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Abstract 

 
Background: Today, a new sort of fashion collaborations have emerged as a result of              
the increased use of social media. Fashion companies have recognized the great growth             
potential of forming design collaborations with influencers to market their products,           
which has resulted in more companies abandoning traditional marketing methods. This           
practice is called influencer marketing, and new studies have shown that it can be more               
efficient than traditional marketing methods. Influencers can thus play a major role in             
consumers' purchasing decisions through advice and recommendations on various         
products and services. This paper is written in swedish. 
 
Research questions: 
  
○ How do young, swedish, female consumers perceive fashion companies who create            
fashion lines with influencer collaborations? 
 
○ Do influencers have an impact on consumer purchase intentions? 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine young swedish female consumer             
attitudes towards fashion lines created through influencer collaborations and how this           
affects their purchase intentions. 
 
Method: A qualitative study was conducted in the form of individual 
semi-structured interviews with young swedish female consumers. The interview guide          
included questions about consumer perceptions about influencer marketing and fashion          
companies that design fashion lines together with influencers. 
 
Conclusion: Based on the empirical material, it can be concluded that the consumer             
attitude to influencer fashion lines is mostly positive. Influencers are thought of as great              
sources of inspiration and can be compared to trend analysts that can help fashion              
companies to develop new fashion pieces to their range. It has also been concluded that               
influencers have an influence on consumer attitudes and purchase intentions regarding           
fashion lines designed together with fashion companies. The two most crucial variables            
that influenced the purchase intent were Source attractiveness and Source credibility. 
 
 
 
Keywords: Influencer marketing, fashion, brand attitude, purchase intention 
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den               
ökade användningen av sociala medier. Modeföretag har insett den stora          
tillväxtpotentialen i att bilda designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina           
produkter, och överger därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder. Denna         
praxis kallas influencer marketing, och tycks vara mer effektivt än traditionella           
marknadsföringsverktyg. Influencers kan därmed spela en stor roll för konsumenters          
köpbeslut genom råd och rekommendationer kring olika produkter och tjänster. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka unga svenska kvinnliga konsumenters            
attityder till modekollektioner skapade genom influencersamarbeten och hur detta         
påverkar deras köpintentioner. 
 
Forskningsfrågor :  

 
○ Hur är konsumenters attityder till modeföretag som utformar modekollektioner genom           
influencersamarbeten? 
 
○ Har influencers en påverkan på konsumenters köpintentioner? 
 
 
Metod: En kvalitativ studie genomfördes i form av individuella 
semistrukturerade intervjuer med unga svenska kvinnliga konsumenter. Intervjuguiden        
innehöll frågor om konsumenters uppfattningar kring influencer marketing och         
modeföretag som utformar modekollektioner med influencers. 
 
Slutsats: Utifrån det empiriska materialet går det att dra slutsatsen att attityden till             
influencerkollektioner är mestadels positiv, eftersom influencers för många är stora          
inspirationskällor och kan liknas med trendanalytiker som kan hjälpa modeföretag att ta            
fram nya kollektioner till sitt sortiment. Det har även visat sig att influencers har en               
påverkan på konsumenters attityder och köpintentioner beträffande modekollektioner        
utformade med modeföretag. De två av mest avgörande variablerna som påverkade           
köpintentionen var Source attractiveness och Source credibility. 
 
 
Nyckelord: Influencer marketing, mode, varumärkesattityd, köpintention 
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1. Inledning 

 
I detta inledande avsnitt presenteras studiens valda forskningsområde. Först behandlas          
bakgrunden till studiens valda område, följt av en problemdiskussion som vars syfte är             
att visa forskningsområdet aktualitet. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och         
frågeställningar.

 
 
Det finns idag många olika marknadsföringskanaler och enligt Statens medieråd (2017) är            
sociala medier ett enormt betydelsefullt medium. Abidin och Ots (2015) belyser att i en              
värld som influeras av sociala medier, håller makten över varumärken på att förflyttas             
från företagen till konsumenterna. Katona, Zubcsek och Sarvary (2011) förklarar att           
individer med ett starkt behov av att känna grupptillhörighet är mer benägna att influeras              
av andra personers åsikter på sociala medier. Detta har lett till att digitala och sociala               
opinionsbildare växt fram som kallas för influencers, vilka kan förklaras som           
innehållsskapare som har ett stort antal följare på sina sociala medie-plattformar. Genom            
att skapa innehåll av olika slag på exempelvis Instagram ger de sina följare en inblick i                
deras personliga vardag (Evans, Phua, Lim & Jun, 2017; De Veirman, Cauberghe, &             
Hudders, 2017). Samarbeten med influencers kan ske på många olika sätt, exempelvis            
genom produktplacering, sponsrade inlägg, marknadsföring av event eller framträdanden         
(Evans, Phua, Lim & Jun, 2017; De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017).  
 
Idag har en ny typ av modesamarbeten växt fram som ett resultat av den ökade               
användningen av sociala medier, och allt fler modeföretag hakar på trenden.           
Modesamarbeten av olika slag har länge varit en förekommande aktivitet inom           
modeindustrin. För att förvärva konkurrensfördelar har lågbudget kedjor skapat         
klädkollektioner i begränsad upplaga tillsammans med exklusiva modedesigners. Dessa         
säljs till ett bra pris under en begränsad tidsperiod, vilket innebär att vanligtvis dyra och               
svåråtkomliga designerplagg blir lättillgängliga för allmänheten under en kort tid (Ahn,           
2010). Modeföretag har nyligen insett den stora tillväxtpotentialen i att bilda           
designsamarbeten med influencers för att marknadsföra sina produkter, och överger          
därmed allt oftare traditionella marknadsföringsmetoder (De Veirman, Cauberghe &         
Hudders, 2017). Genom att involvera influencers, strävar varumärken efter att uppmuntra           
influencers att stödja deras produkter och på så vis bygga upp sin image bland              
influencerns stora bas av följare.  
 
Denna praxis kallas influencer marketing (Evans, Phua, Lim & Jun, 2017; De Veirman,             
Cauberghe, & Hudders, 2017), och tycks vara mer effektivt än traditionella           
marknadsföringsverktyg. Influencers har ofta en personlig relation till sina följare och           
kan därför upplevas som mer trovärdiga än andra marknadsförare (De Veirman,           
Cauberghe & Hudders, 2017). Influencers kan därmed spela en stor roll för konsumenters             
köpbeslut genom råd och rekommendationer kring olika produkter och tjänster (Brown &            
Fiorella, 2013). Ett exempel på modeföretag som är uppbyggt på influencer marketing            
och har detta som strategi är det svenska e-handelsföretaget NA-KD. De har tack vare              
influencer marketing fått titeln som ett av de mest framgångsrika e-handelsföretagen           
genom tiderna. NA-KD använder inte influencers enbart som språkrör; de är kreatörer            
som har en andel i företagets produkter (Octoly, 2018). 
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1.1 Problemdiskussion 
 
Medias ökade framfart och dess medförda informationsöverbelastning har lett till att           
konsumenter blivit mindre intresserade av företagens traditionella marknadsföring. Detta         
har framkallat en växande reklamtrötthet hos konsumenterna och resulterat i en tendens            
att ignorera reklam och annonser som presenteras i traditionell media. Det är ett dilemma              
som lett till att många företag tvingats finna nya sätt att marknadsföra sitt varumärke och               
produkter för att tilltala konsumenterna (Singh, Vernon-Jackson & Cullinane, 2008).  
 
Att samarbeta med influencers har blivit ett allt vanligare val för många modeföretag             
eftersom de har visat sig att ha stort inflytande och förmåga att forma konsumenters              
åsikter via olika sociala medier (Abidin, 2015; Freberg, Graham, McGaughey & Freberg,            
2011; de Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017). Enligt Moran och Muziellec (2017)            
kan den information som kommer från influencers uppfattas som mer altruistisk än en ett              
försök till manipulation, konsumenter har således sällan anledning att misstro deras           
intentioner. Från ett konsumentperspektiv kan de produkter som marknadsförs av          
influencers uppfattas som sådant som personen genuint brukar i sin vardag, inte något             
som personen enbart visar upp för sina följare i syfte att få betalt (Abidin, 2015). Detta är                 
högst önskvärt ur ett marknadsföringsperspektiv på grund av den nivå av äkthet och             
trovärdighet som kan uppnås med influencers som marknadsföringsmetod (Moran &          
Muzciellec, 2017). 
 
Tidigare forskning inom området har främst undersökt hur marknadsföringssamarbeten         
med kända personer, så kallat Celebrity Endorsement, bör utformas samt hur sådana            
samarbeten kan påverka konsumenters attityder (Evans, Phua, Lim & Jun, 2017; de            
Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017; Spry, Pappu, & Cornwell, 2011). Andra studier            
har undersökt konsumenters uppfattning av trovärdigheten vid samarbeten mellan kända          
personer och varumärken, så kallat Source Credibility (Amos, Holmes & Strutton, 2008;            
Ohanian, 1990; Jin & Phua, 2014). I dagsläget finns relativt lite vetenskaplig forskning             
om influencer marketing och i synnerhet om processen där influencers och           
modevarumärken tillsammans skapar hela klädkollektioner, och hur detta påverkar         
konsumenternas attityder och köpintentioner gentemot varumärket och dess produkter.         
Då den kommersiella användningen av influencers är ett fortsatt globalt växande           
marknadsföringsfenomen är det aktuellt att fortsätta utforska olika infallsvinklar av          
sådana samarbeten och dess påverkan på konsumentbeteenden (de Veirman, Cauberghe,          
& Hudders, 2017).  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka unga svenska kvinnliga konsumenters attityder            
till modekollektioner skapade genom influencersamarbeten och om dessa kollektioner         
påverkar deras köpintentioner. 
 
Studien ämnar bidra till en större förståelse för hur influencerkollektioner kan påverka            
konsumenters uppfattning om modeföretag, genom att se till sambandet mellan          
konsument - influencer - varumärkesattityd.  
 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
○ Vad är konsumenters attityder till modeföretag som utformar modekollektioner genom           
influencersamarbeten? 
 
○ Har influencers en påverkan på konsumenters köpintentioner? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska forskningsområden som ligger till grund för            
studiens undersökning och analys. Det material som används i detta avsnitt har kritiskt             
granskats och bedömts efter relevans och trovärdighet. För att bibehålla en hög kritiskt             
nivå och trovärdighet genom hela studien består det teoretiska ramverket till största del             
av vetenskapliga artiklar från söktjänsterna Primo och Google Scholar. Avsnittet          
avslutas med en teoretisk sammanfattning.  

 
 
 
2.1 Influencer marketing och celebrity endorsers 
 
Termen influencer kan uppfattas som något nytt och modernt men att vara inflytelserik i              
sociala grupper är ingenting nytt. I grunden handlar det om opinionsbildning och är             
något som har utövats i alla tider, från antikens torg och gator till dagens tidningar och                
sociala medieplattformar (Teramoto, Inoue & Saito, 2015). Inom marknadsföring är          
samarbeten med inflytelserika personer vanligt förekommande. Detta är en praxis som           
vanligtvis kallas Celebrity endorsement, kändismarknadsföring. Det handlar om att         
överföra en känd persons populära image till ett varumärke eller dess produkt via             
marknadsföring till konsumenten. Den kända personen kallas i sammanhanget för          
endorser, vilket kan förklaras som varumärkesförespråkare (Keller, 2013; Pradhan,         
Duraipandian & Sethi, 2016). 
 
Enligt Carling och Shayn (2018) är det Parasocial interaktion (PSI) som skiljer            
influencers från traditionella kändisar, och det är även detta som har gjort influencer             
marketing till en särskilt framgångsrik marknadsföringsstrategi PSI kan beskrivas som en           
illusion av ett verkligt förhållande med en influencer, där följaren (konsumenten)           
upplever sig vara en vän och gör att denne blir mer mottaglig för influencerns åsikter och                
beteende. Nyckeln till denna skillnad ligger i att influencers, till skillnad från vanliga             
kändisar, generellt sett upplevs som mer tillgängliga, trovärdiga och personliga. Detta           
gör det lättare för andra människor att förhålla sig till dem eftersom influencers delar              
personliga, vanligtvis offentligt otillgängliga aspekter, av sitt liv med sina följare på            
sociala medier och interagerar med dem i verkligheten (De Veirman, Cauberghe, &            
Hudders, 2017). 
 
Att dela med sig av sitt liv och sina känslor är viktigt för en influencer för att kunna                  
upprätthålla en god relation med sina följare. Vid marknadsföring och inlägg på sociala             
medier med sponsrat innehåll blir det ännu viktigare att inlägget stämmer överens med             
influencerns övriga flöde och personliga inlägg. I en undersökning har det visat sig att              
ifall ett sponsrat inlägg skiljer sig för mycket från influencerns övriga sociala flöde kan              
det påverka influencerns trovärdighet negativt och även leda till bakslag för det            
varumärke som marknadsförs (De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017). Detta styrks           
av Aaker (1997) som i sin studie kom fram till att det är viktigt för varumärken att ha en                   
tydlig personlighet, eftersom ett sådant fall som nämns ovan kan ge signaler om             
inkongruenta personligheter som uppfattas som störande och icke-trovärdiga av         
konsumenten.  
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Konsumenter är idag alltså mer intresserade och förlitar sig allt på mer på åsikter och               
rekommendationer från deras digitala umgängeskretsar och communities än andra         
informationskällor (Gillin & A Moore, 2018; Kavouraa och Stavrianeab, 2014). Den            
parasociala interaktionen har även gjort att konsumenterna i allt större utsträckning           
föredrar omdömen och rekommendationer från influencers jämfört med traditionella         
kändisar (Kim & Lee, 2017). Influencers anses således ofta vara experter inom sina             
områden till skillnad från kändisar som sällan har någon särskild koppling till de             
varumärken som de gör reklam för (Lim, Cheah, & Wong 2017; Sudha & Sheena 2017;               
Barker, 2017).  
 
2.2 Varumärkesattityd 
 
Attityd kan förklaras som något som förankras i kunskap, åsikter och tro och kan vara av                
både positiv och negativ karaktär. Attityder påverkar människors beteende och beslut och            
ligger till grund för deras olika handlingar (Nunes et al., 2017). Varumärkesattityd kan             
beskrivas som ett resultat av en konsuments utvärdering och inställningar till ett specifikt             
varumärke (Keller, 2003). 
 
Enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017) kan varumärkesattityd delas in i relativ och             
absolut attityd. Relativ attityd handlar om en konsuments inställning till och uppfattning            
om ett särskilt varumärke, jämfört med andra varumärken. Den absolut attityden           
definieras som konsumentens inställning till och uppfattning om det enskilda varumärket,           
oberoende av dennes inställning till andra varumärken. När en konsument upplever ett            
varumärkes associationer som positiva skapas en positiv attityd till varumärket (Keller,           
2003). God varumärkesattityd leder till att konsumenten föredrar ett varumärkes          
produkter framför konkurrenternas (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017).  
 
Fishbein och Ajzen (1975) beskriver attityd som en ”funktion av en persons salienta             
tankar vid en given tidpunkt” (Fishbein & Ajzen, 1975, s.222). Ur ett            
marknadsföringsperspektiv menar författarna att konsumenters attityder, tro och        
köpintentioner inte bör ses som åtskilda variabler, dessa är snarare kopplade till varandra.             
Utifrån denna beskrivning av attityd hävdar Mitchell och Olson (1981) att konsumenters            
förutfattade meningar och tro utsätts för stimuli genom effekter från marknadsföring,           
vilket påverkar dennes attityd till varumärken som i sin tur påverkar köpintention. Detta             
styrks i nyare studier där varumärkesattityd visat sig ha en förmedlande effekt mellan             
varumärkets trovärdighet och konsumenters köpintentioner. Detta innebär att hög         
trovärdighet hos ett varumärke har positiv effekt på varumärkesattityd, vilket kan leda till             
starkare köpintention (Valaei och Nikhashemi, 2017; Lim, Cheah och Wong 2017).  
 
Tidigare forskning har visat att företag som vill förbättra sin varumärkesattityd har i             
större utsträckning börjat samarbeta med influencers eftersom konsumenters positiva         
attityder gentemot influencers kan överföras till varumärket (Lim, Cheah och Wong,           
2017; Kim & Lee, 2017). Det har visat sig finnas positiva samband mellan attityd mot               
inflytelserika personer och attityd till varumärket, och att koppla ett varumärke med en             
inflytelserik person som har positiva associationer resulterar i positiva attityder gentemot           
varumärket (Amos, Holmes & Strutton 2008; Silvera & Austad 2004; Schemer, Matthes,            
Wirth & Textor 2008; Hung 2014; Spry, Pappu & Cornwell 2011; De Veirman,             
Cauberghe & Hudders 2017).  
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2.3 Köpintention 
 
Köpintention kan definieras som styrkan i en konsuments medvetna plan att införskaffa            
en produkt eller tjänst i framtiden (Cho, Hwang, & Lee, 2012; Spears & Singh, 2004). Att                
studera köpintention är mycket betydelsefullt område inom konsumentbeteende för att          
kunna förstå och dra slutsatser om vad som driver konsumenter till köp (Jaeger, Harker,              
Triggs, Gunson, Campbell, Jackman & Requejo-Jackman, 2011). Ajzen (Ajzen i Kuhl, J            
& Beckmann, J, 1985) menar att intention utgör en indikation för i vilken utsträckning en               
konsument är beredd att kämpa för att uppnå ett särskilt tillstånd. Detta resonemang kan              
på liknande sätt appliceras på köpintention som då ger en indikation för hur mycket en               
konsument är beredd att uppoffra för att kunna handla av ett varumärke. 
 
Inom marknadsföring kan köpintention användas som ett verktyg för att beräkna           
marknadsföringsstrategiers effektivitet, exempelvis genom att förutspå försäljning (Lim,        
Cheah och Wong, 2017). Att förstår vilka faktorer som ligger bakom och påverkar             
konsumenters köpintentioner är mycket värdefull kunskap och kan ge stora fördelar i            
marknadsstrategiskt planeringsarbete (Booth, 2016). 
 
En utmärkande faktor som visat sig ha stor påverkan på konsumenters köpintention är hur              
kongruent en marknadsförd produkt upplevs vara med den samarbetspartner som          
förespråkar produkten. Denna kongruens handlar mer specifikt om hur väl          
samarbetspartnern kan associeras med produkten. En hög kongruens kan ge konsumenter           
en mer positiv attityd gentemot produkten, vilket är väsentligt för att förstärka            
köpintentionen (Lim, Cheah & Wong, 2017). Detta styrks i en studie av Nunes et al.               
(2017) där rekommendationer online hade ett stort inflytande på individer, särskilt när            
det handlade om influencers. Studiens resultat visade att rekommendationer från          
influencers hade en påverkan på konsumentens köpintention och att konsumenter med           
positiva attityder till en influencer även hade starkare köpintentioner gentemot produkter           
som de förespråkade (Nunes et al., 2017). 
 
 
2.4 Variabler som påverkar influencersamarbetens effektivitet  
 
McCracken (1989) utvecklade ett flertal variabler som kan användas för att undersöka            
celebrity endorsement och mäta dess effektivitet; dessa var source credibility, source           
attractiveness och meaning transfer. I en studie av Ohanians (1990) undersöktes de tre             
variablerna attractiveness, trustworthiness och expertise för att se hur dessa påverkade           
celebrity endorsement och dess effektivitet som marknadsföringsstrategi. Erdogan (1999)         
beskrev i sin studie liknande variabler som var source credibility, source attractiveness,            
match up och meaning transfer. I en ny studie av Lim, Chea och Wong (2017) kopplas                
dessa fyra variabler till fenomenet influencer marketing. Syftet var att undersöka hur            
source credibility, source attractiveness, match up och meaning transfer hos influencers           
på sociala medier kan påverka konsumenters attityd och köpintention. Av denna           
anledning kommer dessa faktorer tas upp och förklaras i litteraturöversikten och sedan            
undersökas för att ta reda på ifall det finns samband mellan faktorerna under den process               
då svenska kvinnor beslutar sig för köp av  influencersamarbeten. 
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2.4.1 Source Credibility  
 
Source credibility, trovärdigheten hos en källa, kan förklaras som den grad av expertis en              
informationskälla besitter och hur trovärdig den uppfattas vara (Nunes, Ferreira, de           
Freitas & Ramos, 2017). Expertis i detta sammanhang beskrivs som den uppfattade            
förmågan hos en källa att ge tillförlitlig information (McCracken, 1989; Ohanian, 1990).            
Ohanian (1990) beskriver att konsumenters uppfattning av en källans rekommendationer          
är direkt beroende av den uppfattade expertisen och argumentationsstyrka i källans           
rådgivning. Trovärdighet kan förklaras som den uppfattade villigheten hos en källa att ge             
tillförlitlig information (McCracken, 1989). Ifall en källa upplevs vara både kunnig och            
trovärdig kommer även konsumenten anse den vara trovärdig (McCracken, 1989;          
Ohanian, 1990; McCormick, 2016; Lim, Chea & Wong, 2017). Hög source credibility är             
därför en positiv egenskap som påverkar mottagarens acceptans av ett budskap (Ohanian,            
1990).  
 
Att visa expertis genom övertygande kommunikation har visat sig kunna påverka           
attityder positivt, och när nivån av expertis och trovärdighet är hög påverkades            
uppfattningar allra mest (Ohanian, 1990; Erdogan, 1999). Konsumenters uppfattning av          
en källas rekommendationer kan därför ses som direkt beroende av den uppfattade            
expertisen och argumentationsstyrkan i källans rådgivning. En konsument som tagit emot           
information från en källa med stor uppfattad expertis upplever högre kongruens med en             
endorser, jämfört med andra konsumenter som tagit emot information från en källa med             
lägre expertisnivå. En kändis som är väl omtyckt kan således uppfattas som trovärdig av              
konsumenterna och kan tilldelas positiva associationer som attraktivitet, trovärdighet och          
expertis. Detta ökar i sin tur konsumentkunskapen om varumärket positivt (Ohanian,           
1990). 
 
Lim, Chea och Wong (2017) använder source credibility i sin studie för att analysera              
effektiviteten hos influencer marketing och i det avseendet handlar det om trovärdighet,            
kunskap om produkter och tidigare erfarenheter av samarbeten mellan varumärken och           
influencers. Det har visat sig att konsumenters attityd och köpintention kan påverkas            
positivt när en influencer anses vara en expert och trovärdig. (Nunes et al., 2017; Lim et                
al., 2017). När en influencer anses vara trovärdig kan den positiva attityden även             
överföras till ett varumärke eller produkt (Nunes et al., 2017). Nunes et al. (2017) hävdar               
att människor tenderar att ha större tillit till den information som kommer från             
influencers, eftersom de anses ha hög trovärdighet. Detta styrks av Sudha och Sheena             
(2017) som förklarar att influencers vill åstadkomma en god och stabil relation med deras              
följare, vilka redan har en viss nivå av tillit och förtroende till dem. All information om                
varumärken och produkter som en influencer presenterar kan påverka konsumenternas          
tro, attityder, åsikter och beteenden. 
 
2.4.2 Source Attractiveness  
 
Source attractiveness, attraktiviteten hos en källa, kan förklaras som hur omtyckt en            
endorser eller influencer är (Nunes et al., 2017). Detta är en viktig faktor eftersom det är                
en persons första bedömning av en annan individ (Ohanian, 1990). McCormick (2016)            
instämmer i detta påstående och menar att ifall marknadsföringsaktiviteter ska bli           
effektiva måste människor kunna känna igen och tycka om endorsern som förespråkar            
varumärket. Tidigare studier har visat att attraktiva endorsers är mer effektiva i            
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marknadsföring eftersom de är mer omtyckta, detta leder vidare till en positiv påverkan             
på de varumärken och produkter som de associeras med (Ohanian, 1990; Erdogan, 1999).  
 
Lim, Chea och Wong (2017) menar att det även handlar om fysiskt utseende och att               
fysisk attraktion kan leda till att reklam fortare accepteras. Erdogan (1999) har i sin studie               
sett att det finns ett positivt samband mellan source attractiveness, konsumentattityder           
och köpintentioner. Nunes et al. (2017) förklarar att hur väl omtyckt en influencer är              
beror på om deras åsikter, egenskaper och sympatier stämmer överens med deras följare.             
Influencers som både har attraktiva egenskaper och fysisk attraktivitet kan påverka           
konsumenters attityder och köpintentioner positivt (Lim, Chea & Wong, 2017). 
 
2.4.3 Product Match-up  
 
Det är allmänt känt av marknadsförare att celebrity endorsement i reklam är mer effektivt              
ifall kändisens egenskaper stämmer överens med varumärket eller produktens         
egenskaper. Företag måste vara noggranna vid val av kändis att stötta deras varumärke             
och välja den som har de mest lämpliga och önskvärda egenskaperna i förhållande till              
varumärket, då kändisens image kan överföras till varumärket. Då konsumenter använder           
varumärken för att kommunicera sin identitet till andra och utvärderar andra baserat på             
deras konsumtionsbeteende, blir den image som varumärket förmedlar av stor betydelse           
(De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017). Ju bättre en produkts och kändis egenskaper             
stämmer överens desto mer övertygande blir både kändisen och reklamen. Detta är en             
effekt som kallas product match-up (McCormick, 2016). 
 
Enligt McCormick (2016) visar flera studier olika resultat för vad som är en “lyckad              
matchning”. En del pekar på att “match up-effekten” mellan produkt och kändis påverkas             
positivt om kändisen anses trovärdig (Till och Bustler, 1998; Amos, Holmes & Strutton             
2008), medan andra studier påvisar att attraktivitet hos en kändis påverkar attityder mer             
positivt (McGuire, 1985). Trots skilda resultat är flera forskare dock överens om att hög              
kongruens mellan en kändis och en produkt är viktigt för att marknadsföringen ska bli              
effektiv och konsumenternas attityder positiva (Amos, Holmes & Strutton 2008; Silvera           
& Austad 2004; Schemer, Matthes, Wirth & Textor 2008; Hung 2014; Spry, Pappu &              
Cornwell 2011; De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017; Erdogan, 1999; McCormick,           
2016; Sudha & Sheena, 2017).  
 
Sudha och Sheena (2017) och De Veirman, Cauberghe, & Hudders (2017) förklarar att             
match up fungerar på samma sätt när varumärken ska välja influencers att samarbeta             
med. Varumärket och dess produkter måste matchas ihop med rätt influencer som via sin              
sociala medieplattform kan nå ut till varumärkets målgrupp. Om de kan marknadsföra            
produkter som är relevanta för influencerns följare kan det vara en mycket effektiv             
marknadsföringsstrategi (Sudha & Sheena, 2017). Detta styrks i en studie av Evans,            
Phua, Lim och Jun (2017) som tydliggör att hög match up-effekt uppnås när ett företag               
samarbetar med rätt influencer med rätt följare som även stämmer överens med            
varumärkets målgrupp. Enligt Lim, Chea och Wong (2017) kan en ideal match up mellan              
influencer och varumärke leda till positiva attityder gentemot varumärket, detta kan i sin             
tur påverka konsumenters köpintentioner. 
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2.4.4 Meaning transfer  
 
Meaning transfer, betydelseöverföring, kan förklaras som de betydelser en kändis överför           
till ett varumärke eller produkt, och som sedan överförs vidare till konsumenterna            
(Erdogan, 1999). Enligt McCracken (1989) hittar många konsumenter betydelse hos sina           
ägodelar, vilka genom mode ofta används för uttrycka personligheter. Produkter          
tillfredsställer alltså inte enbart konsumenters fysiska behov, de kan även bidra med extra             
betydelser och värde till konsumenten när de uttrycker sig själva (McCracken, 1989).  
 
 
Meaning transfer är en process som likaså sker inom influencer marketing. När en             
influencer visar upp och rekommenderar produkter på sociala medier förflyttas personens           
betydelse till den uppvisade produkten. Influencerns betydelse förs sedan vidare till de            
konsumenter som väljer att köpa den rekommenderade produkten. Syftet med detta är att             
få konsumenten att tro att köp och konsumtion av produkten kan förbättra dennes             
självbild (Lim, Chea & Wong, 2017). Lim, Chea och Wong (2017) hävdar att det finns en                
positiv koppling mellan meaning transfer, attityd och köpintentioner, särskilt när          
influencers är inblandade.  
 
 
2.5 Teoretisk sammanfattning  
 
Tidigare forskning har visat att företag som vill förbättra sin varumärkesattityd har i             
större utsträckning börjat samarbeta med influencers eftersom konsumenters positiva         
attityder gentemot influencers kan överföras till varumärket och deras produkter. Det har            
visat sig finnas positiva samband mellan attityd mot influencers och attityd till            
varumärket, och att koppla ett varumärke med en influencer som har positiva            
associationer resulterar i positiva attityder gentemot varumärket. Tidigare studier har          
även funnit att det finns ett positivt samband mellan varumärkesattityd och köpintention.            
Det har visat sig att rekommendationer från influencers hade en påverkan på            
konsumentens köpintention och att konsumenter med positiva attityder till en influencer           
även hade starkare köpintentioner gentemot produkter som de förespråkade.  
 
Ett flertal forskare har utrönat fyra variabler som har en tydligt påverkan på influencer              
marketing och dess effektivitet. Den första är Source credibility som påvisar att            
konsumenters attityd och köpintention kan påverkas positivt när en influencer anses vara            
en expert och trovärdig. När en influencer anses vara trovärdig kan den positiva attityden              
även överföras till ett varumärke eller produkt. Den andra är Product match-up som             
handlar om att ifall en influencers egenskaper stämmer överens med ett varumärkes eller             
produkts egenskaper så ökar marknadsföringens effektivitet. Den tredje variabeln är          
Source attractiveness där tidigare studier visat att influencers med attraktiva attribut är            
mer effektiva i marknadsföring eftersom de är mer omtyckta, detta leder vidare till en              
positiv påverkan på de varumärken och produkter som de associeras med. Den sista             
variabeln är Meaning transfer som påvisar att när en influencer visar upp och             
rekommenderar produkter på sociala medier förflyttas personens betydelse till den          
uppvisade produkten. Influencerns betydelse förs sedan vidare till de konsumenter som           
väljer att köpa den rekommenderade produkten.  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras studiens valda metod för insamling av empiriskt material för             
att kunna besvara dess syfte och frågeställningar. Vidare redogörs studiens urval,           
avgränsning, analysmetod, metodreflektion och etiska överväganden. 

 
 
3.1 Studiens design 
 
Syftet med studien är att, utifrån ett konsumentperspektiv, undersöka konsumenters          
attityder till modekollektioner skapade genom influencersamarbeten och hur detta         
påverkar deras köpintentioner. Då ambitionen är att få en fördjupad förståelse har en             
kvalitativ forskningsmetod valts, eftersom det är en strategi som har ett tolkande synsätt             
och siktar på att skapa förståelse (Denscombe, 2009). Enligt Bryman och Bell (2017)             
lägger kvalitativa studier fokus på det som sägs, begrepp, deltagarnas uppfattningar och            
ger en mer rik och fyllig datainsamling. Det ansågs således vara en mer lämplig metod               
för denna studie.  
 
Konsumentens uppfattning om influencers och modevarumärken är en avgörande faktor          
för att förstå hur influencers designsamarbeten påverkar konsumenternas attityder och          
köpintentioner. För att samla in djupgående information till studien valdes individuella           
intervjuer som metod. Enligt Bryman och Bell (2017) är intervjuer en teknik som tillåter              
forskaren att få en bättre förståelse om varför människor känner och tycker som de gör. I                
intervjuer är fokus på den intervjuade och vad denne anser vara relevant och viktigt, till               
skillnad från kvantitativa studier där forskarens behov av svar på exakta frågor i fokus.              
Jämfört med exempelvis en enkätstudie var individuella intervjuer mer relevant för denna            
undersökning eftersom de gör det möjligt att diskutera och utforska det valda ämnet på              
djupet. Detta är en viktigt synpunkt för kvalitativa undersökningar eftersom den centrala            
utgångspunkten i undersökningen är intervjupersonens egna uppfattningar (Bryman &         
Bell, 2017).  
 
Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman och Bell (2017) ta sig uttryck på olika sätt;              
ostrukturerad intervju eller semi-strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju innebär         
att intervjuaren främst använder sig av lösa minnesanteckningar eller ett övergripande           
tema, detta gör att respondenten får svara helt fritt utifrån egna åsikter. En             
semi-strukturerad intervju handlar i regel om en situation där intervjuaren utgår från ett             
frågeschema med tydliga frågeställningar som ska undersökas, där intervjupersonen ändå          
får utforma sina svar på ett eget sätt (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har en                 
semistrukturerad intervjumetod valts eftersom det tillåter intervjuaren att hålla sig till en            
lista med relativt specifika teman som ska beröras i intervjun, men frågor kan även              
anpassas utefter samtalsämnet samt att det finns möjlighet att ställa följdfrågor under            
intervjuns gång. En semistrukturerad intervju tillåter således intervjuaren att ha kontroll           
över samtalsämnet, men kan ändå fånga upp det som intervjupersonen själv upplever vara             
intressant (Bryman & Bell, 2017).  
 
Under arbetets gång har det setts som fördel att hela tiden ha uppsatsens syfte i åtanke.                
Av denna anledning har alla intervjuer utgått från en intervjuguide som baserats på             
studiens syfte och den teori som presenterats i litteraturöversikten. Frågorna var både            
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öppna och semistrukturerade. Som komplement till intervjun ombads respondenterna att          
titta på fyra olika bildexempel från olika influencerkollektioner. Respondenterna fick          
först svara på fem allmänna frågor och sedan visades dessa bildexempel på intervjuarnas             
datorer För varje bildexempel visades ett klädesplagg från kollektionen, på första bilden            
visades klädesplagget utan influencer och sedan visades klädesplagget tillsammans med          
influencern. Respondenterna ombads att berätta vad deras första intryck av plagget var,            
om det intresserade dem samt om de kunde gissa vilken influencer som låg bakom              
kollektionen. Respondenterna fick sedan titta på bilden med influencern och på nytt            
berätta vilken uppfattning de har om klädesplagget, och om det har förändrat deras             
intresse för det. Syftet med bildexemplen var att få en uppfattning om respondenternas             
attityder och köpintentioner till plaggen, och om dessa skulle ändras i kontexten av en              
influencer. Bryman & Bell (2017) menar att människor finner det enklare att förhålla sig              
till verkliga exempel, vilket kan göra att de bättre förstår kontexter och således ger mer               
verkliga svar. Modeföretag och influencerkollektioner valdes ut baserat på deras          
uppfattade aktualitet och popularitet.  
 
I denna studie har totalt 11 intervjuer genomförts. Studien ämnade att intervjua mellan 12              
och 15 respondenter, men efter nio intervjuer uppkom mestadels liknande svar. För att             
säkerställa att inte missa några nya svar genomfördes ytterligare två intervjuer. Vid 11             
intervjuer upplevdes en teoretisk mättnad och därför beslutades det att studiens           
undersökning skulle avslutas. Studiens respondenter bestod av 11 unga, svenska kvinnor           
mellan åldrarna 21 till 26 år och alla intervjuer förutom en tog plats på offentliga platser                
vid Högskolan i Borås. På grund av bristande tid hos en respondent gjordes en intervju               
över mail, där respondenten fick svara på frågor och se bildexempel på datorn.             
Inledningsvis fick respondenten en förklaring av syftet med intervjun, och chans till            
frågor om grundförutsättningar gavs innan samtalet började. Intervjuarna ställde         
följdfrågor vid behov för att kunna förstå och få en tydligare bild av deltagarnas åsikter.               
Studiens författare valde att genomföra en provintervju för att se ifall intervjuguiden            
innehöll frågor och tillräckligt noggranna beskrivningar för att kunna samla in önskad            
information. 
 
 
3.2 Urval 
 
Bryman och Bell (2017) förklarar att det är viktigt för kvalitativa forskare att tydligt              
kunna motivera sitt urval av respondenter. Enligt Repstad (2007) bör ett urval baseras på              
studiens syfte och frågeställningar och att det är viktigt att försäkra sig om att de valda                
respondenterna kan bidra med nyttig och relevant information. Tidigare litteratur hävdar           
att ett målstyrt urval är passande vid kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2017; Repstad,              
2007). Av denna anledning har studien ett målstyrt urval med inriktning på ett teoretiskt              
urval, och är således urval som inte är baserade på sannolikhet. Med hjälp av denna               
urvalsmetod har det gått att säkerställa att studien fått tillgång till individer som är              
relevanta för studiens syfte och undersökning (Bryman & Bell, 2017). Urvalstekniken           
som valts kan även ses som en form av bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskare              
använder sig av de personer som finns tillgängliga under studiens process (Bryman &             
Bell, 2017). Det kan ses ur den synpunkt då studiens deltagare främst är personer från det                
privata kontaktnätet.  
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För att få en bredare och djupare förståelse om det fenomen som studerats har urvalet av                
respondenter valts ut noga. De personer som valdes ut har försäkrats ha ett stort intresse               
för sociala medier, influencers och mode. Dessa kan antas ha mer åsikter och attityder              
gällande forskningsområdet och kan således diskutera ämnet på ett mer ingående sätt.            
Detta försäkrades genom att berätta för potentiella respondenter om studiens syfte och            
fråga ifall deras intressen överensstämmer med urvalets avgränsningar. Till studien          
ämnades att intervjua mellan 12 och 15 respondenter för att säkerställa att ett rikt och               
fylligt datamaterial kan samlas in och kontribuera till studiens resultat.  
 
 
3.3 Avgränsning 
 
På grund av studiens inriktning och tidsbegränsning har avgränsningar behövt göras.           
Studiens urval är avgränsat till unga svenska kvinnor i åldrarna 18-30 med intresse för              
trender, sociala medier och mode. Urvalets avgränsning gjordes dels för att utöka            
kunskapen om unga kvinnors attityder till samarbeten mellan influencers och          
modevarumärken och hur det påverkar deras köpintentioner, och dels för att           
åldersgruppen enligt tidigare studier är den mest aktiva på sociala medier och med störst              
intresse för influencers. Det har även visat sig vara den grupp som är mest intresserad av                
att hålla sig uppdaterade om nyheter i modebranschen (Davidsson & Thoresson, 2017;            
Sudha & Sheena,  2017; Activate, 2016).  
 
 
3.4 Analys av datamaterial 
 
I denna studie har datamaterialet tolkats utifrån en teoristyrd tematiskt analysmetod.           
Bryman och Bell (2017) beskriver tematisk analys som en metod som används för att              
bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial, där fokus ligger på att identifiera, rapportera          
och analysera olika mönster och teman. En teoristyrd tematisk analys innebär att            
materialet undersöks utifrån förutbestämda teman och teorier (Bryman & Bell, 2017). För            
att kunna analysera det insamlade datamaterialet spelades alla intervjuer in och           
transkriberades. Enligt Bryman och Bell (2017) fungerar kvalitativa intervjuer bäst om de            
spelas in, eftersom det kan vara svårt för intervjuaren att skriva ner exakt allting som               
sägs. Detta ger möjlighet att gå fram och tillbaka i det inspelade materialet för att kunna                
analysera det, och slutligen dra paralleller och jämföra intervjuerna för att hitta likheter             
och skillnader som kan bidra till studiens resultat.  
 
När transkribering av datamaterialet gjorts, valdes teman utifrån studiens         
forskningsfrågor samt det teoretiska ramverket som varit utgångspunkten för insamlingen          
av data. För att kunna undersöka konsumenters attityder till modekollektioner skapade           
genom influencersamarbeten och hur detta påverkar deras köpintentioner, beslutades det          
att analysera datamaterialet utifrån det teoretiska ramverkets olika teman. Utifrån dessa           
teman gick det att finna nyckelord och datamaterialet kunde kategoriseras. Detta           
förenklade processen att analysera datamaterialets innehåll för att kunna urskilja mönster           
samt finna likheter och skillnader i respondenternas svar. När datamaterialet bearbetats           
och texten kodats till studiens valda teman utformades en analys där det empiriska             
resultatet jämfördes med det teoretiska ramverket. 
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3.5 Metodreflektion  
 
Två begrepp som är centrala inom forskning är validitet och reliabilitet. Enligt Bryman             
och Bell (2017) och Patel och Davidson (2011) innebär validitet att en forskare måste              
veta att det som undersöks i studien stämmer överens med det som forskaren från början               
avsåg att undersöka. Denscombe (2009) menar att validitet handlar om att reflektera över             
hur verklig, trovärdig och täckande ett forskningsmaterial är. Andersen (1998) förklarar           
att validitet kan delas in i två mindre begrepp; giltighet och relevans. Giltighet refererar              
till om det finns någon tydlig koppling mellan det teoretiska ramverket och insamlat             
empiriskt material. Relevans refererar till hur relevant vald teori och empirisk insamling            
är i förhållande till studiens problemformulering. Patel och Davidson (2011) förklarar att            
reliabilitet innebär att en studie utförs på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet kan således även              
benämnas som tillförlitlighet. Reliabilitet handlar vidare om att se hur pass pålitligt en             
studies resultat är. Är reliabiliteten hög bör liknande resultat genereras ifall studien skulle             
genomföras på nytt (Patel & Davidson, 2011; Denscombre, 2009). 
 
Bryman och Bell (2017) förklarar att dessa två begrepp är viktiga kriterier inom             
kvantitativ forskning och att de måste anpassas för att stämma in i kvalitativa             
forskningsmetoder. Detta beror på att det är svårt att frysa den sociala miljön eftersom              
den är i konstant förändring, vilket gör det svårt att replikera vissa undersökningar.             
Författarna föreslår att istället använda sig av begreppen äkthet och trovärdighet.           
Trovärdighet kan uppnås genom att förklara och motivera studiens totala          
kunskapsprocess och äktheten kan öka ifall forskaren kan påvisa den sociala verkligheten            
genom ordentliga beskrivningar (Bryman & Bell, 2017). 
 
För att öka studiens trovärdighet och äkthet är det viktigt att att hänsyn till metodvalets               
begränsningar. Det finns en del kritik angående tillförlitligheten hos respondenternas svar           
i intervjuer, eftersom intervjuaren av misstag kan råka påverka respondenten. Detta kallas            
intervjuareffekt. Risken här är att respondenten eventuellt svarar på ett sätt som de tror att               
intervjuaren vill att de ska. För att eliminera denna risk och öka trovärdigheten planerades              
det att utföra det som kallas respondentvalidering. Det innebär att studiens resultat            
förmedlas till alla respondenter för att bekräfta att den beskrivning som gjorts är riktig              
(Bryman och Bell, 2017). Ifall en respondent inte skulle godkänna transkriberingen skulle            
frågor ställas om vad som blivit missuppfattat, och sedan skulle svaren rättas till. Alla              
studiens respondenter blev erbjudna att ta del av sin transkriberade intervju, som då             
skulle skickas via mail, dock var det ingen respondent som begärde det. Av denna              
anledning förekom ingen respondentvalidering. 
 
För att ytterligare öka studiens validiteten föreslår Bryman och Bell (2017) att riktiga             
exempel används under intervjuer. Detta är något som använts vid empirisk insamling då             
personer har enklare att förhålla sig till verkliga exempel jämfört med hypotetiska, vilket             
resulterar i mer verkliga reaktioner och svar. För att öka trovärdigheten och äktheten har              
studiens intervjuguide bifogats till de respondenter som önskat att få se den inför en              
intervju. För att öka studiens transparens gentemot läsaren är även intervjuguiden bifogad            
som bilaga. 
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Enligt Bryman och Bell (2017) är ett vanligt problem med kvalitativa studier att             
resultaten kan brista i generaliserbarhet, vilket kommer av att urvalsprocessen för           
deltagare till intervjuerna främst sker genom icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att          
resultatet inte alltid ger en tillförlitlig bild av vad samhället egentligen tycker.            
Generaliserbarheten kan däremot förväntas öka i takt med att fler intervjuer utförs och på              
detta sätt kan forskare få mer underlag till sina studier.  
 
 
3.6 Etiska överväganden 
 
Enligt Bryman och Bell (2017) brukar etiska principer kretsa kring fyra huvudområden,            
vilka vi kommer att ha i aktning under datainsamlingen, allt för att säkerställa deltagarnas              
trygghet. Dessa är (1) deltagarnas konfidentialitet, (2) deltagarnas samtycke, (3)          
inkräktning på privatliv och (4) bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av           
viktig information. Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske främst            
när det kommer till kvalitativa undersökningar. Det beror på att det ofta är färre              
informanter, som även utelämnar mer information om sig själva. Det kan göra att de              
känner sig sårbara. Av denna anledning kommer studiens deltagare att vara anonyma och             
kan således undvika risken att skadas på något vis på grund av studien. 
 
Det är även viktigt att respektera deltagaren ifall denne säger att vissa delar av              
information inte får användas i studien. Detta kan ibland innebära att vissa delar av              
datamaterialet inte får publiceras (Bryman & Bell, 2017). I denna studie kommer därför             
allt inspelat material att vara konfidentiellt och alla deltagare kommer att vara anonyma.             
Samtycke är en viktig aspekt vad gäller inspelning av intervjuerna, ifall en respondent             
inte skulle godkänna inspelning under intervjun får intervjurna anteckna alla svar efter            
bästa förmåga. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att uppsatsen är            
inlämnad.  
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4. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens empiriska material. Det           
insamlade datamaterialet redovisas utifrån de olika teoretiska temaområden som tas upp           
i studiens teoretiska referensram och kopplas samman till studiens intervjuguide. Först           
presenteras allmän fakta om studiens respondenter och deras sociala medie-vanor, och           
sedan redogörs det huvudsakliga resultatet. Avslutningvis presenteras en sammanfattning         
av respondenternas intryck och attityder till de fyra bildexempel som används i            
intervjuerna. 

 
 
Samtliga påstår att de är aktiva på sociala medier där de tre främsta sociala plattformarna               
som används är Instagram, Facebook och Snapchat. 10 av 11 respondenter uppger att de              
främst följer influencers, varav denna aktivitet främst sker på Instagram. Samtliga           
motiverar att deras huvudsakliga syfte med att följa influencers är att titta på vackra              
bilder och få inspiration om mode, inredning och livsstil. De flesta respondenterna            
förklarar att de främst följer influencers som de upplever som inspirerande på olika             
personliga plan, medan en respondent menar att denne även följer vissa populära            
influencers för att hålla sig uppdaterad. 
 
 
4.1 Varumärkesattityd 
 
Respondenternas svar till frågan “Vad tycker du om modevarumärken som samarbetar           
med influencers?“ varierade. 5 av respondenterna hade en övervägande positiv attityd till            
influencerkollektioner och ansåg att det är en rolig och intressant aktivitet hos            
modevarumärken. Majoriteten av respondenterna anser att det affärsmässigt gynnar båda          
samarbetspartnerna av den anledning att modeföretag kan nå ut och marknadsföra sina            
produkter i nya sammanhang och att influencers kan få mer uppmärksamhet.  
 
 

“Jag tycker att det är relativt rolig och intressant. Jag          
tänker att influencers har ett stort intresse för mode och          
kläder, och är rätt måna om att hålla sig uppdaterade om           
de senaste modenyheterna. Ifall modevarumärkets stil      
passar ihop med influencerns stil så kommer det nog         
gynna båda.” 

 
- Respondent A 

 
De resterande respondenterna hade både positiva och negativ åsikter och attityder till            
influencersamarbeten. De menar dels att det är intressant och affärsmässigt gynnsamt,           
men att att influencersamarbeten blir allt mer vanliga inom marknadsföring och upplever            
inte fenomenet som lika intressant och unikt som när det först kom. De upplevde även att                
influencer marketing kan upplevas som tjatigt och uppmana till överkonsumtion.          
Respondent H lyfte fram både positiva och negativa aspekter: 
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“Det är både bra och dåligt. Det är bra för man får ju se              
kläderna så som influencern skulle bära det, men man ska          
ju samtidigt tänka hållbart att man inte ska producera         
massa nya kläder. [...] Det uppmanar lite till köphets och          
överkonsumtion.” 

 
- Respondent H 

 
 
Den andra frågan under det aktuella temat var “Vad tycker du om modevarumärken som              
utformar modekollektioner med influencers?”. Majoriteten av respondenterna svarade att         
de tycker att det är en rolig idé, men många uttryckte att de är kritiska till hur inblandade                  
influencers egentligen är i själva designprocessen. 
 

“Jag tycker att det är ett smart sätt att introducera en           
kollektion på, och eftersom influencers oftast har följare p         
g a att de har bra klädsmak har väl dem säkert bra idéer             
för hur en snygg kollektion skulle kunna se ut.” 

 
- Respondent J 

 
 

“Jag kan känna att företagen exempelvis säger att nu vill          
vi göra en bikini-kollektion och sen så har de lite idéer           
och tänker vem som skulle kunna representera det        
här...och så tänker de “Ja, den här personen skulle vara          
bra, vi låter henne lägga till lite egna tankar och åsikter           
om det här” och sen får hon representera det.” 

 
- Respondent B 

 
Respondent A och D lyfte fram liknande åsikter gällande att det är särskilt viktigt att en                
influencerkollektion representerar en influencers stil för att kunna tillföra unikhet och           
extra värde till modevarumärket, som sedan kan föras vidare till influencerns följare. De             
menar att ifall det inte finns någonting originellt och unikt i kollektionen blir det inte lika                
trovärdigt, och de ser då ingen mening med samarbetet.  
 
 
4.2 Köpintention 
 
En av frågorna kopplade till köpintention var “Vilka faktorer skulle få dig att vilja köpa               
från en influencerkollektion?”. Till denna fråga har många av studiens respondenter           
svarat att det främst är kollektionens olika fysiska egenskaper som påverkar deras slutliga             
köpbeslut, men att mångas intresse väcks på grund av influencern.  
 
Många av respondenterna anser att det endast är intressant att handla från en             
influencerkollektion när den är skapad av en influencer som de själva följer och inspireras              
av. Det var även mycket viktigt att att kollektionen reflekterade influencerns stil.            
Respondent A, D och K anser att det är en influencer som gör kollektionen intressant att                
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handla ifrån och att det då handlar om att de inspireras av influencerns stil och hur                
personen väljer att styla och bära upp klädesplaggen i kollektionen. Respondent F            
förklarar att hon skulle bli mer intresserad att köpa klädesplagg från en            
influencerkollektion ifall hon märker att en influencer har gjort fler designsamarbeten           
ihop med ett välkänt klädmärke som hon brukar handla hos. Hon menar att om de               
klädesplaggen som säljs av varumärket är till hennes tycke skulle hon även bli mer              
intresserad av att följa influencern bakom dem.  
 
En respondents svar som stack ut ur mängden var respondent C, som menar att              
klädesplaggets fysiska egenskaper är avgörande för huruvida hon kommer att köpa eller            
inte, men att en influencers fotografier med produkten kan ändra hennes uppfattning. Hon             
säger följande: 
 
 

“För mig är det själva produkten som är viktig. Jag skulle           
aldrig köpa någonting bara för att det är en influencer bär           
eller har gjort ett produkt. Men det som kan göra det           
positivt när en influencer bär en produkt är att hon oftast           
visar upp produkten från flera olika vinklar i fotografier.         
Då får man ju se mer utav produkten innan man beställer           
och det kan ju öka min positiva åsikt om produkten och           
göra att jag vill beställa den.” 

 
- Respondent C 

 
Temats andra fråga handlar om ifall respondenten kan tänka sig att köpa från en              
influencerkollektion om de gillar produkterna men inte influencern bakom kollektionen. 
7 av 11 respondenter svarade att de inte skulle köpa en produkt från en              
influencerkollektion om de inte tyckte om influencern. Bland dessa uttryckte          
respondenterna A, C och K tydligt att anledningen till detta är för att de tycker att det är                  
viktigt att inte stötta influencers vars åsikter och värderingar inte överensstämmer med            
deras egna.  
 
Endast 3 av 11 respondenter uppgav att de kan tänka sig att köpa från en               
influencerkollektion trots att de inte gillar influencern. Dessa tre uttryckte liknande           
åsikter om att de ändå kunde tycka om influencerns stil och att det i slutändan är                
produkten som är viktig, samt att det måste finnas ett mycket starkt argument till varför               
de inte ska köpa.  
 
 

“Ja, det hade inte spelat någon roll. Det är som sagt           
produkten som jag bryr mig om och inte influencern. Då          
ska jag ha en väldigt stark negativ åsikt om influencern          
för att jag inte ska vilja köpa. Jag kan fortfarande tycka           
om en influencers klädstil även om den kanske har en          
personlighet eller vissa värderingar som jag inte gillar. I         
slutändan är det ju bara kläder.” 

 
- Respondent E 
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Respondent D svarade att det beror på vem influencern är och hur extrema personens              
värderingar är. Hon anser att om det är en influencer som hon inte förknippar med något                
allt för negativt hade det inte spelat någon roll så länge som personen skapat fina kläder. 
 
Temats sista fråga var gällande varför respondenterna tror att vissa influencerkollektioner           
är mer framgångsrika än andra. Samtliga respondenter uppgav liknande svar om vad som             
gör influencerkollektioner framgångsrika. De anledningarna som återkom var genomtänkt         
marknadsföring, att modeföretaget och influencern skulle stämma bra överens och ha god            
information av varandra, många och trogna följare till influencern, att välja rätt målgrupp             
och att följa med i samhällets trendutveckling.  
 
 

“Jo men det beror nog på att varumärket har noga tänkt           
igenom vem de vill samarbeta med och verkligen försökt         
ta hänsyn till influencerns stil och målgrupp. Men det har          
nog också mycket att göra med bra marknadsföring, ju         
större hype desto mer uppmärksamhet. Har dessutom       
influencern trogna följare så kanske de även är lite mer          
benägna att vilja köpa av kollektionen.”  

 
- Respondent A 

 
“Jag tror att det är viktigt att hänga med i utvecklingen           
och marknadsföringen. Företaget, kollektionen och     
influencern, allt hänger ju ihop, men det är        
marknadsföringen som lyfter fram allt. Jag tror att det är          
viktigt att inte vara så konservativ och fortsätta        
utvecklas!“ 

 
- Respondent C 

 
 
4.3 Source credibility 
 
På frågan om en influencer har fått respondenten att ändra uppfattning om ett             
modevarumärke visar det sig att 8 av 11 respondenter anser att de inte har ändrat               
uppfattning på grund av en influencer. Majoriteten av dessa respondenterna menar de att             
de kan bli mer intresserade och upplysta av ett modevarumärke på grund av en influencer,               
men att de i grunden inte har ändrat åsikt i detta anseende. De resterande 3               
respondenterna skiljer sig från mängden och anser att deras uppfattning har påverkats av             
influencers. Respondent A och K säger sig ha ändrat uppfattning på grund av influencers              
då de menar att de har fått upp ögonen för varumärken som de tidigare inte lockats av,                 
medan respondent I menar att hon har blivit intresserad av varumärken på nytt på grund               
av influencers som har förnyat varumärkens trendfaktor. 
 
Den andra frågan inom ämnesområdet var om respondenten ansåg det viktigt att en             
influencer känns trovärdig när det gäller influencersamarbeten. 9 av 11 respondenter           
anser att det är viktigt för dem att en influencer känns trovärdig vid samarbeten och               
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marknadsföring. Majoriteten uttrycker liknande åsikter om att det är viktigt att en            
influencer är engagerad och visar god kännedom om varumärket de förespråkar samt att             
de själva använder produkterna som de har varit med och skapat. Ett flertal respondenter              
sa att om designsamarbetet representerar influencerns stil blir det mer trovärdigt. Hela 9             
av 11 respondenter nämnde att de inte var intresserade av att köpa från en              
influencerkollektion om influencern inte upplevs som trovärdig. Några av respondenterna          
påpekade att när en influencer marknadsför ett samarbete som är dåligt utfört, skadar             
detta främst influencerns trovärdighet eftersom varumärket kan avfärda detta som endast           
en av många modekollektioner.  
 
Respondent D och H’s svar skiljer sig dock från de resterande. Respondent D menar att               
en influencers trovärdighet inte spelar någon roll så länge hon tycker om klädesplagget             
som influencern har designat, hon säger följande;  
 
 

“Det beror helt och hållet på hur plagget ser ut, det är            
den främsta anledningen till om jag skulle bli hypad över          
ett designsamarbete. Trovärdigheten hade inte spelat      
någon roll så länge jag tycker om plagget.”  

 
- Respondent D 

 
Respondent H menar att en influencers trovärdighet delvis är viktig eftersom det gör det              
mer troligt att vill titta på en klädkollektion skapad av personen, men att det inte är direkt                 
avgörande för hennes köpbeslut. 
 

“Ja, kanske. Om det är en influencer känns trovärdig         
kommer jag nog vilja kolla igenom kollektionen lite extra.         
Då är jag nog lite mer villig att köpa. Men gillar jag ett             
plagg så är det i slutändan det som gör att jag köper,            
oavsett vad jag känner för influencer.“  

  
                                                                          - Respondent H 

 
 
4.4 Source attractiveness 
 
Till temat source attractiveness ställdes frågan “Är det produkten eller influencern som            
gör dig intresserad av en influencerkollektion?”. 6 av 11 respondenter resonerade att det             
är influencers som väcker deras intresse för kollektionen, men att det är produkten som              
avgör köpbeslutet. Respondenterna C och E ansåg att det är produkten och inte             
influencern som gör kollektionen intressant, de menade på att influencern inte har någon             
påverkan i sammanhanget. Respondent F förklarade att vid influencerkollektioner är          
produkten och influencern lika viktiga och att en influencer enbart blir intressant när det              
är någon som hon följer och inspireras av. Den person vars svar stack ut ur mängden var                 
respondent B, som berättade att hon inte brukar handla produkter från vare sig             
influencersamarbeten eller influencerkollektioner då hon upplever att hon inte kan se en            
produkt i sin helhet om det är en influencer som marknadsför den. Hon upplever att en                
produkt blir mindre intressant om en influencer ligger bakom. 
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“Jag tror ändå att det är influencern som gör det          
intressant, beroende på hur denne bär upp plagget.        
Produkten måste presenteras på ett snyggt sätt för att det          
ska bli intressant.” 

 
- Respondent K 

 
Angående frågan om hur viktig respondenten tycker att influencerns roll är i samarbeten             
har alla respondenter svarat att de tycker att influencern har en viktig och avgörande roll.               
Trots respondenternas olika formuleringar är den grundläggande anledningen att         
influencerns stil och prägel måste reflekteras tydligt i designsamarbetet. Vidare menar de            
att det tydligt måste framgå att influencern har varit delaktig i utformningen av             
modekollektionen, annars kan det inte kallas för ett designsamarbete utan influencern           
skulle då endast vara en varumärkesambassadör. Många respondenter anser att          
influencers överlag har en viktig roll i marknadsföringen då de är varumärkets frontfigur             
och därför måste deras personlighet genomsyra hela samarbetet.  
 

“Influencerns roll är framförallt viktig i      
marknadsföringen. Det är det som är avgörande, man vill         
ju se hur influencern skulle bära plaggen i helhet och inte           
bara på en modell. Man vill ju se influencerns personliga          
stil i designsamarbetet.” 

 
- Respondent I 

 
Respondent C motiverade att det är mycket viktigt, då hon anser att influencers kan ses               
som dagens modeller och förebilder. Hon menar att dessa kan nå en väldigt bred              
målgrupp och påverka yngre konsumenter som har vuxit upp med dem.  
 
 
4.5 Product match-up 
 
Under temat product match-up ställdes frågan “Är det viktigt för dig att influencerns             
värderingar överensstämmer med varumärket som de marknadsför?”, varpå det visar sig           
att alla respondenter är överens om att det är viktigt för dem. En stor del av                
respondenterna uttryckte liknande åsikter om att de tycker att det är viktigt att influencers              
är medvetna och välinformerade om vilka värderingar modeföretagen som de          
representerar har och vice versa. De uttryckte dessutom att om ett modevarumärke            
samarbetar med en influencer som inte har bra värderingar får de en mer negativ bild av                
varumärket.  
 

“Absolut, jätteviktigt. Jag skulle aldrig kunna köpa något        
som inte följer vissa etiska normer som vi har i          
samhället.” 

- Respondent F 
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Respondent D och E berättar att de upplever det som svårt att veta vilka värderingar som                
influencers och modeföretag egentligen har, förutom att följa etiska lagar och normer.  
 

“Det tycker jag ändå, men det är lite svårt att veta vad            
influencerns värderingar är och hur de stämmer överens        
med företagets. Man hoppas ju ändå att influencers har         
koll på vilka de samarbetar med och detsamma för         
företag, att det kollat upp vem influencern är. Men det är           
väldigt svårt att veta det som konsument och följare.” 

 
- Respondent E 

 
 
Till frågan “Vad är din uppfattning ifall ett varumärke och en influencer inte             
överensstämmer stilmässigt?” råder det delade åsikter mellan respondenterna. En del          
respondenter ansåg att det är viktigt att modeföretagets stil och influencerns stil stämmer             
överens vid influencerkolletioner, och att en dålig match-up gör samarbetet och           
samarbetspartnerna mindre trovärdiga. Detta ansåg de skulle ha en negativ påverkan på            
både influencern och varumärket. Dessa respondenter hävdade att en dålig match-up är            
ett resultat av ett icke-genuint samarbete där båda parterna enbart vill tjäna pengar och              
fort nå ut med sina produkter. 
 
Resterande respondenter förklarade att de hade reagerat och reflekterat över ifall ett            
modeföretag och en influencers stil inte överensstämmer vid samarbete, men att det inte             
nödvändigtvis behöver vara någonting negativt. Respondent B resonerade att ett oväntat           
designsamarbete kan vara en möjlighet för modeföretaget att prova någonting nytt som            
skulle kunna väcka uppmärksamhet och intresse. Om det skulle vara en dålig match-up             
menar hon att det troligtvis främst skulle skada influencerns rykte.  
 

“Det kan spontant vara ganska uppfriskande [...], då        
tänker jag “jätteintressant, det här måste jag kolla upp.         
Vad har hon gjort och hur tänkte hon här?”. Det skulle           
inte avgöra huruvida jag vill köpa något eller inte, men          
jag skulle helt klart spendera mer tid på att kolla upp det            
hela om det var något sådant ovanligt.”  

 
- Respondent F 

 
 
Trots olika åsikter och svar resonerade 5 av 11 respondenter att en dålig match-up inte               
skulle få dem att avstå från köp. 
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4.6 Meaning transfer 
 
Den första frågeställningen under temat Meaning transfer lyder “Upplever du att du får             
något extra värde eller betydelse genom att köpa från en influencerkollektion?”. 6 av 11              
respondenter svarade nej på denna fråga, och upplever att de inte skulle få något extra               
värde vid köp av klädesplagg från influencerkollektioner. 5 av dessa respondenter menar            
att det är kläderna som är i fokus och att själva influencern inte tillför något extra värde,                 
eller att materiella ting inte ger dem något sådant värde överlag. Den sjätte respondenten              
förklarade att hon i dagsläget inte upplever något extra värde men att detta skulle kunna               
ändras i framtiden. Respondent B’s svar stack ut i denna fråga, hon anser att hon inte                
skulle uppleva något extra värde, och menar att anledningen till detta är för att hon inte                
vill bli för nära förknippad med en influencer.  
 

“Om det är någon jag tycker jättemycket om blir det          
intressant att kolla på vad personen har skapat. Men         
hittills har jag aldrig köpt någonting, för att jag känner att           
då blir jag så förknippad med den här personen. [...] det           
blir en för nära relation med den personen, som att jag           
står för den här personen. Då köper jag hellre något som           
företaget har gjort själv.” 

 
- Respondent B 

 
Respondenterna F, H, I och K svarade att de skulle uppleva ett extra värde vid köp från                 
en influencerkollektion. Anledningarna till detta beror enligt dem på att det är en             
modekollektion som endast säljs under en begränsad tid och därmed känns mer exklusiv,             
samt att de upplever en stolthet och lyxkänsla att äga något från en stilförebild. 
 

“Ja, det blir lite speciellt att äga något från en kollektion           
som en influencer man ser upp till har skapat. Det känns           
lite lyxigt.” 

 
- Respondent H  

 
Respondent A förklarade att hon ännu inte köpt något från en influencerkollektion och             
vet inte om hon skulle uppleva någon speciellt värde. Hon berättade att om det var en                
influencer som hon såg upp till och som representerar, enligt henne, goda värderingar så              
skulle hon skulle eventuellt göra det.  
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4.7 Bildexempel  
 
4.7.1 Linn Ahlborg x NA-KD 
 

Bild 1: Linn Ahlborg x Na-kd (Na-kd, 2019).                                    Bild 2: Linn Ahlborg x Na-kd (Na-kd, 2019). 
 
Majoriteten av respondenterna upplevde att klädesplagget gav ett feministiskt budskap på           
grund av dess grafiska tryck. Alla respondenter ansåg att klädesplagget utstrålar en tuff,             
street-aktig stil och ligger i linje med de rådande modetrenderna. Många upplevde även             
att det är ett klädesplagg som är riktat mot en yngre målgrupp. 10 av 11 respondenter                
svarade att klädesplagget inte tilltalade dem stilmässigt och att de inte var intresserade av              
att köpa. Endast en respondent uppgav att hon tyckte om plagget och att hon kunde tänka                
sig att köpa det.  
 
Ett flertal av respondenterna kände till influencern sedan innan, men upplevde att            
klädstilen inte stämde överens med personen. Några enstaka kände inte till influencern            
sedan innan och hade därmed svårt att uttala sig om huruvida klädesplagget passade             
influencerns stil.  
 
Respondent F uttryckte att när hon fick reda på vem influencern var upplevde hon inte               
längre att klädesplagget hade ett politiskt budskap, utan att det istället hade mer med              
klädtrender att göra. Respondent I uppgav att hon fick en bättre bild av klädesplagget när               
hon fick se det på influencern. Hon tyckte att stylingen såg bättre ut och att det känns som                  
influencerns stil. Likt innan svarade alla förutom en respondent att de inte var             
intresserade av plagget men många var noga med att påpeka att det inte hade med               
influencern att göra. Respondent E som uppgav att hon tyckte om plagget redan innan              
berättade att hon fortfarande kunde tänka sig att köpa det, men att hon inte kände sig mer                 
intresserad av plagget när hon fick reda på vem influencern var.  
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4.7.2 Matilda Djerf x Gina Tricot 
 

Bild 3: Matilda Djerf x Gina Tricot (Jessicanyqvist.se, 2018). Bild 4: Matilda Djerf <3 Gina Tricot (Mynewsdesk.com,                  
2018) 
 
Respondenterna hade varierande åsikter om klädesplagget. Majoriteten tyckte att plagget          
var fint men en aning tråkigt. Respondent B ansåg exempelvis att bikinin såg             
ålderdomlig ut, men de resterande respondenterna upplevde bikinin som trendigt på           
grund av dess utformning med hög midja och hög skärning. Respondenterna H och I              
upplevde direkt associationer till den aktuella influencern, både på grund av stilen men             
även för att de känner till att influencern har gjort en kollektion med sådana plagg               
tidigare. Dessa två respondenter gillade bikinin och skulle kunna bära den själva.  
 
Ingen av resterande respondenter var intresserade av att köpa plagget av olika            
anledningar. Två respondenter menade att de endast tyckte om överdelen alternativt           
underdelen, medan några inte upplevde bikinin som tillräckligt attraktiv. Respondent C           
ansåg att bikinin kändes svårburen och inte passar många kroppstyper utan endast en             
mindre modeskara.  
 
När respondenterna fick reda på vem influencern bakom kollektionen var uppgav           
samtliga respondenter att de kände till influencern sedan innan. Respondenterna H och I             
som kände till influencerkollektionen sedan innan ändrade inte uppfattning om bikinin           
när de fick se den tillsammans med influencern. Resterande respondenter berättade att de             
fick ett mer positiv intryck av bikinin när de fick se den tillsammans med influencern               
eftersom de då fick se hur den satt på en person. Respondent B upplevde bikinin som                
finare och mer ungdomlig när hon såg den tillsammans med influencern. Respondent C             
ändrade åsikt och upplevde att bikinin trots allt hade en bra passform och förmodligen              
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skulle passa många olika kroppstyper. Trots en nu mer positiv syn på bikinin ändrade              
dock inte resterande respondenter åsikt angående deras intresse för att köpa bikinin.  
 
 
4.7.3 Cajsa Wessberg x BIKBOK 

 
Bild 5: Cajsa Wessberg x BIKBOK (Bikbok, 2019). 

 
Bild 6: Cajsa Wessberg x BIKBOK (Bikbok, 2019). 
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När alla respondenter ombads berätta hur de upplevde klädesplagget uppgav de liknande            
åsikter om att klädesplaggets stil var sportigt, street-aktigt och avslappnat. Med detta sagt             
var det endast en respondent som uttryckte att hon tyckte om klädesplagget tillräckligt             
mycket för att kunna bära det då hon upplevde det som mysigt och trendigt. Resterande               
respondenter svarade att de av olika anledningar inte tyckte om plagget och inter var              
intresserade av att köpa. Deras motiveringar för detta var bland annat stilmässiga            
anledningar såsom klädesplaggets material- och färgval, upplevda kvalitet och att det           
upplevdes ha gått ur trend. 
 
När respondenterna fick se klädesplagget tillsammans med influencern uppgav 8 av 11 att             
de har sett henne tidigare, men ingen av respondenterna visste vem hon var. Det rådde               
delade meningar om hur respondenterna nu upplevde klädesplagget. Respondent B          
berättade att hon nu fick en annan känsla när hon ser klädesplaggen på influencern och               
ansåg att kläderna nu såg bättre ut och mer lyxiga, men att detta främst berodde på                
influencerns styling. Respondent K upplevde klädesplaggen på samma sätt som innan           
och förklarade att influencern inte gör någon skillnad i sammanhanget. Hon anser att             
klädesplaggen och klädstilen känns passé, och är fortfarande inte intresserad av plaggen.            
Några av respondenterna tyckte att influencern passade bra i kläderna, även om de själva              
inte var intresserade av dem. Förutom ovannämnda respondenters åsikter, uppgav          
resterande respondenter att de inte blivit mer intresserade av att köpa klädesplagget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



 
 

4.7.4 Astrid Olsen x NA-KD 
 
 

Bild 7: Astrid Olsen x Na-kd (Na-kd, 2018).                              Bild 8: Astrid Olsen x Na-kd (Na-kd, 2018). 
 

 
  
När respondenterna fick se det sista bildexemplet rådde det förhållandevis liknande           
åsikter. Majoriteten tyckte att klädesplagget utstrålade en cool stil, medan några andra            
istället tyckte att det var en mer klassisk stil. Alla delade åsikter om att klädesplagget i                
helhet gav en minimalistisk och stilren känsla. 6 av 11 respondenter tyckte om             
klädesplagget och kunde tänka sig att bära det. De resterande hade neutrala tankar om              
plagget men upplevde att det inte överensstämde med deras personliga stil, och var därför              
inte intresserade av att köpa plagget.  
 
Ingen respondent kände till influencern sedan tidigare. Alla förutom respondenterna G           
och J upplevde att influencern klädde väldigt bra i stilen som presenteras på bilden, även               
om det inte nödvändigtvis stämmer överens med deras egna stil. De båda respondenterna             
var tidigare positiva till klädesplagget och uppgav att de hade kunnat tänka sig att bära               
det själva, men när de fick se klädesplagget ihop med influencern och stylingen i sin               
helhet fick de en sämre bild. De menade att stylingen gjorde klädesplagget mindre             
klassiskt och stilrent, och istället mer maskulint vilket de menade inte tilltalar deras             
personliga klädsmak. Resterande respondenter hade inte ändrat åsikt om huruvida de var            
intresserade och ville köpa plagget eller inte.  
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5. Analys & Diskussion 
 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras den insamlade empirin i relation till studiens             
teoretiska ramverk. Analysen är uppdelad utifrån teorins olika teman och avslutas med            
en diskussion om studiens begränsningar.  

 
 
 
5.1 Varumärkesattityd 
 
Tidigare forskning har visat att det finns positiva samband mellan attityd mot            
inflytelserika personer som influencers och attityd till varumärket, vilket även kan           
appliceras gällande influencers som gör modekollektioner för modeföretag. Utifrån         
empirin visar det sig att respondenterna hade en övervägande positiv attityd till            
influencers och ansåg att influencerkollektioner var en positiv marknadsföringsaktivitet         
hos modevarumärken. Det ter sig som att många av respondenterna ser influencers som             
en slags trendanalytiker och stilförebild som kan hjälpa modevarumärken att välja rätt            
modetrender och klädesplagg att marknadsföra. Detta tyder på att influencers höga           
trovärdighet som stilförebilder genererar en positiv effekt och således kan ge           
konsumenter en mer positiv attityd gentemot ett varumärke och influencersamarbete.  
 
Trots att många av respondenterna uppgav att de generellt sett var positiva till             
modevarumärken som utformar modekollektioner med influencers, fanns det några som          
hade blandade attityder. Av svaren går det att utläsa att respondenterna anser att             
influencerkollektioner är intressanta när en influencer de tycker om är delaktig, samt            
eftersom samarbeten idag marknadsförs i många olika och ibland oväntade sammanhang           
som kan upplevas som spännande. Det verkar dock som att influenserkollektioner och            
marknadsföringen av dem även kan gå över en gräns där de istället leda             
informationsöverbelastning och köphets. Detta kan i slutändan ha en motsatt effekt och            
istället upplevas som påträngande och tjatigt.  
 
Utifrån empirin visar det sig att många respondenter var positiva till           
influencerkollektioner, men samtidigt kritiska till hur delaktiga influencers verkligen är i           
designprocessen. De flesta ansåg att det var viktigt att influencern var delaktig. Det går              
därför att tolka av respondenternas svar att de får en mer positiv attityd till              
influencerkollektionen om både influencern och modeföretaget upplevs som genuina. När          
samarbetet och modekollektionen inte överensstämmer stilmässigt och upplevs som         
ogenuint så genereras en mer negativ attityd till både influencern och modeföretaget. 
 
 
5.2 Köpintentioner 
 
Utifrån det empiriska materialet går det att se att en influencer kan generera positiva              
attityder och i slutändan påverka respondenternas köpintentioner gällande        
influencerkollektioner. Många av studiens respondenter belyste att de skulle bli mer           
intresserade av att handla från en influencerkollektion om en influencer, vars personlighet            
och stil de tycker om, reflekteras i samarbetet och kläderna. Detta går i linje med Nunes                
et. al (2017) som hävdar att konsumenter med positiva attityder till en influencer även              
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hade starkare köpintentioner gentemot produkter som de förespråkade. Detta blir ännu           
tydligare då majoriteten av respondenterna skulle avstå att handla från en           
influencerkollektion ifall de inte tyckte om en influencern. En negativ attityd till            
influencern påverkar respondenternas köpintentioner negativt. Utifrån detta går det att se           
att det finns ett tydligt samband mellan attityd och köpintention. 
 
Lim, Cheah & Wong (2017) hävdar att hög kongruens mellan varumärke och            
samarbetspartner har stor påverkan på konsumenters attityd och köpintention. Detta          
bekräftas av studiens empiri, där majoriteten av respondenterna belyste att de blir mer             
positiva och intresserade till samarbeten där influencers och modeföretag designar          
modekollektioner som  överensstämmer med bådas stilar.  
 
Alla respondenter uppgav liknande svar om vad de anser har gjort vissa            
influencerkollektioner mer framgångsrika än andra. Utifrån svaren kunde fem olika          
faktorer urskiljas. Dessa faktorer är marknadsföring, en god match-up mellan          
modeföretag och influencer, följare med stor tillit till influencern, att influencerns           
målgrupp överensstämde med modeföretagets och att följa trendutvecklingen i samhället.          
Dessa olika faktorer går att koppla till uppsatsens olika teoretiska variabler attityd,            
match-up-effekt, trovärdighet, attraktivitet och meningsöverförelse. 
 
5.3 Source credibility  
 
Utifrån studiens resultat gällande temat Source credibility går det att tolka ur            
respondenternas svar att trovärdighet är en viktig faktor för huruvida konsumenter blir            
intresserade av en influencerkollektion och varumärket bakom. Det visar sig även att            
köpintentionen märkbart påverkas av en influencers upplevda trovärdighet. Detta går i           
linje med den tidigare forskningen från Lim et al. (2017) och Nunes et al. (2017) som                
påvisar att influencers som upplevs som trovärdiga kan påverka köpintentionen och           
generera en mer positiv attityd gentemot ett varumärke eller en produkt.  
 
Utifrån Lim et al. (2017) teori om source credibility handlar det om effektiviteten i              
influencers trovärdighet, kunskap om produkter och tidigare erfarenheter av samarbeten,          
och enligt Ohanian (1990) kan konsumenters uppfattning av en källas rekommendationer           
vara direkt beroende av den uppfattade expertisen och argumentationsstyrkan i dess           
rådgivning. Detta styrks i den insamlade empirin som visar att det är viktigt att              
influencers är engagerade och visar god kännedom om varumärket de förespråkar. Det            
har även visat sig vara av stor vikt att influencers är konsekventa i sin användning av de                 
marknadsförda produkterna, vilket verkar öka den uppfattade trovärdigheten och således          
ökar konsumenternas positiva attityd. 
 
I intervjuerna påstod respondenterna att de inte har ändrat åsikt på grund av en influencer               
vid marknadsföring, dock menar de att de har fått upp ögonen för nya varumärken på               
grund av influencers. Detta tyder på att influencers ändå kan ha en påverkan på              
konsumenter, eftersom de kan börja intressera sig för varumärken när en influencer de             
inspireras av och följer presenterar dem. Detta går att återkoppla till Sudha och Sheena              
(2017) som förklarar all information om varumärken och produkter som en influencer            
presenterar kan ha en påverkan på konsumenternas tro, attityder, åsikter och beteenden. 
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Det visade sig, utifrån det empiriska materialet, att ifall influencerns uppfattade stil inte             
överensstämmer med modekollektionen, stylingen eller varumärkets uppfattade stil,        
upplevs samarbetet som mindre trovärdigt. Det finns även en antydan till att influencers             
trovärdighet kan skadas mer än modevarumärkens trovärdighet, vilket kan bero på att            
varumärken oftast är mer etablerade på marknaden och konsumenterna har således redan            
kännedom och en viss uppfattning av varumärket.  
 
 
5.4 Source attractiveness 
 
Lim, Chea & Wong (2017) och Nunes et al. (2017) förklarar att source attractiveness till               
stor del handlar om att attraktiva egenskaper, både fysiskt utseende och personlighet som             
helhet, kan leda till att reklam och produkter fortare accepteras. Detta bekräftas av             
studiens resultat, där det framgick att mer än hälften av respondenterna menar att det är               
influencers stil och personlighet som väcker deras intresse för en influencerkollektion.           
Ännu fler ansåg att influencern har en avgörande roll vid samarbetet, eftersom det är              
viktigt att dennes personliga stil måste reflekteras i modekollektionen. Det kan därför            
antas att influencerns personliga egenskaper, utseende och stil har en stor påverkan på             
konsumenters attityder när de tittar på modeplagg. 
 
Utifrån respondenternas svar går det att utläsa att vad som verkar vara ännu mer viktigt               
än influencerns fysiska attribut är att produkten ska presenteras på ett attraktivt sätt.             
Många respondenter förklarade att det var stylingen som påverkade deras uppfattning           
allra mest. 
Samtliga respondenter förklarade att det i slutändan är produktens fysiska egenskaper           
som avgör köpet, men som tidigare forskning har påvisat verkar köpintentionen växa            
fram genom fysiskt attraktiva egenskaper hos influencer, marknadsföring och styling.  
 
Gällande teorin om Source attractiveness talar McCormick (2016) om att ifall           
marknadsföringsaktiviteter ska bli effektiva måste människor kunna känna igen och tycka           
om personen som förespråkar varumärket. Respondenterna ansåg att influencers kan ses           
som förebilder och ambassadörer vid samarbeten och majoriteten ansåg att de skapade en             
attraktiv dragkraft vid marknadsföringen. Av detta går det att tolka att influencers har en              
avgörande roll vid marknadsföring och så även har en påverkan på konsumenters            
attityder.  
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5.5 Product match-up 
 
Tidigare forskning har visat att “match-up-effekten” mellan varumärke och influencer          
påverkas positivt om influencern anses trovärdig och att en hög kongruens mellan en             
influencer och ett varumärke är viktigt för att marknadsföringen ska bli effektiv och             
konsumenternas attityder positiva (Till & Bustler, 1998; Amos, Holmes & Strutton 2008;            
Silvera & Austad 2004; Schemer, Matthes, Wirth & Textor 2008; Hung 2014; Spry,             
Pappu & Cornwell 2011; De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017; Erdogan, 1999;            
McCormick, 2016; Sudha & Sheena, 2017).  
 
Utifrån den insamlade empirin har det visat sig att det är mycket viktigt att influencers               
värderingar överensstämmer med varumärket de marknadsför. Det visar sig även att om            
ena samarbetspartnern, främst influencern, upplevs ha oetiska värderingar får         
konsumenter en mer negativ bild av den andra samarbetspartnern. Detta tyder på att             
konsumenter lägger stor vikt vid att modeföretaget och influencern har liknande           
värderingar. Av denna anledning går det därför att tolka att “match-up-effekten” är viktig             
för att behålla konsumenters tillit.  
 
Av studiens resultat har det visat sig att konsumenter upplever det viktigare att             
influencers och modeföretags värderingar överensstämmer, än att de stämmer överens          
stilmässigt vid utformning av specifikt modekollektioner. Utifrån det insamlade         
materialet upplever konsumenter att det är viktigt att modekollektionens stil stämmer           
överens med influencerns stil, men det verkar inte vara lika viktigt som att deras etiska               
värderingar ska överensstämma med företagets.  
 
Det rådde delade åsikter om respondenternas uppfattning ifall en influencer och ett            
modeföretag inte överensstämmer stilmässigt vid utformingen av en modekollektion.         
Trots att respondenterna i undersökningen påverkades olika mycket, uppgav majoriteten          
ändå att deras uppfattningar ändrades beroende på hur hög kongruens som reflekteras i             
influencerkollektionen. Detta visar att konsumenters attityder påverkas av huruvida en          
influencer och ett modeföretag matchar varandra stilmässigt vid skapandet av en           
modekollektion. En hög “match up-effekt“ kan påverka samarbetetspartnernas        
trovärdighet positivt, vilket i sin tur påverkade konsumenternas attityd och köpintention           
till influencerkollektionen positivt. En dålig match-up kan påverka konsumentens         
uppfattning negativt och leda till försämrad tillit till influencern och företaget. 
 
 
5.6 Meaning Transfer 
 
Teorin om meaning transfer handlar enligt Lim, Chea & Wong (2017) om att när en               
influencer visar upp och rekommenderar produkter på sociala medier förflyttas personens           
betydelse till den uppvisade produkten. Syftet med detta skulle vara att få en             
konsumenten att tro att köp och konsumtion av produkten kan förbättra dennes självbild.             
Utifrån studiens empiri är detta dock något som inte nödvändigtvis stämmer när det gäller              
influencerkollektioner. Mer än hälften av respondenterna uppgav att de inte skulle           
uppleva något extra värde vid köp från en influencerkollektion och endast fyra            
respondenter uppgav att de skulle göra det. Utifrån dessa svar går det att tolka det som att                 
själva influencern inte nödvändigtvis ger konsumenten något extra värde genom sin           
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kollektion, utan att det är själva köpet av en ny modeprodukt som ger den              
tillfredsställelsen. Det kan i sådana fall peka på att respondenterna endast finner värde i              
produkten på grund av dess egenskaper och hur de kan uttrycka sig genom den.  
 
De fyra respondenter som uppgav att de upplevde extra värde vid köp från             
influencerkollektioner bekräftade dock teorin om meaning transfer eftersom de upplevde          
en känsla av stolthet och att de ägde ett plagg som deras stilförebild skapat.  
 
En respondent som stack ut med sina svar till frågorna inom teorins tema var respondent               
B. Hon menade att hon inte ville köpa något från en influencerkollektion även om hon               
tyckte om klädesplaggen och influencern, eftersom hon inte ville bli förknippad med det.             
Det går att tolka det som att respondent B läser in för många associationer hos influencers                
och de varumärken som de marknadsför. Utifrån teorin om Meaning transfer skulle det             
kunna handla om att respondenten upplever att för starka associationer kan överföras till             
henne själv vid konsumtion av produkter som influencers rekommenderar och          
marknadsför. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras sammanfattande reflektioner som återkopplar till studiens syfte           
och besvarar de frågeställningar som presenteras i första kapitlet. Avsnittet avslutats           
med att ge förslag till framtida forskning. 

 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka unga svenska kvinnliga konsumenters            
attityder till modekollektioner skapade genom influencersamarbeten och hur detta         
påverkar deras köpintentioner. 
 
Hur är konsumenters attityder till modeföretag som utformar        
modekollektioner genom influencersamarbeten? 
 
Det har visat sig att de unga svenska kvinnliga konsumenterna som deltog i studien              
övervägande uppfattar influencerkollektioner som en intressant och rolig        
marknadsföringsaktivitet och att det är ett samarbete som kan vara positivt för både             
modeföretag och influencer. Attityden till influencerkollektioner var mestadels positiv         
eftersom influencers för många är stora inspirationskällor och kan liknas med           
trendanalytiker som kan hjälpa modeföretag att ta fram nya kollektioner till sitt sortiment.             
Det visar sig att det är mycket viktigt att influencers är delaktiga i designprocessen              
tillsammans med modeföretaget och att deras personliga stilar måste reflekteras i           
modekollektionerna. Detta är viktigt för att samarbetet ska kännas mer trovärdigt och            
meningsfullt. Utifrån respondenternas svar går det att dra en slutsats om att            
influencersamarbeten blivit en allt mer vanlig marknadsföringsaktivitet hos modeföretag         
och att de inte upplevs som lika intressanta och unika som när fenomenet först uppkom.               
Utifrån det empiriska materialet är vår slutsats att konsumenters krav blir allt högre och              
för att influencersamarbeten hos modeföretag ska fortsätta vara intressanta bör          
modeföretag förbättra marknadsföringsaktiviteten och finna nya unika vinklar. 
 
Har influencers en påverkan på konsumenters köpintentioner? 
 
Utifrån det empiriska material går det att dra slutsatsen att influencers har en påverkan på               
konsumenters attityder och köpintentioner beträffande modekollektioner utformade med        
modeföretag. Ju positivare attityd en person har till en influencers klädstil och            
personlighet, desto mer intressanta blev de klädesplagg som influencern skapat och           
marknadsför. Utifrån empirin visar det sig att samtliga faktorer som tagits upp i studiens              
teoretiska referensram påverkar konsumenters köpintentioner av influencerkollektioner.       
Det framkom tydligt att en god match-up mellan modeföretag och influencer var mycket             
viktigt för att kunna generera en modekollektion som reflekterade influencerns stil. I detta             
avseende var det även viktigt att båda samarbetspartnerna hade goda kunskaper och            
värderingar som överensstämde med varandra, vilket i sin tur genererade en högre            
trovärdighet. När en influencer hade en hög upplevd trovärdighet blev attityden till            
personen bättre och detta kunde öka köpintentionen.  
 
Avslutningsvis går det det att dra slutsatsen att de två av mest avgörande variablerna som               
påverkade köpintentionen av influencerkollektioner var Source attractiveness och Source         
credibility. Influencerns attraktiva egenskaper hade en stor påverkan främst i avseendet           
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av dennes utseende och personliga stil. Utifrån respondenternas svar ter det sig som att              
influencers främst inspirerar till köp genom attraktiv styling och att klädesplagg           
upplevdes mer eller mindre intressanta beroende på stylingen. Source credibility är en            
variabel som har stor påverkan på konsumenternas attityd och köpintention i avseendet            
att det var viktigt att influencern var påläst och hade god kännedom om de modeföretag               
som de samarbetar med. Ju högre trovärdighet influencern hade i det avseendet, desto             
pålitligare upplevs de av konsumenten, vilket i sin tur påverkar attityd och            
köpintentionen. 
 
  
6.1 Framtida forskning 
 
Utifrån denna studies resultat och slutsatser skulle framtida forskning kunna fördjupa sig            
i ämnet ytterligare genom fler och tydligare bildexempel med fler representativa           
influencers och klädstilar, för att ge respondenterna mer material att diskutera. Detta            
skulle kunna ge ett fördjupat material att analysera. Framtida studier kan även dra             
ytterligare avgränsningar, exempelvis rörande sysselsättning då personer med olika         
inkomster kan tänkas konsumera på olika sätt. En annan avgränsning skulle exempelvis            
kunna vara efter ort och då jämföra om kvinnor bosatta i en stad och kvinnor bosatta på                 
landsbygd påverkas olika av influencers.  
 
Denna studie har undersökt forskningsområdet ur ett konsumentperspektiv, därför vore          
det även intressant att undersöka ämnet ur ett företagsperspektiv. Till skillnad från            
intervjuer med konsumenter kan framtida forskning istället fokusera på modeföretag och           
ta reda på hur de arbetar med influencer marketing och resonerar kring hur den              
aktiviteten ska engagera och intressera konsumenter.  
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Intervjuguide 
 

● Hur gammal är du? 

● Är du aktiv på sociala medier? Vilka? 

● Följer du influencers på sociala medier? 

● Vilken typ av influencer följer du och varför? 

● Är du noga med vilka du följer eller följer du endast vissa för att de är populära? 

● Vad tycker du om modevarumärken som samarbetar med influencers? 

● Vad tycker du om modevarumärken som utformar kollektioner ihop med          

influencers? 

● Har en influencer fått dig att ändra uppfattning om ett modevarumärke? 

● Vilka faktorer skulle få dig att vilja köpa från en influencerkollektion? 

● Är det produkten eller influencern som gör dig intresserad av en           

influencerkollektion? 

● Upplever du att du får något extra värde eller betydelse genom att köpa från en               

influencerkollektion? 

● Upplever du att du blir mer positivt inställd till ett influencersamarbete om själva             

influencern känns trovärdig? 

● Är det viktigt för dig att influencerns värderingar stämmer överens med           

varumärket som de marknadsför? 

● Kan du tänka dig att köpa från en influencerkollektion om du gillar produkterna             

men inte gillar influencern? 

● Vad är din uppfattning ifall ett varumärke och en influencer inte överensstämmer            

stilmässigt?  

● Varför tror du att vissa influencerkollektioner är mer framgångsrika än andra? 

● Hur viktig anser du att influencerns roll är i samarbeten? 
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