.. och då blir det att man får följa med i 
både toppar och dalar. - Resp. 1  

Väldigt, väldigt få men det är de typ som kanske svarar mig på DM. [...] Hon Susanne på 
Plaza. Henne känner jag vänskap till, vi har skrivit ganska mycket och hon svarar mig på alla 
mina frågor. Så att om jag får en slags dialog med de, då känner jag det. [...] Jag känner mer 
vänskap till de som faktiskt tar sig tid till att svara eller typ trycker läst. [...] Att dom ser vad 
jag har skrivit, det uppskattar jag. Hellre de än att dom aldrig svarar. [...] Man kan komma 
dom lite mer närmre, att dom är lite mer verkliga. - Resp. 6  

Respondent 5 menar att hennes relation till en specifik influencer känns lite som när man läser 
en bra bok, där hon beskriver att man skapar en slags relation till boken och som i detta fallet 
då influencern. Men hon berättar även att det är ju bara en bok och där av också bara en 
influencer. Hon säger följande: 
  

Men det är väl typ som när man läser en riktigt bra bok. [...] Så skulle 
jag jämföra det med. Man skapar en relation till boken, till influencern. Men det är 
ju bara en bok eller bara en influencer. Man känner ju inte personen men man kan 
tycka att det finns bra värdering i eller bra innehåll. - Resp. 5  

Respondent 6 säger att hon kan känna vänskap till specifika personer som hon via DM 
(direktmeddelande) på Instagram skrivit med, här får hon känna en specifik kontakt med 
enbart influencern eftersom de skriver bakom “stängda” dörrar där hon får chansen att få svar 
på det hon undrar. De övriga respondenterna 2, 3, 4 och 7 håller med varandra i stort sett och 
säger att de inte riktigt kan kalla relationen för vänskap eller att de inte kan kalla det för en 
relation överhuvudtaget.  

Hur respondenterna såg på ambassadörskap var ett område som berördes i intervjuerna och 
där ställdes frågan “Påverkas du av att influencers är ambassadör för ett visst varumärke?”. 
Respondent 1, 2 och 4 besvarade frågan med att det inte riktigt påverkade dem som följare, 
men Respondent 1 säger att hon kan gilla när en influencer är ambassadör för ett varumärke 
trots att hon inte påverkas av det. Respondent 6 har inte reflekterat över just detta, men hon 
gillar att influencers har längre samarbeten med företag för att det då känns som att 
influencern tror mer på produkten och därav skulle då ett ambassadörskap förhoppningsvis 
spegla produktens riktiga sida. Respondent 7 säger följande:  

Jo alltså jag uppskattar ju om de hade ett längre samarbete med dom. [...] Till 
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exempel Sofi Fahrman och Essie nagellack. Hon har ju haft det jag vet inte hur 
många år, men ganska länge nu och det kommer ju hela tiden. Jag tycker ju 
nagellack är skitkul så det ser jag ju bara som något positivt för då märker man att 
hon rekommenderar detta. [...] Och jag har ju själv många Essie nagellack 
hemma och så då tar man ju till sig det på ett positivt sätt. Eh medans till exempel 
om man tar typ Margaux Dietz som jag ju gillar men hon har ju ett långt 
samarbete med Ideal of Sweden och när dom samarbetet kommer upp scrollar jag 
bara förbi för det tilltalar inte mig för jag vill inte ha de skalen. - Resp. 7  

Respondent 7:s svar tolkas som att hon är lite delad i det hela och att det beror helt på vem 
och med vilket företag som influencern har ett ambassadörskap med, samt att det på något vis 
måste tilltala henne och att det finns ett intresse. 

 
4.3 Sammanfattning av empiriska resultat  

Den kvantitativa enkätundersökningen omfattade 73 kvinnor som föll innanför studiens 
kriterier. Den största majoriteten av respondenterna kryssade i att det var viktigt eller mycket 
viktigt för de att influencers som de följer på social medier var ärliga i deras publicitet med 
samarbeten. Att ärlighet var viktigt återspeglas även i de kvalitativa intervjuerna där de sju 
respondenterna var eniga om att ärlighet är en viktigt faktor för att ett samarbete ska kännas 
genuint. En av enkätfrågorna bestod av en öppen fråga som löd -”Vad får dig att lita på en 
influencer?”. Svaren som gavs i den öppna frågan berörde till stor del ord som äkthet, 
ärlighet, trovärdighet och man kunde även se att svaren tydde på att det var viktigt att en 
influencer speglar transparens och genuinitet. Tillit var ett “tema” både i enkäterna samt i de 
kvalitativa intervjuerna, tillit beskrivs enligt respondenterna i intervjuerna som en känsla som 
inte är självklar att känna till en influencer då det är svårt att uppfatta tilliten på ett ärligt sätt. 
Medan respondenterna i enkäten belyser att det är viktigt att känna tillit till de influencers som 
man följer på sociala medier.  

Att en influencers personal brand stämmer överens med företagets värderingar var 
respondenterna i intervjuerna överens om, några av dem ansåg att om detta inte skulle stämma 
överens så skulle tilliten och den trovärdighet som finns försvinna och därmed också sluta 
följa influencern. En utav frågorna som gav många olika svar var “Är du mer benägen att 
köpa produkter som rekommenderats av en influencer?”. Här resonerade respondenterna 
väldigt olika, fyra av sju respondenter kände sig mer benägna att handla om en influencer 
marknadsför en produkt i sociala medier, anledningen var oftast att de blev inspirerade. En av 
respondenterna var tydlig med att det inte alls påverkade henne och att hon inte blev mer 
köpbenägen. Enkäterna visade på att de flesta även här blev mer köpbenägna gentemot en 
produkt som marknadsförts av en influencer. Sammanfattningsvis gav svaren från enkäterna 
och intervjuerna svar på att ärlighet och trovärdighet är två viktiga pelare när det kommer till 
att kunna känna tillit och lita på det en person som man följer via sociala medier säger, men 
även att vara genuin och äkta gjorde att respondenterna var villiga att ägna tid åt en 
influencers marknadsföring. Att känna vänskap till en främmande person var inte omöjligt 
utan detta kunde enligt en del av respondenterna vara möjligt men majoriteten ansåg att 
vänskap inte kunde appliceras på en sådan typ av relation.  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5. Analys & diskussion 

I detta kapitel kommer material från vår empiriska undersökning att analyseras med hjälp av 
tidigare forskning för att finna samband och olikheter. Vidare kommer empirin sättas i 
relation till PSR och haloeffekten för att skapa en förståelse för hur influencers påverkan sker 
utifrån tillit, äkthet och ärlighet.

5.1 Personal brand och brand fit  

Utifrån empirin är det viktigt för konsumenter att influencers samarbetar med företag som har 
samma värderingar som de för att uppnå god brand fit vilket i sin tur skapar tillit. Detta är i 
enlighet med Mao och Krishnan (u.å) som hävdar att en god brand fit tenderar konsumenten 
att projicera sina attityder till varumärkesbilden. Utifrån Koernig och Page (2002) teori om 
match up finns ett samband mellan att influencer marketing endast existerar när influencers 
och företagets värderingar överensstämmer med varandra och skapar en god brand fit (e.g 
match-up). Utifrån empiri kan man se att en misslyckad match-up skadar en influencers 
personal brand om samarbeten med företag inte är i linje med deras brand personality, vilket 
stöds av tidigare forskning. Samtliga respondenter från intervjuerna ansåg att det är viktigt att 
influencers personal brand stämmer överens med företagets värderingar. Det som nämndes 
när frågan ställdes var att om dessa inte stämmer överens med varandra så finns det ingen 
ärlighet, trovärdighet eller förtroende i samarbetet. 

Enligt Personal Brand (2019) är avsikten med utformningen av ett personal brand att både 
skapa och påverka den offentliga uppfattningen genom att erhålla auktoritet och trovärdighet 
för att öka sitt inflytande hos dennes följare. Vid misslyckade samarbeten som inte är i linje 
med influencerns personal brand blir konsekvensen av en dålig brand fit att följarnas (e.g 
konsumenternas) köpintention, tillit till influencern och företaget samt dess uppfattade 
ärlighet påverkas negativt. I det empiriska materialet utmärker sig de betydande 
konsekvenserna av att en influencer skulle agera oärligt. Därmed skadas tilliten för dennes 
personal brand och i värsta fall även för företaget i sig som använder influencern i 
marknadsföringssyfte.  

För att respondenterna ska följa en influencer finns det ett tydligt mönster i att influencers 
personal brand måste tilltala respondenterna i intervjuerna. Majoriteten av våra respondenter 
svarade att de följer influencers för att bli inspirerade, däremot behövde inte dennes stil vara 
densamma som respondentens men det måste finnas något gemensamt och intressant. På 
frågan om det är viktigt för respondenterna att de influencers de följer har liknande intressen/
stil som dem ansåg respondent 2, 4, 5 och 6 att detta var avgörande gällande modekategorien. 
Respondent 1 och 7 utmärker sig från mängden.  

 [...] Jag följer Helene Torsgården,för mig är det ett praktexempel. Hon har inte den klädstilen 
som jag har, hon har inte den inredningen jag har. Men hon har liksom tydliga ståndpunkter 
och värderingar som hon kommunicerar ut och sen är det intressant att va med när hon 
bygger typ ett hönshus. - Resp. 1 
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[...] Men medan kanske om de kanske är mer livsstil eller mer trevliga människor för att man 
blir glad och då kanske inte kläderna spelar så stor roll. Till exempel Margaux Dietz, hon och 

jag har ju inte samma klädstil. - Resp. 7 

De båda respondenterna resonerar på ett liknande sätt, Chung och Cho (2017) hävdar att 
identifikation är en process av socialt inflytande där en individ antar attityder eller beteenden 
från en annan, detta blir tydligt från våra respondentens svar då det är viktigt för dem att 
identifiera sig med dessa på ett sätt eller annat, vare sig det är humor, stil eller livsstil. 

5.2 Relationen mellan influencers och följare på Instagram  

Vidare stärks det empiriska resultat av Lee och Xiao (2014) som betonar vikten av att bilda 
djupa och varaktiga känslomässiga relationer för att skapa lojala anhängare och uppehålla sin 
brand personality och brand fit. Detta är återkommande i parasocial relationships som 
definieras av Chung och Cho (2017). Parasocial Relationships syftar till den intimitet, 
uppfattade vänskap och identifikation en följare känner till en influencer. Liu et.al (2015) 
anser att konsumenten litar på rekommendationer från de influencers de följer och ser som 
inflytelserika kamrater vilket efterliknas med beskrivningen av Parasocial Relationships av 
Chung och Cho (2017). Detta stöds vidare av empirin där en frekvent interaktion skapar en 
ömsesidig relation mellan influencers och dess följare vilket leder till att följare upplever en 
vänskap till influencern. Hörnfeldt (2018) och Gross och Von Wangenheim (2018) beskriver 
hur relationen mellan influencer och dess följare bygger på den trovärdighet som kan 
uppfattas som vänskap. Detta gör influencer marketing till ett väldigt starkt 
marknadsföringsverktyg vilket blir tydligt i respondenternas svar på frågan om de upplever att 
de har en vänskapsrelation med influencers. Respondent 1 beskriver detta på följande sätt: 

Ja, det känns som en del av deras familj [...] Dom jag följer dom är sånna. Det är mycket 
instastories och man visar inte bara den fina delen av livet utan alla sidor och det uppskattar 
jag och då blir det att man får följa med i både toppar och dalar[...] Det är nog mer att man får 
en igenkänningsfaktor, att livet inte alltid är på den positiva sidan och där finns svackor och 
att det är okej typ och att det är helt normalt för även dem. - Resp. 1  

Respondent 6 anser följande:  

Väldigt, väldigt få men det är de typ som kanske svarar mig på DM. [...] Hon Susanne på 
Plaza. Henne känner jag vänskap till, vi har skrivit ganska mycket och hon svarar mig på alla 
mina frågor. Så att om jag får en slags dialog med de, då känner jag det. [...] Jag känner mer 
vänskap till de som faktiskt tar sig tid till att svara eller typ trycker läst. [...] Att dom ser vad 
jag har skrivit, det uppskattar jag. Hellre de än att dom aldrig svarar. [...] Man kan komma 
dom lite mer närmre, att dom är lite mer verkliga. - Resp. 6  

Detta tyder på att haloeffekten enligt Djafarova och Rushworths (2017) avtar medans PSR 
ökar. Chung och Cho (2017) beskriver att PSR uppstår genom att följarna frekvent exponeras 
av influencers (e.g kändisar) och att det då utvecklas en lojalitet till den man följer och 
personen blir en surrogatvän. Detta har en del av respondenterna beskrivit då de anser att tillit, 
ärlighet och äkthet är av stor betydelse precis som de anser i en riktig vänskapsrelation. Detta 
även om de övriga respondenterna inte ansåg att de hade en vänskapsrelation till de 
influencers de följer. Trots att de hävdar att tillit, ärlighet och äkthet är viktigt för en 
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influencer - och även en vänskapsrelation. Respondent 5 hävdar att relationen hon har till en 
influencer är som en riktigt bra bok: 

[...] Men det är väl typ som när man läser en riktigt bra bok. [...] Så skulle jag jämföra det 
med. Man skapar en relation till boken, till influencern. Men det är ju bara en bok eller bara 
en influencer. Man känner ju inte personen men man kan tycka att det finns bra värdering i 
eller bra innehåll. [...] En influencer vet ju inte vilka låtsaskompisar den har typ. - Resp. 5  

Utifrån detta finns det likheter mellan PSR och Hörnfeldt (2018) som hävdar att influencers 
idag bygger relationer med sina följare långsamt och långsiktigt genom slow marketing för att 
bygga upp ett förtroende som kan efterliknas med vänskap - med personer som du aldrig 
kommer träffa.

5.3 Vikten av tillit, äkthet och ärlighet  

Utifrån enkätundersökning så kan man dra slutsatser kring att det är viktigt att känna tillit för 
influencers för att denna ska konsumera produkter som en influencer marknadsför. Däremot 
anser respondenterna i intervjun att de inte är lika viktigt med tillit som för respondenterna i 
enkätundersökningen. Orsaken till detta kan vara att respondenterna i intervjun får chansen att 
utveckla sina svar.  

Mm, till en viss del. Jag vet ju att det är deras jobb, så kanske ibland nånting är mer att det 
genererar mer pengar på grejer som de kanske inte är helt insatta på, men sen skulle man 
gärna tro på att det är någonting som de är intresserade av och att de väljer sånna samarbeten 
som de gillar och vill att andra ska veta om och såhär. - Resp. 4  

Men jag tycker väl att först och främst är det inte influencerns ansvar hur resten av världen 
ska konsumera [...] Hur mycket jag än tycker om den influencer måste jag som konsument ha 
ett kritiskt öga. För mig gör det väldigt mycket när det finns kritik faktiskt. När man kan väva 
in kritik trots att det är samarbete liksom. Eller typ att det finns någon slags ärlighet bakom 
det. […] - Resp. 5 

Enligt majoriteten av de intervjuade respondenterna finns det en grundläggande förståelse för 
att influencers faktiskt får betalt för det de marknadsför, vilket påverkar tilliten de känner till 
influencers. Däremot hävdar respondenterna i enkätundersökningen att tillit till influencern är 
mycket viktigt. Skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa undersökningen beror 
troligtvis på att respondenterna i den kvantitativa undersökningen inte hade möjligheten att 
utveckla sina svar, vilket respondenterna i den kvalitativa undersökningen hade. Enligt Liu 
et.al (2015) spelar tillit en stor roll för följares beslutsfattande, samtidigt ökar 
förtroendeförhållandet mellan influencer och följare om dessa har gemensamma intressen och 
preferenser vilket bidrar till ett nätverk med högt användarförtroende. Vidare beskriver 
författaren social tillit som “ett engagemang för en åtgärd baserad på en tro om att en framtida 
handling kommer att leda till ett bra resultat” vilket överensstämmer med den empiriska 
undersökningen, då konsumtion inte sker via influencer marketing om inte tillit finns mellan 
följaren och influencern.  

Respondenterna anser att samma värderingar inte är nödvändigt för att de ska följa en 
influencer. Men det som värdesätts är sunda värderingar som anses acceptabla och stämmer 
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överens med deras persona. Detta i enighet med Fukuyama (1995) som hävdar att tillit skapas 
när värderingsfrågor överensstämmer mellan två parter. Dessa värderingar och normer kan 
delas in i två grupper, den första berör djupa värderingsfrågor exempelvis rättvisa och tron på 
gud. Den andra berör sekulära normer exempelvis professionella standarder och 
beteendekoder, vi tror exempelvis att en läkare aldrig skulle skada oss med flit då vi förväntar 
oss att hen ska agera efter den hippokratiska eden och standarder för de medicinska yrket. 
Därutöver ses ett samband gällande sekulära normer där respondenterna i intervjuerna anser 
att de är medvetna om influencers bakomliggande syfte med sina samarbeten - att tjäna 
pengar och därför anser de att de inte fullkomligt kan lita på en influencer då deras jobb är att 
influera sina följare och via samarbeten få dessa att konsumera. Tillit skapas när en 
influencers följare har en medvetenhet kring hur deras yrke fungerar och att influencern har 
samma grundläggande värderingar som de själva.  

Gällande den öppna frågan i den empiriska enkätundersökningen kan man skåda att 
influencers ärlighet genererar tillit vilket Hörnfeldt (2018) anser är grundläggande för att en 
influencer ska kunna påverka konsumenter med sitt personal brand. Respondenterna i 
intervjuerna var så gott som eniga gällande vikten av ärlighet vid influencers 
produktrekommendationer. Däremot ansåg respondent 2 och 4 att det aldrig går att vara säker 
på att ett en produktrekommendation är ärlig, men de vill tro det. I den kvantitativa 
enkätundersökningen anser respondenterna att det är mycket viktigt för dem att de influencers 
de följer faktiskt är ärliga med sina produktrekommendationer. Gällande frågan om de 
kvalitativa respondenternas köpintentionen minskar om anser att en influencer är/har varit 
oärlig vid en produktrekommendation anser samtliga att ett sådant beteende från en influencer 
hade skadat dennes tillit till denna. Detta stöds vidare av att samtliga respondenter i intervjun 
anser att det är viktigt att influencers faktiskt använder de produkter som de rekommenderar. 
Däremot hävdar Prentice och Zhang (2017) hävdar att influencers sällan konsumerar de 
produkter som de marknadsfört. Om detta är fallet skulle relationen och förtroendet mellan 
influencern och dess följare skadas på grund av oärligt beteende. Den empiriska 
undersökningen visar på att oärligt beteende från en influencer reducerar tilliten som följaren 
har till denna, detta framgår tydligt i både vår enkätundersökning och våra intervjuer

5.4 Köpintention  

Utifrån den empiriska undersökningen anses oärligt beteende reducera följarens tillit. Därav 
reduceras följarens köpintention för produkter som influencern marknadsför då följarna anser 
att den inte kan lita på att influencern rekommenderar de produkter de använder eller faktiskt 
tycker om. Saleem (2007) hävdar att ju fler produkter influencern gör reklam för, desto 
mindre trovärdig uppfattas denna. Detta leder i sin tur att kundens attityd påverkas negativt 
gentemot marknadsföringen samtidigt som köpintentionen reduceras. Däremot råder det 
delade meningar hos de intervjuade respondenterna gällande om influencer marketing är 
påträngande, detta kan bero på den stora skillnaden i antalet influencers som våra 
respondenter följer. Den generella uppfattningen mellan samtliga respondenter är att ju mer 
reklam som görs, desto mindre trovärdig upplevs influencers och därav reduceras 
köpintentionen.  
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Kim och Ko (2012) hävdar att köpintention är en kombination av konsumenternas intresse för 
och möjligheten att köpa en produkt, vilket främst handlar om attityd och preferens mot ett 
varumärke eller en produkt. Därmed kan finns ett mönster i följarnas attityd mot influencern 
gällande ärlighet och tillit. Genom ärlighet skapas tillit mellan följaren och influencern vilket 
stöds av tidigare forskning och vår empiriska undersökning. På så vis skapas en god attityd 
mot influencers personal brand (e.g varumärket). Detta innebär att om konsumentens attityd 
mot influencern förbättras förhöjs möjligheten att denna påverkas av influencerns 
marknadsföring. Vidare i enlighet med Kim och Ko (2012) tyder det empiriska materialet på 
att följarnas attityder i form av tillit mot influencern kan användas för att mäta framtida 
genomslagskraft i deras samarbeten och marknadsföringsaktiviteter.  

I den empiriska undersökning finns en positiv effekt på konsumentens köpintention vid 
influencers ambassadörskap. Detta är i enlighet med Hörnfeldts (2018) beskrivning av slow 
marketing som bygger på att skapa långsiktiga relationer med sina följare. Vår 
enkätundersökning tyder på att det är viktigt för följarna att influencern är genuin med sina 
samarbeten och inte endast gör detta för pengarna. De är också viktigt för följarna att 
influencern är ärlig och faktiskt tycker om produkten vilket i sin tur skapar tillit, detta är även 
parametrar som påverkar en konsuments köpintention. Det finns ett återkommande mönster 
gällande svaren i den kvalitativa undersökningen där frågades respondenterna om de påverkas 
av att en influencer är ambassadör för ett visst varumärke. Svaren var varierande men de som 
angav att de var positivt ansåg att de hade en större tilltro för att ambassadörskapet innebar att 
influencern i fråga faktiskt använde produkterna. Däremot ansåg vissa respondenter att de inte 
brydde sig, t.ex. Respondent 4 och 2.  

Det skulle jag nog inte säga, det säger inte så jättemycket för mig om någon är 
ambassadör eller så. Jag bryr mig inte så. - Resp. 4 

Nej […] för att det spelar ingen roll om det är en influencer som jag gillar eller om de 
marknadsför något som jag inte trivs i […] eller köpt i alla fall, så hade jag ändå inte ändrat 
min bild av det. - Resp. 2  

Till skillnad från Respondent 5 och 7 som ser ambassadörskap som något fint och äkta. Detta 
går emot Prentice och Zhang (2017) som hävdar att influencers sällan konsumerar de 
produkter som de marknadsfört. Respondent 5 förklarar sin syn på en influencers 
ambassadörskap enligt följande: 

Jag tycker att det känns hederligt och fint typ. Det känns som att det är genomtänkt. [...] Men 
det är lite mer trovärdigt och såhär. - Resp. 5  

Vidare förklarade Respondent 7 att hon uppskattar ett långt ambassadörskap, men det beror 
mycket på vem influencern är och hennes relation till denna.  

Till exempel Sofi Fahrman och Essie nagellack. Hon har ju haft det jag vet inte hur många år, 
men ganska länge nu och det kommer ju hela tiden. Jag tycker ju nagellack är skitkul så det 
ser jag ju bara som något positivt för då märker man att hon rekommenderar detta. [...] Och 
jag har ju själv många Essie nagellack hemma och så då tar man ju till sig det på ett positivt 
sätt. Medans till exempel Margaux Dietz som jag gillar, hon har ett långt samarbete med Ideal 
of Sweden och när det samarbetet kommer upp scrollar jag bara förbi. För det tilltalar inte 
mig för att jag vill inte ha de skalen. - Resp. 7 
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Influencers som gör flera samarbeten med märken i samma kategori tätt i tid påverkar 
följarnas tillit och därmed påverkas också köpintentionen negativt, vilket är i enlighet med 
den kvalitativa undersökningen. Även Saleem (2007) hävdar att ju fler produkter influencern 
gör reklam för, desto mindre trovärdig uppfattas denna. Enligt Mihaela (2015) är det även 
viktigt att kampanjer sker i rätt tid. Detta exemplifieras av Respondent 7 där hon förklarar hur 
en influencer som är ambassadör för Loréal en dag marknadsför det för att kort därefter 
marknadsföra Kicks egna varumärke. Vidare tolkas det som att detta påverkade Respondent 7 
köpintention negativt. Respondent 5 exemplifierar också ett liknande fall där hon beskriver att 
fler samarbeten inom samma område reducerar hennes tillit till influencern. Därmed blir det 
tydligt utifrån den empiriska undersökningen att konsumenterna värderar ett långt samarbete i 
form av ambassadörskap som i sin tur skapar tillit och ärlighet, vilket leder till ökad 
köpintention.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till och som kommer ge svar på 
forskningsfrågorna och syftet. Därefter följer förslag på framtida forskning. 

Syftet med följande studie var att undersöka relationen mellan unga kvinnliga följare och 
influencers utifrån följarens perspektiv. De faktorer som belysts är tillit, ärlighet och äkthet.

Hur påverkas följarens relation till influencers vid samarbeten (influencers 
företagssamarbeten)? 
Relationen påverkas negativt när följarnas bild av influencerns personal brand inte passar in 
med deras val av samarbete. Ytterligare en negativ påverkan på relationen mellan följare och 
influencer sker när influencern publicerar marknadsföring för ofta och med produkter som är i 
samma kategori. Detta leder till att influencern uppfattas som oärlig och följarnas tillit till 
denna reduceras betydligt och relationen tar skada. Studien tyder på att följarens relation 
endast påverkas positivt av influencers samarbeten när samarbetet är av en god brand fit, 
vilket innebär att influencerns personal brand och företagets värderingar överensstämmer med 
varandra. Detta speglar även en äkthet och ärlighet i influencerns samarbete vilket reducerar 
tron om att influencern enbart skulle göra samarbetet för pengarna. Studien visar även på att 
följare kan se en influencer som en nära vän och därför lita på denna lika mycket vid en 
produktrekommendation som de hade gjort om det gavs av en vän. För att uppnå denna 
relation krävs det att en långsiktig relation har byggts upp under en längre tid där influencern 
blir en surrogatvän eller låtsasvän till följarna. För att lyckas skapa en positiv relation med 
sina följare behöver influencern vara ärlig och skapa en relation till dessa som efterliknar 
vänskap. Ärlighet anses vara den viktigaste egenskapen som följarna värdesätter högst. Vidare 
skapar denna upplevda ärlighet tillit till influencern i fråga, vilket i sin tur leder till att 
samarbeten väcker en köpintention hos följarna då har ett förtroende för influencern och anser 
att det denna säger är äkta och inte ett spel för galleriet.  

Hur påverkas trovärdigheten som en följare har till en influencer vid dennes val av 
samarbeten i förhållande till dennes personal brand?  
Studien visar på att trovärdigheten existerar när en följare känner tillit till influencern. Denna 
tillit har byggts upp under en längre tid och baserats på att följarna anser att influencern är 
ärlig, vilket också är en av de viktigaste aspekterna för en följare. Vid oärlighet kan en följare 
välja att avfölja en influencer då tilliten till denna skadats. Detta är ofta en konsekvens av ett 
samarbete som inte överensstämmer med influencerns personal brand och dennes värderingar. 
Däremot finner vi att långsiktiga relationer med följarskaran samt nära kontakt som kan 
efterliknas vid en vänskap genererar en känsla av ärlighet hos följarna, vilket är grundstenen 
för att influencern ska upplevas som trovärdig. Studien visar på att följare anser sig själva 
idag vara väldigt nära influencern och de anser sig även ha mycket kunskap om dennes liv 
och värderingar. Detta efterliknar vi vid att en viss surrogatvänskap uppstår och följaren 
känner därmed en form av vänskap till denna baserad på att influencern upplevs som ärlig 
vilket har skapat ett visst förtroende i relationen. Vidare visar studien på att långsiktiga 
samarbeten i form av ambassadörskap bidrar till att tilliten ökar. Framförallt för att följarna 
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anser att ett ambassadörskap oftast tyder på att de influencern i fråga verkligen står för 
varumärket och dess värderingar är i linje med deras personal brand. Detta förhållande skapar 
god brand fit och genererar tillit istället för att skada influencerns personal brand. Slutligen 
påverkas influencerns personal brand när denne agerar i linje med detta gällande samarbeten 
för att uppnå en god brand fit. Detta i sin tur leder till att följarna uppfattar influencern som 
ärlig vilket leder till att följarna uppfattar influencern som trovärdig och äkta.  

6.1 Studiens bidrag  

Studien har bidragit med förståelse för konsumenters relation till influencern och de olika 
parametrarna som spelar in i detta förhållande. Vidare har studien bidragit till 
forskningsområdet om influencers och den påverkan dessa har på konsumenter. Genom att 
genomföra studien ur ett konsumentperspektiv anser vi att studien fyller i forskningen om hur 
relationen mellan influencers och dess följare påverkar konsumenternas köpbeteende och 
inställning till influencern ur aspekterna tillit, ärlighet och äkthet.  

Studien har även bidragit till att undersöka om en influencer faktiskt påverkar sina följare och 
i vilken utsträckning detta sker. Hur påverkas relationen de emellan genom att influencern 
publicerar marknadsföring och sådant innehåll som kanske inte alltid passar alla deras följare? 
Enligt de resultat vi har fått fram visar det sig att influencern behöver hålla en hög nivå av 
ärlighet för att relationen ska bibehållas influencer och följare sinsemellan. Om inte 
influencern är ärlig får inte följaren en tillit till denne och väljer att inte följa denna längre 
eller tappar förtroendet för det som den står för. Detta kan kopplas till vad som i 
problemformuleringen definieras som relationen mellan influencern och dess följare. Studien 
besvarar detta genom att belysa betydelsen av tillit, äkthet och ärlighet i relation mellan 
följare och influencers. Därmed besvaras vikten av en god brand fit för att vidare bibehålla en 
god relation mellan följare och influencers, detta för att skapa förtroende för företags 
samarbeten och kampanjer med influencers som deras frontfigur. För att uppnå maximal 
effekt ska detta samarbete mellan influencer och företag vara långsiktigt och i linje med båda 
parters värderingar för att vidare kunna skapa en känsla av tillit, ärlighet och äkthet hos 
följaren vilket i sin tur leder till ökad köpbenägenhet för produkter som marknadsförs.  

6.2 Framtida forskning  

Studien har utgått från ett följarperspektiv där unga kvinnors relation till influencers har 
undersökts i termerna tillit, ärlighet och äkthet. Framtida forskning bör studera relationen 
mellan manliga följare och deras relation till influencern, troligtvis finns det stora skillnader 
mellan könens beteenden och relationen de har till influencern. Vidare bör området för en 
följares beteende undersökas ytterligare. Frågor som varför en följare väljer att interagera med 
en influencer och hur dennes köpbeteende har förändrats när influencer marketing idag är en 
självklarhet snarare än ett undantag, anser vi föra forskningen om influencer marketing 
framåt. Ytterligare områden som behöver studeras är hur företag ska välja rätt influencer. 
Genom vår studie finner vi att detta ämne också bör belysas i förhållande till tillit, ärlighet 
och äkthet. 
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8. Bilagor  

8.1 Intervjufrågor 

Inledning 

• Ålder 
• Hur många influencers följer du på Instagram? 
• Hur många influencers interagerar du med dagligen på Instagram? 
• Hur ställer du dig till influencers marknadsföring av exempelvis samarbeten med 

varumärken i sociala medier?  
Positivt/negativt?  
Varför? 

• Upplever du influencers marknadsföring i sociala medier som påträngande?  
Beskriv ett tillfälle när du upplevde detta. 

• Vad får dig att följa en influencer?  
• Är det viktigt för dig att de influencers du följer har samma värderingar som dig? 
• Är det viktigt för dig att de influencers du följer har liknande intressen/stil som dig? 

Tillit 

• Skulle du säga att du har tillit till de influencers du följer på Instagram?  
Nej - Varför?  
Ja - exemplifiera →  

• Hur skulle den upplevda tilliten påverkas positiv/negativt? 
• Hur påverkas din relation till influencern vid dennes rekommendationer och 

samarbeten? 
• Påverkas du av att influencers är ambassadör för ett visst varumärke? 
• Är det viktigt för dig att influences personal brand stämmer överens med företagets 

värderingar?  
• Är du mer benägen att köpa produkter som rekommenderats av en influencer?  

Ärlighet 

• Hur viktigt är det för dig att en influencer som du följer är ärlig med sina 
produktrekommendationer? (dvs att de inte bara gör det för pengar) 

• Hur sannolikt är det att du konsumerar en varan som en influencer du följer 
marknadsför? 
Motivera 

• Känner du att du kan lita på vad influencers säger om produkter de får betalt för att 
marknadsföra?  
Påverkar det dig om det står att samarbetet är betalt? Tänker på att det är den nya 
lagen 

• Är det viktigt för dig att influencers faktiskt använder de produkter som den 
rekommenderar?  
Varför? 

• Vad kan få dig att avfölja en influencer?  
Kan det bli för mycket reklam eller samarbeten?  
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• Minskar din köpintention om du anser att en influencer är/har varit oärlig vid 
rekommendation av en produkt? 

Köpintention 

• Vad får dig att uppskatta reklam från influencers?  
- Vilken typ av influencer marketing väcker en köpintention hos dig? 

• Känner du en vänskap till de influencer du följer rutinmässigt?  
- Sättet att kommunicera med dem (haloeffekten) 

• Upplever du att det är viktigt med tillit, ärlighet och äkthet i en “vanlig” 
vänskapsrelation? 
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8.2 Enkätundersökning 
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