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Research question: How can the trust of a consumer for a brand be affected by brand exposure 

through digital influencers? 

To what extent do influencers and experts impact the trust of a consumer?  

Purpose:   The study aims to increase knowledge about the phenomenon of 

digital influencers and the effect they have on the consumer’s trust to 

exposed brands. 

 
Methodology:  The study is centered on a quantitative method through a structured survey 

published on several digital platforms. The survey was also distributed 

physically to people at Mälardalen University. Furthermore, the answers 

from the survey were analyzed through a computer software called SPSS and 

is used for data analysis. 

 
Empirical:   The empirical part of the study, which forms the basis for the 

descriptive analysis, consists of a survey answered by 576 respondents. 

Secondary sources have to stand for the greater segment of the 

acquired information about the theory and the design of the survey. 

 

Conclusion:   The study shows that in order to achieve a positive impact on trust in 

a brand, the choice of digital influencers needs to be based on the 

message the brand wants to communicate.  
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Forskningsfrågor: Hur kan konsumentens förtroende för ett varumärke påverkas vid 

varumärkesexponering via inflytelserika aktörer? 

I vilken utsträckning skiljer sig influerare och experters påverkan på 

konsumentens förtroende? 

Syfte:  Studien ämnar öka kunskapen kring fenomenet inflytelserika aktörer inom 

den digitala sfären och den effekt de har på konsumentens förtroende för 

exponerade varumärken.  

 

Metod:  I studien används en kvantitativ metod genom en strukturerad 

enkätundersökning som både publicerades på digitala plattformar och 

utdelades fysiskt till personer på Mälardalens högskola. Vidare analyserades 

svaren via verktyget SPSS. 

 
Empiri:  Studiens empiriska del som ligger till grund för den deskriptiva analysen 

består av en enkätundersökning besvarad av 576 respondenter. Sekundära 

källor har fått stå för merparten av den erhållna informationen om teori och 

utformandet av enkätundersökningen. 

 

Slutsats:  Studien visar att för att uppnå en positiv påverkan på förtroende till 

ett varumärke behöver valet av inflytelserika aktörer styras utifrån 

budskapet som skall förmedlas.  
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar den digitala utvecklingen och möjligheterna den utvecklingen betingat. Vidare belyses nya 

inflytelserika aktörer inom den digitala sfären och deras påverkan på förtroende. Fortsättningsvis diskuteras 

fenomenets förutsättningar för att slutligen mynna ut i studiens syfte och frågeställningar. Slutligen avrundas kapitlet 

med en avgränsning för studien och även en disposition där studiens upplägg diskuteras. 

1.1 Bakgrund 

"Vi är på väg mot en ny era av radikal förändring för marknadsförare. Förtroendet för reklam och de företag som 

betalar för det avtar, medan förtroendet för individer är på uppgång." 

 (Anderson 2008, s. 98, egen översättning) 

I en värld där faktum är att tre av fyra människor som är internetanvändare även är aktiva på sociala 

medier, visar hur framstående denna revolutionära trend är på väg att bli (Findahl & Davidsson, 

2015). Introduktionen av begreppet ”sociala medier” presenterades i början av 2000- talet och 

omfattar digitala plattformar som Facebook, bloggar och diverse mikrobloggar som allt mer får 

inverkan i vår vardag (Nilsson, 2011). Konsekvenserna av de möjligheter sociala medier orsakar är 

att företag idag bör anpassa sig till den moderna digitala värld konsumenter befinner sig i. Förståelse 

för att den traditionella marknadsföringen inte längre är lika effektiv som den en gång var har ökat 

medvetenheten hos företagen om att en digital närvaro är nödvändig för framgång (Häger Jönsson, 

2011). 

 

I och med den digitala utvecklingen och i synnerhet framväxten av sociala medier har nya 

möjligheter för företag och organisationer att kommunicera och marknadsföra sig på uppstått. Ett 

av avseendena är att samarbeta med inflytelserika aktörer i den digitala sfären, vilket innebär att 

företag eller organisationer antingen betalar eller i någon annan form belönar personer som framför 

ett önskat budskap via sina kanaler (Nilsson, 2011). Inflytelserika aktörer fungerar som en ny 

tredjepartskälla i kommunikationen mellan företag, och konsumenter som påverkar konsumentens 

attityder genom publiceringar via sina sociala medier såsom bloggar, mikrobloggar och andra typer 

av digitala kanaler (Freberg, Graham, McGaughey, & Freberg, 2011).  

Citatet av Andersson (2008) i början av kapitlet konstaterar att förtroendet för reklam riktad av 

företag har avtagit medan förtroendet för individer har ökat (Andersson C. , 2008). Brown och 

Hayes (2008) bekräftar detta och menar att konsumenter numer tror på de som i boken kallas för 

Influencers, det vill säga inflytelserika aktörer som utgör en digital påverkan. Det är effektivt för 

företag att exponera sina varumärken via dessa inflytelserika aktörer då de erhåller bredare 

kompetens inom fenomenet sociala medier än vad företagen har (Brown & Hayes, 2008). Den 

trovärdighet som uppkommer av den relationen inflytelserika aktörer har med sina följare kan 

företag dra nytta av, då företagen uppnår en förbättrad variant av relationsmarknadsföring 

(Hörnfeldt, 2015). 

Med tanke på den stora mängden snarlika marknadsföringsbudskap konsumenter blir utsatta för 

hjälper den aktualiserade strategin av relationsmarknadsföring, Influencer marketing, konsumenter att 

navigera bland dessa budskap (Brown & Hayes, 2008). 
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En undersökning utförd av Bloglovin’, en digital plattform för inflytelserika aktörer, visar att 54 

procent av 22 000 av de kvinnliga användarna som besvarade undersökningen konsumerade en 

produkt efter att ha sett produkten blivit rekommenderad av en sådan aktör (Minsker, 2017). Detta 

antyder och stärker de tidigare nämnda slutsatser om att konsumenter låter sig påverkas och tror 

mer på innehållet inflytelserika aktörer delar än den direkta marknadsföringen ifrån företagen.  

Eftersom tre av fyra internetanvändare är aktiva på sociala medier blir det allt viktigare för 

varumärken att involvera sig och vara synliga på dessa plattformar. Två exempel på hur detta kan 

hanteras med framgång är Daniel Wellingtons användning av inflytelserika aktörer samt 

bilindustrins användning av det digitalt växande programmet Top Gear.  

Genom att använda inflytelserika aktörer och sociala medier som marknadsföringsplattform kunde 

företag som Daniel Wellington undvika traditionella marknadsföringstekniker och kanaler 

samtidigt som de byggde upp varumärket. Daniel Wellington (DW) är ett praktexempel på hur ett 

företag genom inflytelserika aktörer kan utveckla och stärka sin varumärkeskännedom. DW var 

snabba med att identifiera de växande aktörerna på sociala media plattformar som Instagram 

(Bloomberg.com, 2015). Genom att skicka en kostnadsfri klocka till inflytelserika aktörer 

tillsammans med en förfrågan att de publicerade en bild av klockan i sitt flöde kunde DW skapa en 

stor varumärkes spridning. Tack vare att de flesta inflytelserika aktörer har en förmåga att vara 

kreativa kommunikatörer, svämmade sociala medier snart över av smarta, artistiska och ibland 

roliga bilder på klockan. DW hade lyckats skapa en emotionell koppling runt varumärket och 

klockan blev väldigt populär bland unga vuxna. Vidare valde DW att skicka unika rabattkoder 

tillsammans med klockorna som inflytelserika aktörer kunde förmedla till sina följare 

(Mediakix.com, 2016). Genom detta effektiva användande av sociala medier och Influencer 

Marketing genom inflytelserika aktörer kunde DW 2015 redovisa 170 miljoner i avkastning 

(Businessinsider.com, 2016). 

Bilindustrin har sedan länge haft en digital närvaro men när ett varumärke vill förmedla fördelarna 

med en ny bil vänder de sig allt oftare till inflytelserika aktörer som Top Gear. Top Gear som 

traditionellt sätt kan ses som gammal media, har de senare åren fått en allt mer digital närvaro och 

tv-programmet har idag nått ut till flertalet digitala plattformar (dailymail.co.uk, 2009). Konceptet 

som gjort att lyxvarumärken som Ferrari och Lamborghini, men även vanligare märken som 

Volkswagen och Volvo att vända sig till tv-programmet är dess noggranna recensioner och 

rekommendationer av bilarna. Top Gear utstrålar en opartisk aura där det viktigaste är att rättvist 

testa bilarna utifrån kvalité och funktioner. Genom detta koncept att främst förebygga rationella 

kopplingar till bilarna har Top Gear blivit ett av världens mest sedda tv-program och har via sociala 

medier nästan 5.4 miljoner följare. (rcars.net, 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Kommunikationskanalerna blir idag allt fler och befinner sig i större utsträckning utom företagens 

kontroll (Uzunoglu & Misci Kip, 2014). Utvecklingen har skapat behovet hos företagen att söka 

och engagera sig i nya medier eller kanaler och integrera med medlemmarna inom dessa (Ibid). 

Genom utvecklingen är det idag lättare att skapa, publicera och dela innehåll till människor med 
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liknande intressen som även har en effekt på hur budskapet sprids (Ibid). Detta skapar samtidigt 

möjligheten för företag att kunna nå ut till specifikt önskvärda målgrupper (Brown & Hayes, 2008). 

Katz & Lazarsfeld (1955) konstaterade redan 1955 i sin studie att en del individer har förmågan 

och möjligheten att påverka andra människors attityder. Några exempel på sådana individer idag är 

Kenza, Sveriges i särklass största bloggare med sina cirka 430 000 läsare i veckan av sin blogg om 

mode och livsstil (Bloggportalen.se, 2017). Alexandra Bring, som driver ett privat träningskonto på 

Instagram med drygt 653 000 följare (Instagram, 2017). Ray Maker som är aktiv inom triathlon och 

idag vuxit till att bli en stor Youtube-profil med drygt 40 000 följare och över 150 000 visningar på 

sina uppladdade filmer, där han delar med sig av sin expertis och recenserar olika triathlon 

relaterade produkter (Youtube.com, 2017). Benämningen på ovanstående exempel på inflytelserika 

aktörer i den digitala sfären som ett fenomen har en stor utsträckning, exempelvis namnger tidigare 

forskning dessa personer som Influencers (Brown & Hayes, 2008) eller Digital influencers (Uzunoglu 

& Misci Kip, 2014). Då studien ämnar undersöka effekten som olika inflytelserika aktörer i den 

digitala sfären har på konsumentens förtroende kommer benämningen som tidigare använts, 

”Inflytelserika aktörer” brukas. 

Det som idag har blivit svårare att definiera är skillnaden mellan de två typer av inflytelserika 

aktörer, Influerare och Experter. Glappet mellan en influerare som har ett intresse och till viss del 

kunskap om en specifik produkt eller tjänst, och en expert som innehar en professionell anknytning 

till produkten eller tjänsten har idag blivit subtil. Båda dessa individer är inflytelserika aktörer och 

fungerar som en tredjepartkälla för företag vid sin kommunikation till konsumenter. (Baines, Fill, 

& Page, 2011) Dock kan dessa två typer av aktörer ha olika sätt att påverka konsumentens 

förtroende, exempelvis genom emotionella budskap baserade på känslor och rationella budskap 

baserade på kvalité och funktionalitet av en viss produkt (Albers-Miller & Stafford, 1999; Salovey 

& Mayer, 1990).  

Inför denna studie har tidigare studier som riktar fokus på hur företag bör samarbeta och använda 

sig av dessa inflytelserika aktörer beaktats. Bland annat har Brown och Hayes (2008) som i sin bok 

diskuterar hur företag bör arbeta med inflytelserika aktörer för att optimera sin marknadsföring 

studerats. Bristen i forskningen som tillägnats åt att studera fenomenet ur konsumentens perspektiv 

har även tagits hänsyn till. Informationssökningen visade detta fenomens aktualitet då ordet 

influerare inte förrän 2016 ansågs vara ett accepterat ord av institut för språk och folkminnen 

(sprakochfolkminnen.se, 2016). Ett starkt förtroende för ett varumärke har genom tidigare 

forskning blivit ett vedertaget argument för kommersiell framgång och kan direkt kopplas till viljan 

att genomföra köp. Utifrån detta argument har studien därför inriktats på den viktiga faktorn kring 

hur inflytelserika aktörer skapar och påverkar konsumentens förtroende. Studien ämnar således 

bidra till forskningen kring detta fenomen genom att undersöka de två tidigare nämnda 

kategorierna influerare och experter under begreppet inflytelserika aktörer och effekten de budskap 

aktörerna förmedlar har på konsumentens förtroende till ett exponerat varumärke.  

 

1.3 Syfte 

Den här studien ämnar öka kunskapen kring fenomenet inflytelserika aktörer och den effekt de har 

på konsumentens förtroende för exponerade varumärken.  
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1.4 Frågeställning 

1. Hur påverkas konsumentens förtroende för ett varumärke vid varumärkesexponering via 

inflytelserika aktörer i den digitala sfären? 

2. I vilken utsträckning skiljer sig influerare och experters påverkan på konsumenters 

förtroende?  

 

1.5 Avgränsning 

Studien fokuserar på att studera ämnesområdet Influencer Marketing och mer specifikt 

inflytelserika aktörer. Studien syftar främst till att ge en ökad förståelse för företag om effekten som 

de olika inflytelserika aktörerna inom den digitala sfären har på konsumentens förtroende för ett 

varumärke. 

Studien tar på grund av syftet inte ställning till inflytelserika aktörer utanför den digitala sfären det 

vill säga aktörer off-line utan undersöker effekten av de som befinner sig online. Vidare baseras 

studien utifrån konsumentens perspektiv för att resultera i en djupare förståelse för påverkan på 

konsumenten och fortsättningsvis täcka de brister i forskningen om detta fenomen. 

1.6 Disposition. 

Då ett nytt fenomen inom marknadsföring undersöks i studien, beskrivs processen av arbetet i 

detta kapitel.  Detta kapitel redovisar hur studiens samtliga kapitel och dess innehåll bidrar till 

förståelsen kring influerare och experters roll i digitalmarknadsföring, även hur konsumenter 

påverkas av de två tidigare nämnda inflytelserika aktörer. 

Fenomenet är som tidigare nämnt nytt och av denna anledning saknas det vedertagen och etablerad 

forskning kring detta. Av denna anledning har studiens tidigare forskning insamlats från tidigare 

vedertagna marknadsföringsteorier. Genom att undersöka etablerade marknadsföringsteorier som 

relationsmarknadsföring, CRM, Influencer Marketing och Trust samt att undersöka forskning kring 

beteende och beslutsfattande, skapar studien en grund i hur marknadsföring fungerar. Vidare lyfts 

dessa etablerade och vedertagna teorier och placeras inom en ny digital verklighet. De digitala 

plattformar där marknadsföring idag behöver finnas presenteras och kapitlet avslutas med en 

diskussion kring kopplingen och utvecklingen teorierna behöver för att fungera i den digitala 

verkligheten. Den teoretiska ramen brys sedan ner i fyra hypoteser.  

För att genomföra en transparent undersökning kommer metodavsnittet att guida läsaren till hur 

studien genomförts. De ansatser och synsätt som används redovisas här samt hur empiriska data 

samlats in och analyserats. Genom metodavsnittet skall studien kunna återskapas med samma 

förutsättningar.  

Studiens analys delas in i två delar, en deskriptiv analys samt en resultatanalys. Den deskriptiva 

analysen genom de diagram som presenteras ger läsaren en bild av spridningen kring samt 

förståelsen av frågorna som ställts i enkäten. Vidare ger det läsaren en övergripande förståelse kring 

hur respondenterna uppfattar det nya fenomenet, inflytelserika aktörer i den digitala sfären. Den 

deskriptiva analysen agerar även som en introduktion till resultatanalysen där empiriska data som 

samlats in presenteras efter att det analyserats. Vidare förs en mindre diskussion kring analysen och 

dess resultat kopplat till relevant tidigare forskning. 
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Studiens teoretiska ramverk och dess analyserade empiri diskuteras sedan ur ett mer djupgående 

perspektiv där kopplingar och intressanta synvinklar argumenteras för. Denna diskussion har till 

syfte att utforska fenomenet samt olika faktorer som framkommit under studiens gång. Utifrån 

diskussionen presenteras ett antal slutsatser både teoretiska och praktiska. Vidare förklaras även de 

bidrag till forskningen som studien har åstadkommit samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

Studien avrundas med förslag på fortsatt forskning för att ytterligare utveckla vedertagna teorier 

till att fungera i en ny och digitaliserad värld.    
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en introduktion av relationsmarknadsföring för att vidare genom samtliga utvalda teorier och 

begrepp redogöra för utvecklingen inom det fenomenet. Denna del ska verka som en utgångspunkt för analysen där 

empiri och teori ställs emot varandra. Avslutningsvis presenteras en egen bearbetad modell med de sammansatta 

teorier och begrepp med syfte att skapa en övergripande syn på studiens teoretiska ramverk. 

2.1 Relationsmarknadsföring  

Vikten av relationer i marknadsföring är något som Gummeson (2006) belyser, samtidigt som han 

bedömer att relationsmarknadsföringen inte är en universal marknadsföringsteori. Relationer 

präglas av komplexitet och tendens att förändras vilket är sant både i människans privatliv och i 

affärsvärlden. Relationer kan vara problematiska och sakna kontinuerlig frid (Gummeson, 2006). 

Marknadsföring existerar för att skapa en interaktion mellan konsument och företag. Baserat på 

hur interaktionen hanteras menar Grönroos (2008) att konsumentens köpbeteende påverkas. 

Dagens kunder ställer ett högre krav på relationer till företag, vilket medför att företag behöver 

hantera de nya kraven som ställs. Dyadiska relationer är ett sätt att förbättra relationer där 

skapandet av en tvåvägskommunikation är avgörande, vilket resulterar i att företag kan erhålla ett 

ökat förtroende från konsumenten (Reichheld, 2001). Dyadiska relationer bygger i grunden på att 

företag lyssnar på konsumenten vilket Reichheld (2001) ansåg vara en direkt nödvändighet för att 

skapa fungerande långvariga relationer. 

Relationsmarknadsföringens syfte beskrevs av Bruhn (2006) som att identifiera, underhålla och 

bygga upp ett nätverk av konsumenter där uppsättningen av interaktioner kontinuerligt underhålls 

för att främja de relationer som båda parterna drar nytta av. Relationer underhålls enligt Bruhn 

(2006) genom individualiserade interaktioner med konsumenten och genom att erbjuda 

mervärdestjänster under en längre period.     

2.1.2 CRM- Customer Relationship management 

Under tidigt 90-tal utvecklades konceptet Customer Relationship Management till något konkret 

enligt Ling, Li och Jie (2010) då fokus riktades mot kundsegmentering. För att skapa en länk till 

kunderna behövde företagen fokusera på att möta konsumentens behov. Affärsstrategin baserades 

på de nya möjligheterna inom informationsteknologin och Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) 

beskriver CRM som en IT funktion vars syfte är att främja och underlätta relationsmarknadsföring.    

CRM kan ses om en kanal där företag ges en möjlighet att överföra kompetens till konsumenten 

vilket förflyttar det tidigare fokus på traditionella transaktioner till ett nytt fokus på relationer. 

Vidare beskriver Storbacka och Lehtinen (2004) att det även kan ses som ett sätt att förflytta fokus 

från produkten till kompetensen.  Blomqvist et al. (2004) beskriver CRM snarare som ett 

samlingsnamn för de olika teknologiska verktyg som kan främja kundrelationer än som en egen 

marknadsföringsteori. Det understryks även att det idag inte finns en universellt accepterad 

definition av CRM som begrepp utan att det snarare är något som på taktisk nivå kan främja 

implementeringen av relationsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004).   

Syftet med CRM är enligt Storbacka och Lehtinen (2000) inte att maximera avkastningen från 

enskilda transaktioner utan syftar istället till att skapa bestående relationer till konsumenten. 

Grönroos (2008) utvecklar resonemanget vidare genom att påpeka att CRM existerar till för att 

utveckla en process för hanteringen av relationer där båda parter belönas av relationens utveckling. 
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Ling et al. (2010) ser nyttan av CRM som kundvärde, ett värde som enligt Storback och Lehtinen 

(2000) skapas genom att två parter anpassar sina processer till varandra och vidare skapa en 

gemensam fördelaktig relation. Relationer påverkas och stärks genom utbytet av resurser som 

känslor, handlingar och kunskap. För att kunna uppnå ett önskvärt kundvärde anser Ling et al. 

(2010) att utbytet av känslor är ett måste.    

Vidare menar Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege, och Zhang (2013) att tillgängligheten av datorer 

och internet har lett till att nya nätverk online har blivit en viktig del i kommunikationen till kunder. 

Sociala medier kan idag ses som en naturlig kanal att nå ut, främja och implementera relationer till 

kunderna. 

2.2 Digitala plattformar 

Digitala plattformar är ett begrepp som idag starkt kopplas till den digitala revolutionen. Bland de 

olika plattformar som huseras under begreppet är det oftast Sociala Medier som idag kopplas till 

digitala plattformar.  

Sociala medier kan varierande både till utformning och också funktion. Tillskillnad från förr då 

sociala medier inte var självklart är det idag svårt att dra en linje mellan sociala medier och andra 

medier då allt fler samlingsplatser integrerar sociala medier. Huvudsakligen är sociala medier helt 

eller till en viss del användargenererade det vill säga skapade av dess användare. (Holström & 

Wikberg, 2010) Holström och Wikberg nämner i sin bok ”En marknadsföringshandbok” 2010 att 

sociala medier kännetecknas av följande: 

1. Räckvidd. I stort sett existerar inga hinder och den som vill kan nå en större eller en global 

publik. 

2. Tillgänglighet.  Kanaler som tituleras som sociala medier ska vara tillgängliga för vem 

som helst och till en antingen liten eller helt obefintlig kostnad för användaren. 

3. Användarvänlighet.  Sociala medier utformas med baktanken att det ska vara enkelt för 

användaren att använda 

4. Färskhet. Sociala medier är enkla och snabba att uppdatera. 

5. Fortlevnad. Innehållet i sociala medier ska kunna uppdateras och redigeras fortgående. 

Sociala medier erbjuder människor att dela med sig av idéer, tankar, innehåll de finner intressant 

och skapa relationer online. Sociala medier skiljer sig från vad som kallas ”traditionella medier” i 

det avseendet att alla kan skapa, kommentera och ändra innehåll på sociala medier. 

Under de senaste åren innehåller marknadskommunikation ofta spridning av information kring 

produkter eller tjänster vilket genom sociala medier kan skapa fördelar för företagen (Singh, Veron-

Jackson, & Cullinane, 2008).  Implementeringen av sociala medier skapar fördelar för företag inom 

olika områden i sin organisation. Marknadsföringen av produkter eller tjänster kan exempelvis ske 

via bloggar, forum eller användargenerade sajter som Youtube eller Instagram där målet för företag 

att hitta entusiastiska kunder som vidare kan sprida positiva åsikter om företagets produkter eller 

tjänster på dessa sociala nätverkssajter eller medier. (Bernoff & Li, 2008) 

2.2.1 Sociala nätverkssajter 

Zhao, Wu och Xu (2010) hävdar att sociala nätverssajter är hemsidor med syfte att underlätta 

kommunikation mellan individer genom att erbjuda användarna möjligheten att skapa eget innehåll 

men även utbyta kommentarer och meddelande sinsemellan  (Zhao, Wu, & Xu, 2010).  Kaplan och 
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Haenlein (2010) nämner att sociala nätverkssajter omfattar online och webb-resurser där 

användarna har möjlighet att bland annat skapa profiler, dela länkar, ladda upp bilder och texter 

och koppla sina profiler till andra användare som gör att det blir lättare att ha insyn på deras 

publicerade innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). Facebook, som idag är ett av de mest använda 

sociala nätverk idag utgör syftet sociala nätverk bygger på, att hålla människor sammankopplade 

digitalt (va.se, 2015) 

2.2.2 Bloggar 

Bloggen har blivit det som främst kopplas med begreppet socialt medium och är egentligen en 

digital dagbok där användaren skriver om sitt liv, vardag och intressen etcetera. En blogg är en 

ständigt uppdaterad webbsida där uppdateringarna sker via bloggaren i kronologisk ordning. 

(Kaplan & Haenlein, 2010) Anledningen till att bloggen har den genomslagskraft idag är på grund 

av att bloggar vuxit till att bli väldigt personliga (ibid). Likt andra sociala medier är 

kommunikationen i bloggar dubbelriktad och skapar stora möjligheter till att vara mer personlig i 

språket vilket attraherar många läsare (Holström & Wikberg, 2010). Enligt Holström & Wikberg, 

för möjligheterna att skapa bred spridning av innehåll och lyckas i en kanal behöver företag synas 

i ett antal ytterligare kanaler inom sociala medierna (Holström & Wikberg, 2010). 

2.2.3 Mikrobloggar 

En mikroblogg är ett publiceringsverktyg för kortare meddelanden i realtid (Stakson, 2010).  

Mikrobloggen kan ses som en kortvariant av en blogg där inlägg som publiceras är begränsade till 

ett visst antal tecken. Meddelanden i en mikroblogg kan ses som ett publikt sms som oftast 

brukar bestå av en kort text, en bild eller en länk som skapar blixtsnabb kommunikation (Ström, 

2010). Oftast följer användare andra användare och vice versa, vilket skapar förutsättningar för 

en dubbelriktad kommunikation (Ström, 2010). Det finns flertalet mikrobloggar idag som 

exempelvis Instagram och Twitter där den sistnämnda är den ledande mikrobloggen i världen. 

Ström (2010) beskriver mikrobloggar som kanaler som gör det möjligt att nå ut till alla som valt 

att vara medlemmar. 

2.2.4 Content sharing communities 

Content communities som exempelvis YouTube har i syfte att användarna ska kunna dela olika 

former av innehåll med varandra men även med icke användare. Communities som exempelvis 

YouTube sker kommunikationen i form av foton och videos. Tillskillnad från sociala 

nätverkssajter är användare inom communities inte tvungna att skapa någon personlig profil 

vilket även ökat populariteten för communities på grund av lättillgängligheten som även 

attraherat många företag att använda denna typ av kanal. (Kaplan & Haenlein, 2010)  
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2.3 Influencer marketing 

Influencer marketing är en inriktning inom marknadsföring som bygger på individer som vägleder 

och ger råd till konsumenter eller beslutsfattare kring varor eller tjänster (Brown & Hayes, 2008). 

Dessa rådgivande individer anses vara viktiga i konsumentens köpprocess. Författarna syftar vidare 

på att företag genom inflytelserika aktörer kan undvika vanliga säljbarriärer som existerar mellan 

företag och dess konsumenter. (Brown & Hayes, 2008) Brown och Hayes (2008) konstaterar att 

Influencer marketing knyter samman och innebär att en inflytelserik person för vidare företags 

budskap i sin egen marknadsföring.  Influencer Marketing kan vidare definieras som företags 

användning av bloggare, sociala medieprofiler eller andra sorts inflytelserika individer som med 

deras kanaler kan föra vidare företags marknadsföring till konsumenter (Ankeny, 2015). Ankeny 

(2015) hävdar vidare att detta sker genom att influeraren marknadsför varumärkesbudkap och 

integrera det i sina vardagliga uppdateringar på sociala medier 

Fiorella och Brown (2013) hävdar att företag kan dra nytta av inflytelserika individer med stora 

följarskaror då de når ut med varumärkeskännedom till stora sociala samhällsgrupper i syfte att öka 

deras förtroende och vidare uppmuntra följarna till köp av de specifika varorna eller tjänsterna 

(Fiorella & Brown, 2013). Med kravet att budskapet som marknadsförs via inflytelserika aktörer är 

genuint och trovärdigt kan företagen vinna legitimitet (Brown & Hayes, 2008). Vad företag även 

bör ha i åtanke är att skilja på företagets och den inflytelserika personens perspektiv på det 

marknadsförda budskapet. Företag kan inte kräva av influeraren att endast marknadsföra företagets 

åsikter, vilket påverkar legitimiteten för företaget negativt, utan att uppmuntra influeraren att föra 

vidare information om produkten eller tjänsten ur ett personligt perspektiv (Brown & Hayes, 2008). 

Brown & Hayes (2008) menar att inflytelserika personer inte kommer att sprida vidare ett budskap 

den själv inte tror på och identifierar sig själv med, utan endast om budskapet skapat värde för 

influeraren i fråga.  

Brown och Hayes (2008) föreslår vidare att företag ska skapa personliga anpassade 

varumärkesbudskap för olika inflytelserika aktörer vilket anses viktigt då aktörerna är olika. Genom 

att sätta detta i fokus förklarar författarna att företag erhåller högre förtroende från både 

inflytelserika individer och konsumenter. I linje med detta diskuterar Brown & Hayes (2008) vidare 

att konsumenter hellre lyssnar och litar på marknadsföringsrelaterade budskap presenterade av 

inflytelserika aktörer än klassisk företagsproducerad marknadsföring.  Detta resulterar i att denna 

from av marknadsföring blir mer pricksäker och har större chans att nå ut till rätt målgrupp då 

inflytelserika aktörer har ett stort inflytande över målgruppen det vill säga sina följare och läsare. 

2.3.1 Influenser inom marknadsföring 

Konsumenter influeras oftast av kulturer och samhällen de befinner sig i, de normer och 

värderingar de har samt media och företagens försök att fånga deras intresse i form av olika 

marknadsföringsstrategier. Ovanstående faktorer är några influenser som i slutändan påverkar 

konsumentens beslut vid val av produkt eller tjänst. En betydelsefull form av influens skapas 

genom referensgrupper som representerar en verklig eller föreställd individ eller grupp som har ett 

specifikt inflytande på konsumentens beteende, mål och värderingar (Whan Park & Parker Lessig, 

1977). Varje individ har en specifik uppsättning av olika referensgrupper vilket betyder att varje 

konsumentsituation är unik. Dock är den sammansatta och övergripande bilden av referensgrupper 

ofta gemensamt för flertalet individer. (Solomon, Bamossy, Askgegaard, & Hogg K, 2006) 
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2.3.2 Influerare och Experter  

Dyadiska relationer består av en kommunikationsprocess mellan användare och mottagare, där 

mottagaren också har en möjlighet att svara på avsändaren (Uzunoglu & Misci Kip, 2014). 

Processen presenterar två olika typer av avsändare, Influerare och Experter som kan jämföras med 

Baines, Fill och Page (2011) definition av opinionsledare och opinionsbildare.  Baines et al. (2011) 

beskriver opinionsledare som en person med ett stort intresse för ett specifikt ämne. Människor 

har lättare att ta in information ifrån dessa avsändare än information från massmedia som TV, radio 

och annonser i tidningar (Baines, Fill, & Page, 2011). 

 

Redan 1948 presenterades en studie av Lazarsfeld, Berelson och Gaudet om en grupp som har ett 

mer extensivt nätverk, konsumerar i överlag mer media och är mer insatta än genomsnittet i 

samhället. De berörda individerna fungerade som lokala opinionsledare då individer med osäkerhet 

i sina köpbeslut vände sig till opinionsledare för att få råd och kunskap om vissa områden 

(Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1948) 

Som nämnt i tidigare stycke finns två olika typer av avsändare.  Den första är som beskrivet ovan 

opinionsledaren, den andra är opinionsbildaren. Tillskillnad från opinionsledare är opinionsbildare 

professionellt involverade i det specifika intresseområdet (Baines, Fill, & Page, 2011). 

Opinionsbildare använder sitt personliga inflytande utifrån sina kunskaper om produkter eller 

tjänster på grund av sitt yrke, auktoritet eller position (Baines, Fill, & Page, 2011). 

2.4 Emotionell och Rationell marknadsföring.  

Marknadsföring kan idag in i två olika inriktningar, rationell marknadsföring och emotionell 

marknadsföring. Det förstnämnda bygger på framhävandet av en produkts funktioner och 

funktionalitet. Det underliggande budskapet baseras på vad produkten kan erbjuda konsumenten 

utifrån dess specifikationer. (Albers-Miller & Stafford, 1999). Emotionellmarknadsföring bygger i 

sin tur på att förmedla och skapa en känsla kring produkten, detta kan uppnås genom att skapa en 

form av kultur kopplad till produkten och användandet av den (Salovey & Mayer, 1990). 

Rationalitet påverkas av det kontext människan befinner sig i vilket Simon (1947) upptäckte när 

han undersökte faktorer som påverkar beslutfattandet. Simon (1947) hävdade att rationalitet är 

bunden och påverkas av hur situationer uppfattas och är begränsad av den syn beslutsfattaren har 

av sin verklighet. Beslut kan inte vara helt rationella då bristen av information har en påverkan på 

vad olika människor tolkar och ser som rationella beslut (Simon, 1947).  

March (1978) vidareutvecklade forskningen kring bunden rationalitet och fokuserade på vad som 

styr den individuella synen på rationalitet. March (1978) fokuserar i sin forskning på preferenser 

som han menade hade en direkt koppling till hur rationellt ett argument ansågs vara. Vidare 

argumenterade March (1978) för att rationella beslut behöver analyseras ur fler perspektiv där 

beslutsfattarens preferenser är en viktig källa till hur ett rationellt beslut eller förslag mottags.     

För att marknadsföring skall kunna få personer till att lyssna och påverkas av det budskap som 

förmedlas används kan två typer av huvudsakliga attraktioner identifieras, rationella och 

emotionella budskap. Preston (1967) undersökte fenomenet med rationalitet i marknadsföring där 

det tidigare hade det konstaterats att konsumenter kunde agera rationellt eller irrationellt gentemot 

marknadsföringen de utsätts för. Preston (1967) ifrågasatte detta och presenterade argument för 
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att det snarare handlar om hur marknadsföringen relaterar till konsumenten. Förmedlar 

marknadsföringen en känsla istället för ett logiskt specifikt budskap påvisade Preston (1967) att det 

emotionella budskapet kunde generera minst lika effektiva resultat som det rationella.     

2.5 Trust 

Förtroende är en av nyckelfaktorerna för att skapa en god relation och är nödvändig för att få en 

positiv effekt av relationsmarknadsföring (Dowell, Heffernan, Morrison 2013; Morgan & Hunt, 

1994; Kuzheleva-Sagan & Suchkova, 2015). Dowell et al. (2013) sammanfattar och beskriver 

förtroende som en viktig faktor för att skapa hållbara relationer. Det verkar finnas en generell 

enighet om att förtroende i sin kärna är nödvändigt för människans liv och samhälle samtidigt som 

förtroende har en struktur med flera nivåer och är av naturen komplicerad (Kuzheleva-Sagan & 

Suchkova, 2015). 

Tidigare forskning visar ett samband och kom till slutsatsen att förtroende byggs på den uppfattade 

pålitligheten och integriteten hos parterna (Morgan & Hunt, 1994). Förtroende bygger på en aktörs 

handlingar och innebörden som dessa har, men även avsikten och ansträngningen bakom 

handlingarna spelar en roll i utvecklingen av förtroende (Porter & Donthu, 2008). Porter & Danthu 

(2008) kom fram till att Förtroende i ett socialt perspektiv hos konsumenten skapar en form av 

moralisk förpliktelse till företaget. När företag visar välvilja förmår det konsumenten att i någon 

form besvara den känslan riktad mot företaget att konsumenten kan återställa balansen i relationen. 

Genom processen kunde Porter & Donthu (2008) se att detta motiverar konsumenter att integrera 

ur ett mer lojalt perspektiv med företaget och stödja det genom att köpa produkter eller engagera 

sig i andra värdeskapande aktiviteter. Porter & Donthu (2008) såg även att förtroende kunde leda 

till ett minskat behov hos konsumentens att agera självbevarande. Samtidigt beskriver Kuzheleva-

Sagan & Suchkova (2015) att förtroende fungerar som en bidragande faktor för att lösa problem 

där det finns osäkerhet och risk. Förtroende blir en faktor som gör att kunder blir mindre ovilliga 

att ta risker (Kuzheleva-Sagan & Suchkova, 2015).  

2.6 Litteraturanalys 

2.6.1 Sammanfattning av teori 

Då kunder började kräva ett närmare samarbete med företag växte en teori kring vikten av 

relationer inom marknadsföringen fram, detta kom att kallas Relationsmarknadsföring. Det är en 

teori där vikten av transaktioner fallerar och istället sätts fokus på interaktionen mellan konsument 

och leverantör (Gummeson, 2006). Inom relationsmarknadsföring kan en uppdelad syn visas där 

forskare pratar om ett rationellt utbyte av tjänster för att skapa en situation där båda parter gynnas 

av interaktionen. Samtidigt kan en uppdelning i forskningen upptäckas där en separation av det 

rationella syftet med relationsmarknadsföring utvecklats och istället fokuserar på ett mer 

emotionellt synsätt. (Albers-Miller & Stafford, 1999) 

För att kunna hantera de interaktioner som bygger upp relationsmarknadsföring behövs ett system 

som underlättar. Här kommer vikten av CRM in vilket kan agera som ett IT baserat system där 

interaktioner och relationer noggrant kan övervakas och hanteras (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 

2004). CRM har fått en större effekt genom att teknologin och internet har utvecklats till att bli 

något som de flesta idag har tillgång till. CRM’s syfte är att förmedla och underlätta rationella och 

emotionella relationer (Grönroos, 2008).  
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Med tanke på att internet idag har blivit något de flesta har tillgång till blir det uppenbart att företag 

behöver finnas tillgängliga på diverse digitala plattformar som kundgrupper besöker. Genom 

sociala medier får företag chansen att skapa en bättre relation till sina kunder. (Bernoff & Li, 2008) 

Sociala medier finns i flera olika former och det blir viktigt för företag att noggrant undersöka var 

de behöver finnas för att kunna nå ut till sin kundgrupp. Vidare skapar sociala medier ett förbättrat 

sätt för företag att utvidga sin räckvidd (Singh, Veron-Jackson, & Cullinane, 2008). Det blir också 

ett naturligt sätt för företag att nå ut till sina potentiella kunder då sociala medier har en 

tillgänglighet som traditionell media ofta kan sakna. Det är en plattform som har en god 

användarvänlighet vilket också leder till att fler kan använda plattformen utan att behöva vara 

tekniskt kunniga eller pålästa. Samtidigt är det som produceras i sociala medier färskt och kan 

uppdateras och redigeras fortgående (Holström & Wikberg, 2010). Företag kan styra det innehåll 

och vad de vill förmedla oavsett om det är ett rationellt eller emotionellt budskap. 

Eftersom sociala medier idag har blivit en plattform som är tillgänglig till större delen av 

världensbefolkning har företag fått en ny väg att interagera med sina kunder och potentiella kunder. 

På sociala medier har det växt fram en ny typ av förmedlare i form inflytelserika aktörer vilket 

fordrat en utveckling inom marknadsföringen (Brown & Hayes, 2008). Vidare har forskning visat 

att konsumenter har större förtroende till människor än organisationer och därför har en ny gren 

inom relationsmarknadsföring vuxit till att bli svaret på detta nya fenomen som idag kallas 

Influencer Marketing (Brown & Hayes, 2008).  Vissa inflytelserika individer har fått en såpass stor 

följningsskala att informationen som exponeras når en bredare grupp med konsumenter än vad 

företag kan göra på egenhand (Fiorella & Brown, 2013).  

Inom influencer marketing delas även aktörerna in i två kategorier, opinionsledare och 

opinionsbildare. Opinionsledare är individer som genom sitt intresse inom ett område kan nå till 

stora grupper av människor. Dessa individer förmedlar och skapar en emotionell relation med 

konsumenter. (Baines, Fill, & Page, 2011)  Opinionsbildarna är ofta professionellt bundna eller har 

dokumenterad kunskap inom ett givet fält och kan presenteras om experter inom detta. Genom 

expertisen de innehar kan de förmedla rationella och logiska anledningar till varför speciella 

produkter eller tjänster är bättre än andra. (Baines, Fill, & Page, 2011) Genom denna nya form av 

marknadsföring kan företag undgå risken att konsumenten inte litar på det företaget förmedlar då 

det istället blir ”vanliga” människor som gör uttalandena åt dem.  

Vad är då syftet med att hitta vägar till att skapa relationer till konsumenterna? 1994 publicerades 

en undersökning som visade att förtroende är en viktig faktor i hur människor ser på planerade 

köp (Morgan & Hunt, 1994). Att förtroende leder till engagemang har idag blivit en självklarhet 

inom marknadsföring. För att kunna skapa ett gott förtroende till sitt varumärke, sina produkter 

eller tjänster behöver företag anpassa sig. De behöver finna en väg för att nå ut till potentiella 

konsumenter. Relationsmarknadsföring har alltid haft som syfte att skapa den vägen. Förtroende 

är en nödvändig faktor till att få en god och fungerande relation mellan företag och konsument för 

att utan förtroende kommer konkurrenter alltid kunna ligga ett steg före. (Porter & Donthu, 2008) 
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Figur 1 ämnar ge en tydligare bild över hur de presenterade teorierna i kapitel 2 hör samman och 

påverkar varandra. Vidare ämnar modellen visa hur de olika teorierna utgår ur 

relationsmarknadsföring och sedan leder till trust.   

2.6.2 Diskussion 

Den växande digitaliseringen har idag tvingat fram en utveckling av det traditionella synsättet på 

relationer mellan konsument och företag. Det traditionella synsättet på relationsmarknadsföring 

har utifrån tidigare forskning alltid baserats på en dyadisk relation, vilket inte har tagit hänsyn till 

de nya faktorerna som idag har en inverkan på den digitala marknadsföringen. Med Influencer 

Marketing som ett nytt och växande fenomen inom relationsmarknadsföringen har denna dyadiska 

relation kompletterats med en tredjepartskälla i form av inflytelserika aktörer. Trots utvecklingen 

av relationsmarknadsföring har konceptet att relationer består av en dyadisk kommunikation inte 

förändrats. 

Utvecklingen av relationsmarknadsföring ställer också nya krav på hur relationer hanteras av 

företag. CRM behöver därför gå från det klassiska synsättet med interna hanteringsstrategier av 

kundrelationer till att bli ett redskap där det istället hanterar relationen med inflytelserika aktörer. 

Dessa i sin tur fungerar som ett verktyg för företaget att hantera relationerna med kunder. Sociala 

medier blir då en ny CRM-plattform där företag indirekt kan interagera med kunder genom 

relationen de har med inflytelserika aktörer. Detta kräver att synen på relationer går ifrån ett 

dyadiskt förhållningsätt till att bli mer fokuserat på indirekta relationer genom mellanhänder och 

fokus bör istället läggas på triadiska relationer.  
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Under genomgången av den tidigare forskningen har studien påvisat att relationer kan ses ur två 

distinkta perspektiv, det rationella och det emotionella. Det rationella perspektivet karaktäriseras 

av nyttan som uppstår av relationen och huvudfokus ligger ofta på hur relationen kan vara lönsam 

för båda parter. Det emotionella handlar mer om hur relationen upplevs av parterna och 

huvudfokus här är ofta på gemensamma och delade värderingar. 

 

Bland inflytelserika aktörer kan en skillnad i hur de interagerar med sina läsare identifieras. Även 

här framförs de rationella och emotionella aspekter som påverkar. I studien kategoriseras dessa två 

typer av aktörer som Experter och Influerare. 

Experten är en person som tidigare nämnt har dokumenterad kunskap om ett ämne och som går 

ut med information ur ett rationellt perspektiv, ofta för att jämföra produkter eller för att utbilda 

och undersöka. Det handlar om att gå in på djupet och i en relativt klinisk miljö dela med sig av 

sina åsikter om ett ämne. Känslor får inte mycket utrymme hos en expert och fokus ligger på rådata 

samt för och nackdelar.     

Influeraren har ett intresse för sitt område men fokuserar mycket mer på att förmedla en emotionell 

koppling till ämnet. Här handlar det ofta om att beskriva hur något kan få en att uppnå en liknande 

livsstil som influeraren har. Produkter presenteras ofta som en del av en emotionell upplevelse än 

utifrån dess specifikationer.  

 

Baserat på hur den relation som företaget vill skapa med konsumenten behövs en noggrann 

undersökning om vilken typ avinflytelserik aktör som bör väljas. Det kan hypotiseras att rationella 

relationer hanteras bäst av experter och vise versa. Kan detta argumenteras vidare och är det en 

skillnad mellan hur olika inflytelserika aktörer kan generera förtroende till ett varumärke? Räcker 

det med att bara visa upp rationella anledningar till en relation eller krävs det en emotionell koppling 

för att skapa förtroende?   

2.6.3 Hypoteser 

Diskussion kring befintlig teori och diverse litteratur i studien har mynnat ut i fyra hypoteser som 

vidare ska kunna bidra till att besvara studiens huvudfrågor. Hypoteserna konstruerade är följande: 

H1- Rationella kundrelationer hanterade av Experter ger ett ökat förtroende för ett varumärke 

H2- Emotionella kundrelationer hanterade av Influerare ger ett ökat förtroende för ett varumärke  

H3- Ett högt förtroende för de digitala plattformar där varumärken exponeras leder till ett ökat 

förtroende för varumärket.  

H4 – Ett ökat förtroende för ett varumärke påverkas av den emotionella faktorn att konsumenter 

vill vara och ta rationella beslut. 

Hypotes 1 och 2 grundar sig i teori och diskussioner om effekten rationella och emotionella 

relationer har på konsumentens förtroende. Det har sedan början av forskningen kring relationer 

inom marknadsföring diskuterats en indelning av rationella och emotionella relationer och vilket 

av dem som är det mest gynnsamma valet.  Dessa två hypoteser presenteras för att testa 

påståendena om kundrelationer hanterade av experter som representerar det rationella och 

influerare som representerar det emotionella ger ett ökat förtroende för ett varumärke. Hypotes 3 

är en utveckling av diskussionen kring marknadsföring genom digitala plattformar. Denna hypotes 

syftar på att ett högt förtroende för en digital plattform leder till ett ökat förtroende för det 

varumärke som exponeras på den plattformen. 
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Den sista hypotesen, H4 bygger på tidigare forskning kring bunden rationalitet (Simon, 1947).  Att 

vilja vara rationell och genomföra rationella beslut har en indirekt emotionell påverkan på 

beslutsfattandet. Människans syn på vad som är ett rationellt beslut påverkas av den verklighet och 

det kontext denne befinner sig i. Hypotesen ämnar testa om den emotionella delen av rationalitet 

är vad som påverkar förtroendet för ett varumärke.  

 

 

Figur 2: Hypotesmodell 

Modellen ovan ämnar förklara och beskriva hur de konstrukt som presenteras i metodavsnitt 3.5 

står i korrelation till hypoteserna som beskrivs i avsnittet ovan. Detta görs för att med empirisk 

data kunna acceptera eller avisa hypoteserna.   
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3.0 Metod 

I detta kapitel redogörs inledningsvis hur studien har genomförts, den ansats studien följer och vilka faktorer som 

påverkat valet av undersökningsmetod. Vidare presenteras bearbetningen av det data som insamlats som slutar i en 

operationalisering som beskriver kopplingen mellan teori och empiri  

3.1 Studiens ansats 

Studiens teoretiska modell grundas på tidigare forskning och befintliga teorier kring 

marknadsföring, relationer och förtroende. Studien utgår från en hypotetiskt styrd deduktiv ansats 

vilket innebär att hypoteser utvecklade från tidigare teorier undersöks empiriskt. (Bryman & Bell, 

2013) Ett deduktivt synsätt underlättar enligt Bryman och Bell (2013) studiens objektivitet. Genom 

att utgå från befintliga teorier och väl etablerad forskning skapas en ökad trovärdighet för studiens 

resultat (Bryman & Bell, 2013). 

I studien finns en dragning mot ett positivistiskt synsätt då det i huvudsak är en generell applicerbar 

sanning som eftersträvas. I studien finns det dock en socialkonstruktivistisk förståelse som kommer 

från dess personliga dragning till kritisk realism (Esterby-Smith, Thorpe, & Lowe, 2002). Detta 

påverkar studien genom att de resultat som uppstår direkt blir påverkade av den kontext som 

studien existerar inom. Dock anses studien i grunden ligga inom en kontext som kan ge tillförlitliga 

generellt applicerbara resultat varav en kvantitativ undersökningsmetod valts.  

3.2 Val av metod 

För att undersöka och svara på studiens forskningsfrågor är en kvantitativ ansats fördelaktig då 

studiens frågeställningar syftar till att ge en generell förståelse över det studerade fenomenet 

(Denscombe, 2013). Kvantitativ forskning bygger på data med kvantifierbara resultat genom 

exempelvis enkätundersökningar. Syftet är att utveckla frågor som kan få bevisade och mätbara 

resultat. Utgångspunkten vid kvantitativ forskning är att det förekommer en objektiv verklighet där 

generella sanningar eftersträvas som vidare förklarar verklighetens fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

En kvantitativ ansats i studien bidrar dock till ingen fördjupad förståelse för fenomenet ur en 

socialkonstruktion. 

3.3 Undersökningsmetod 

Då studiens syfte ämnar öka kunskapen kring effekten som inflytelserika aktörer har på 

konsumentens förtroende för exponerade varumärken, valdes en kvantitativ undersökning i form 

av en webbaserad enkätundersökning med konsumenter som målgrupp. För att kunna uppnå syftet 

ansågs en enkätundersökning riktad mot konsumenter var den optimala undersökningsmetoden 

att använda för att samla information och analysera kring inflytelserika aktörers påverkan på 

konsumentens förtroende för ett varumärke. Vidare ansågs att en undersökning som mäter flera 

individers åsikter var nödvändigt för att få ett större perspektiv. 

En kvantitativ undersökning ger möjligheten att tolka resultat utifrån statistiska analyser då 

analyserna består av numeriska data (Bryman & Bell, 2013). Numeriska data är den sammanställda 

statistiken som en enkät medför som vidare underlättar analys och jämförelse mellan olika frågor 

(Bryman & Bell, 2013). Fördelar med att använda en enkätundersökning som undersökningsmetod 

i studien är att det är smidigt att genomföra och ger respondenten möjligheten att besvara enkäten 

anonymt, vilket kan påverka mängden besvarade enkäter positivt då anonymitet minskar risken att 



17 
 

känsliga frågor består obesvarade. Dock kan enkätundersökningar lämna ett större bortfall av svar 

jämfört med andra undersökningsmetoder (Bryman & Bell, 2013) 

Enkäter är en av de vanligare kvantitativa metoderna och används som tidigare nämnt vid behov 

av ett större urval.  Ytterligare svårigheter som kan uppstå under besvarandet av en enkät kan vara 

ifall respondenten inte har den kunskapen som krävs för att besvara vissa frågor eller ifall forskare 

och respondent tolkar frågorna ställda olika (Bryman & Bell, 2013). Vidare förklaring på hur 

studiens aktuella svårigheter behandlas beskrivs under nästkommande rubrik.  

3.3.1 Enkätundersökning 

Denna studie ingår i ett forskningsprojekt med två andra uppsatsgrupper som gemensamt med en 

handledare framtagit separata enkätfrågor och sammanställt en gemensam enkätundersökning. 

De medverkande studier, In e-won we trust- eller? av Persiano och Lind (2017) och Om du vill att 

konsumenten ska leverera av Lindvall och Dagerborn (2017) har olika syften med respektive studie, 

dock med det gemensamma temat digitaliseringens inverkan på konsumentbeteende. Utformandet och 

genomförandet av enkäten i studien skedde med hjälp av enkätverktyget ”Artologik Survey and 

Report”. Genom denna webbaserade enkättjänst får användaren möjligheten att designa egna 

enkäter och vidare sammanställa de mottagna svaren i form av diagram och tabeller. Vid 

utformandet av enkäten har även stor vikt anlagts på utseende vilket enligt Bryman & Bell (2013) 

också är viktigt. 

 

Frågorna i enkätundersökningen är uppställda i en sjugradig skala. Sjugradiga skalan använd i 

studiens enkätundersökning är bland de mest använda skalorna för att mäta attityder och grundar 

sig i att respondenten svarar genom att ange till vilken grad ett påstående stämmer (Ary, Jacobs, 

Razevieh, & Sorensen, 2009). I studiens enkät används skalan med värden från 1-7 med bland 

annat svarsalternativen ”Tar avstånd” och ” Instämmer helt”. ”Vet ej” lades även som ett 

svarsalternativ för att ge respondenten möjligheten att utrycka sig om de heller inte har ett svar på 

påståendet. Respondenter som håller med om alla påståenden är enligt Bryman och Bell (2013) 

påverkade av en svarstendens vilket gör att svaren senare inte ger någon hållbar bedömning, 

vilket en sjugradig skala tydligt kan visa. Bortsett ifrån den sjugradiga skalan som används är 

enkätundersökningen även utformad utifrån specifika svarsalternativ där respondenten får 

möjligheten att välja mellan ett antal utvalda svar. Exempel på detta är kontrollfrågorna i början 

av enkäten där frågor kring ålder, kön och sysselsättning ställs för att kunna gruppera 

respondenterna. Frågorna som ställs är som tidigare nämnt slutna vilket betyder att respondenten 

inte använder sig av egna ord (Bryman & Bell, 2013). 

En svårighet som studien kan ha stått inför är osäkerheten kring respondenternas kunskap och 

tolkning av skillnader mellan experter och influerare. För att undvika liknande typer av svårigheter 

menar Bryman och Bell (2013) att ett inledande stycke presenterat i början av den utgivna enkäten 

som förklarar centrala begreppen i enkäten och även syftet. Detta ansågs vara svårt att utföra då 

enkäten innehöll olika delar tillhörande tre olika grupper som undersöker olika inriktningar inom 

digitalisering. Istället valdes en förklaring av begreppen i respektive fråga för att undvika en längre 

och rörig inledande stycke. 

Under ett antal frågor i enkäten gavs även respondenterna möjligheten att kunna svara ”annat” och 

”vet ej” vilket bidrar till en viss oklarhet vid sammanställningen av svaren eftersom svaren kan vara 
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baserade på flera orsaker och åsikter. De erhållna svaren som placerades under de nämnda 

alternativen bidrog således till ett visst bortfall i undersökningen. 

Svarsalternativen för frågan kring ålder består av breda åldersspann vilket försvårar uppfattningen 

om respondentens exakta ålder. Trots detta skapades en representativ tolkning av respondenternas 

kön och ålder.  Enkätundersökningens 574 respondenter bestod av 61 procent kvinnor och män 

stod för 38,7 procent. Majoriteten av respondenterna visade sig vara mellan 18 - 34 år, vilket 

motsvarar 82,7 procent alla respondenter. Den demografiska fördelningen i enkätundersökningen 

ansågs utifrån nämnda siffrorna inte vara tillräckligt jämnt fördelat, men detta betraktades dock 

vara mindre betydelsefullt för studiens helhet då studien ämnar undersöka attityder oberoende av 

ålder. 

Vidare under arbetet med kvantitativa undersökningsmetoder är förarbetet avgörande. 

Genomarbetade frågor och svarsalternativ som genomlyser tydlighet och struktur skapar 

gynnsammare förutsättningar för arbetet att senare kunna sammanställa och noggrant undersöka 

svaren. För att testa detta kan det vara en fördel att innan en enkät fastställs skicka ut en 

”pilotstudie” till respondenter för att tolka hur enkäten upplevs gällande innebörd, utformning 

och annat som behöver tydliggöras (Bowden, Fox-Rushby, Nyandieka, & Wanjau, 2002). Syftet 

med en pilotstudie är att kunna avslöja och presentera synpunkter och diverse oklarheter kring 

utformningen av enkätfrågor (Reynolds & Diamantopoulos, 1998). Med detta i åtanke utfördes 

en pilotstudie där medverkande grupper skickade ut enkäten till vänner och bekanta med syfte att 

få återkoppling i form av synpunkter kring enkäten. Åtgärder vidtogs utifrån respondenternas 

synpunkter och den slutgiltiga enkäten kunde efter det vara redo för att skickas ut 

 

Vidare publicerades enkäten online vilket innebar att enkäten nu gjordes tillgänglig för de tänkta 

respondenterna och kunde besvaras när de helst kände sig manade under den period som enkäten 

var öppen. Enkäten innehöll 23 frågor som illusteras i bilaga 2 och tog cirka 10-20 minuter att utföra 

vilket stärker valet av en webbaserad enkät.  Detta gör det möjligt för respondenten att i lugn och 

ro besvara enkäten via dator eller smartphone på valfri plats. Den tidsperiod enkäten låg öppen för 

allmänheten var under perioden 31 mars 2017 till 5 maj 2017. Vidare baserades 

enkätundersökningens urval på bekvämlighetsurval där respondenter som varit tillgängliga vid 

undersökningstillfället tilldelades enkäten. Enkätundersökningen skickades till respondenter 

genom sms, e-post och via privatmeddelanden på sociala medier som Facebook och LinkedIn. 

Insamlingsmetoden kompletterades även av att locka till sig respondenter på Mälardalens Högskola 

genom att be studenter och anställda att besvara enkäten. Studien ämnade till att minst samla in 

500 svar för att få tillräckligt med empiriskt material att analysera, vilket även uppnåddes och 

passerades med 74 svar vilket resulterade i sammanlagt 574 svar. Svarsfrekvensen i 

enkätundersökningen nådde 54 procent vilket innebär att totalt 1064 personer tillfrågades.  En 

akademisk studie med en svarfrekvens på minst 50 procent anses enligt Saunders, Lewis & 

Thronhill (2009) vara antagligt. 

3.3.2 Databearbetning 

Vid analys av kvantitativa forskningar är det vanligt att statistikprogram används (Olsson & 

Sörensen, 2011). Kumar (2014) klarlägger att kodningen av ett frågeformulär innebär att identifiera 

svar och variabler som har bearbetats i den utformade undersökningen. Jacobsen (2002) menar 

även att kodning motsvarar siffervärden som varje svarsalternativ resulterar i vilket gör att en enkät 
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kan behandlas statistiskt med hjälp av statistikprogram på dator. Beroende på vilka slags variabler 

som används i en undersökning beror på vad som görs av svaren i form av inkodade siffror 

(Eliasson, 2013) 

I studien har samtliga svar som insamlats via enkäten sammanställts och behandlats i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Resultatet av undersökningen presenteras i form av 

deskriptiv statistik i text, figurer och tabeller.  

I undersökningen finns frågor som samstämmer med varandra och som även förväntas inneha ett 

samband med de begrepp som studerats. För att kunna pröva och ta ställning till studiens tidigare 

nämnda hypoteser har de åsyftade frågorna delats in i olika grupper beroende på dess 

överenstämmelse. Dessa grupper kallas för konstrukt då frågorna som tidigare nämnt menas 

sammanstämma och mäta samma begrepp. Konstrukt presenteras närmre i operationaliseringen 

nedan. 

Vid mätning av reliabiliteten i en undersökning är Cronbachs alpha ett vanligt förekommande mått. 

Måttets koefficient varierar mellan 1 och 0, där 1 är en perfekt reliabilitet och 0 ingen reliabilitet 

alls. (Gliem & Gliem, 2003) Ett accepterat alpha-värde ligger på 0,7 gällande reliabiliteten men även 

en lägre nivå som 0,6 kan godtas (Pallant, 2007) 

Sammanlagt skapades sex konstrukt för att mäta tre av begreppen i undersökningen och med hjälp 

av SPSS beräknades ett Cronbachs alpha-värde med acceptansnivån 0,6. Detta värde ansågs vara 

relevant för studiens undersökning för att antyda konstruktens reliabilitet. Resultatet av de 

konstrukt som är skapade visas nedan i tabellen.  Begreppet ”Influerare” som består av två 

konstrukt fick det ena konstruktet nämnt ”Influerare” ett alpha-värde på 0,879 och det andra 

”Influerare Egenskaper” ett värde på 0,856, vilket båda är högre än acceptans nivån och därmed 

nästan en perfekt reliabilitet. Vidare i begreppet ”Expert” resulterade konstrukten ”Expert” och 

”Expert karaktär” i alpha-värden 0,854 respektive 0,774 där både höll sig över acceptans nivån med 

marginal. Sista begreppet ”Trust” med de två konstrukten ”Trust varumärke” och ”Trust 

information” hade det förstnämnda ett alpha-värde på 0,726 och det sistnämnda på 0,604 vilket 

var de lägsta värden av alla de konstrukten gjorda under de tre begreppen, men lyckades ändå hålla 

sig inom ramen av acceptans nivån.  Efter att ha konstaterat att samtliga konstrukt var försedda 

med höga cronbachs alpha värden som tyder på hög reliabilitet, användes konstrukten i ett 

korrelationstest  
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Tabell 1: Tabell över Alpha-värden 

Ovanstående sex konstrukt har ställts emot varandra för att antingen verifiera de hypoteser som 

finns, eller förkasta dem. För att komma fram till om studiens hypoteser stämmer eller inte har en 

korrelationsanalys utformats för att undersöka till vilken utsträckning studiens olika konstrukt är 

relaterade till varandra. För att göra detta valdes Spearmans rangkorrelation då testet används för 

att hitta sambandet mellan två rangordnade observationsserier om variablerna som ska mätas är 

mätta på en ordinalskala (Pallant, 2007). En korrelationsanalys går ut på att dataprogrammet som 

exempelvis SPSS räknar fram en korrelationskoefficient som uppskattar hur nära linjära samband 

som finns i ett stickprov (Gunnarsson 2002). Koefficient antar ett värde mellan -1 och +1 där desto 

närmre värdet är +/-1 ju starkare korrelation existerar (Pallant, 2007). Korrelationen är signifikant 

på 0,01 nivå om två stjärnor (**) visas efter koefficientens värde.  

Vidare för att hitta ytterligare specifika samband har en linjär regressionsanalys utförts som sista 

steget i databearbetningen. Syftet med en regressionsanalys är att undersöka eventuella samband 

mellan en beroende variabel och en oberoende variabel, det vill säga en linjär regressionsanalys. En 

linjär regressionsanalys kan både vara bivariat och multivariat, med andra ord enkel linjär och 

multipel linjär. I en enkel linjär analys ingår endast två variabler, ett beroende och en oberoende 

variabel samtidigt som i en multipel linjär analys tillkommer även en eller flera kontrollvariabler. 

Dessa kontrollvariabler är sådana som misstänks kan påverka det egentliga sambandet och som 

därför bör ”kontrolleras bort”. (Schneider, A; Hommel, G.; Blettner, M., 2010) 

Vidare för att avgöra om en koefficient i en linjär regressionsanalys är signifikant eller inte räknar 

det använda programmet SPSS fram ett värde som har benämningen ”t-värde”. Detta värde 

förklarar till vilken utsträckning en förändring i beroende variabeln påverkar den beroende. Ju 

högre värdet är, desto högre effekt har den och ju längre bort värdet är ifrån 0, desto högre 

signifikans på koefficienten. (Schneider, A; Hommel, G.; Blettner, M., 2010) 

I studien utredes det om det finns ett linjärt samband mellan de oberoende variablerna, Experter, 

Experters Karaktär, Influerare, Influerares Egenskaper, Trust information och beroende variabeln 

förtroende som i studien ofta refereras till som Trust. Således tillämpas både en enkel linjär 

regressionsanalys och en multipel linjär analys. 

3.4 Litteraturgenomgång 

I studien brukas både primära och sekundära källor, där det primära datamaterialet har samlats in 

via en enkät besvarad av utvalda respondenter medan sekundära källor stått för insamlingen av 
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information från vetenskapliga artiklar, litteratära verk, webbsidor och utvalda teorier. Björklund 

och Paulsson, 2012 menar att primärdata är sådant datamaterial som inte finns utan författare själva 

får samla in för att använda i den aktuella studien. Vidare beskrivs sekundärdata som all information 

som är reproducerat material där informationen oftast presenterats i ett annat syfte än för den 

aktuella studien (Jacobsen, 2002) 

Materialet som samlades in för konstruktionen av den teoretiska referensramen är material som 

värderades som nödvändig och relevant och innehar koppling till ämnesområdet. Då fokus i 

studien ligger kring effekten inflytelserika aktörer har på konsumentens förtroende tilldelades 

utvalda respondenter som utsågs vara konsumenter den enkät som bearbetades.  Valet föll på att 

undersöka fenomenet utifrån konsumentens perspektiv på grund av nödvändigheten att öka 

kunskapen och uppfattningen kring hur inflytelserika aktörer påverkar konsumenters förtroende 

för ett varumärke.  

I studien har information som behandlar ämnet som studeras samlats in för att kunna besvara 

studiens frågeställning. I studien uppmärksammas syftet och frågeställningarna kontinuerligt som 

grund vid sökandet av material. Teorier och begrepp använda i studien har en koppling och relevans 

till ämnet som studeras då de lägger en stabil grund till skapandet av förståelsen och kunskap kring 

studieämnet. Vidare har den aktuella studien utgått ifrån tidigare studier som till grund skapat nya 

hypoteser som tidigare inte testats. De aktuella hypoteserna är främst i behov av skräddarsydda och 

relevanta primärdata men även inblick ifrån sekundärdata för att kunna verifieras eller falsifieras. 

Vid sökning av källor data användes olika metoder för att säkerställa och öka möjligheten att samla 

in relevant material.  

Litteratur som användes i studien samlades in genom olika informationskällor där databaser som 

ABI/INFORM Global, Discovery, Emerald Insight och även sökmotorn Google/Google Scholar 

användes. Bland annat användes ord och termer som Influencer marketing, Digital influencers, influencers, 

social media influencers, relationsmarknadsföring, influerare och experter vid sökning. Utöver detta användes 

även artiklar från ansedda vetenskapliga journaler och böcker som Influencer marketing: Who really 

influences your cutomers? (Brown & Hayes, 2008) för att berika den teoretiska referensramen och ge 

hela arbetet en stadig grund. Ytterligare sekundärdata som använts består av statistik och 

bakgrundsinformation från webbaserade tidningar och icke vetenskapliga artiklar. 

3.5 Operationalisering 

3.5.1 Influerare 

Konstruktet ”Influerare” ämnar mäta det förtroende som respondenterna känner till det som i 

studien nämns som Influerare. Frågorna inkluderade i detta konstrukt baseras på förtroendet för 

Influerare allmänt och är framtagna genom i huvudsaklig undersökning av tidigare forskning inom 

Influencer Marketing och Trust. 

3.5.2 Influerare Egenskaper 

Syftet med detta konstrukt är att mäta de egenskaper som respondenterna anser är viktiga för att 

uppnå en relation till influeraren och i sin tur skapa förtroende. Vidare ämnar konstruktet mäta 

emotionella faktorer som påverkar relationen. Frågorna baseras på Influerarnas egenskaper och är 

framtagna genom undersökning av tidigare forskning inriktad på emotionella relationer, 

relationsmarknadsföring och Trust.  
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3.5.3 Expert 

Konstruktet ämnar mäta det förtroende som respondenterna känner till Experter. Frågorna är 

baserade på kopplingen mellan respondenternas förtroende och experter och är framtagna genom 

i huvudsaklig undersökning av tidigare forskning inom Infleuncer Marketing och Trust. 

3.5.4 Experters Karaktärer 

Frågorna samlade i detta konstrukt presenterar egenskaper som respondenterna kan anse vara 

viktiga för att uppnå en relation till experter som vidare leder till ökat förtroende. Vidare ämnar 

konstruktet mäta rationella faktorer som påverkar relationen. Frågorna är framtagna genom 

undersökning av tidigare forskning, inriktad på rationella relationer, relationsmarknadsföring och 

Trust.  

3.5.5 Trust till Varumärke 

De frågorna som används i detta konstrukt avser utforska vikten respondenterna lägger på 

förtroende till varumärken de handlar ifrån. Samtliga frågor i konstruktet är framtagna genom 

undersökning av tidigare forskning inom begreppet Trust.  

3.5.6 Trust till Information 

Konstruktet ämnar undersöka förtroendet respondenter har till de plattformar där information kan 

samlas och influerare och experter vistas. Vidare undersöker samlingen av dessa frågor i andrahand 

även respondenternas förtroende för handel via internet idag. Frågorna i konstruktet är framtagna 

genom undersökning av tidigare forskning inom Trust, Social Medier och CRM. 

Operationaliseringen visas nedan i tabell 2. 
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Konstrukt Mått Enkätfrågor  
(Fråga. Underfråga) 

Teorier Referenser 

Influerare Trust 
Influerare 

1.1 2.1 2.7 2.8  Trust 
Influencer Marketing 

(Porter & Donthu, 2008) 
(Morgan & Hunt, 1994) 
(Baines, Fill, & Page, 
2011) 
(Lazarsfeld, Berelson, & 
Gaudet, 1948) 

Influerare Egenskaper Emotionella 
relationer 

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Relationsmarknadsföring 
Trust 
Emotionella relationer 

(Gummeson, 2006) 
(Morgan & Hunt, 1994) 
(Salovey & Mayer, 1990) 

Experter Trust experter 1.2 3.1 3.5 3.6 3.7 Trust 
Influencer Marketing 

(Morgan & Hunt, 1994) 
(Porter & Donthu, 2008) 
(Baines, Fill, & Page, 
2011) 

Experter  
Egenskaper 

Rationella 
relationer 

3.2 3.3 3.4   Relationsmarknadsföring 
Trust 
Rationella relationer 

(Gummeson, 2006) 
(Morgan & Hunt, 1994) 
(Albers-Miller & 
Stafford, 1999) 

Trust 
Varumärke 

Trust 4 5.1 5.2   Trust (Morgan & Hunt, 1994) 
(Porter & Donthu, 2008) 
(Kuzheleva-Sagan & 
Suchkova, 2015) 

Trust  
Information 

Trust 
CRM 
Digitala 
plattformar 

5.3 5.4 5.5   Trust 
CRM 
Sociala medier 

(Dowell, Heffernan, & 
Morrison, 2013) 
(Ling, S., & Jie, 2010) 
(Storbacka & Lehtinen, 
2004) 
(Bernoff & Li, 2008) 
(Holström & Wikberg, 
2010) 

 

Tabell 2: Operationalisering 
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3.6 Reliabilitet & Validitet  

Reliabilitet och validitet utgör två essentiella kriterier för en kvantitativ forskningsmetod vid 

formningen av en uppfattning om kvaliteten i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Det bör 

också nämnas att validitet står i direkt kontakt med reliabiliteten. Om ett mått exempelvis är svagt 

genom avsaknaden av reliabilitet, kan måttet inte ge en accepterad nivå av validitet (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2014). Begreppen reliabilitet och validitet ger i slutändan en 

uppfattning om hur tillförlitlig och noggrann mätningen i studien är (Bryman & Bell, 2013). 

Begreppet reliabilitet kan i lekmans termer beskrivas som tillförlitlighet. En undersöknings 

reliabilitet utgår från huruvida resultatet av undersökningen blir den samma om den skulle 

genomföras en andra gång eller om undersökningens resultat påverkats av andra faktorer. 

Begreppet reliabilitet används i samband med frågan om de mått som utvecklats kan anses vara 

konsistenta, då det bör frambringa liknande resultat vid en duplicerad mätning (Eliasson, 2013). 

Att en studie är reliabel anses inom akademin vara väsentligt vid kvantitativa undersökningar, 

studien behöver stabila mått (Eliasson, 2013) 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det viktigt att det finns transparens i studiens undersökning och 

att möjligheten till kontroll av de data som studiens slutsatser bygger på kan valideras. Ifall studiens 

data inte går att kontrollera kan undersökningen ifrågasättas men även de slutsatser som presenteras 

i studien kan komma att bli ifrågasatta. Begreppet validitet kan betraktas som en bedömning av hur 

en studies slutsatser kopplas till det data som undersökts. Validiteten i en studie påverkas av om 

undersökningen av data i realitet mäter det som undersökning skall mäta men även att insamlad 

data är genuin och giltig. Validiteten i en undersökning kan påverkas av hur väl de operationella 

definitionerna av studiens begrepp stämmer överens med de teoretiska definitionerna. Begreppen 

skall förhålla sig och tydligt utgå från teorin. (Eliasson, 2013) 

För att försäkra en god reliabilitet och validitet i studien har ett stort fokus anlagts på kopplingen 

mellan den kvantitativa undersökningen och den tidigare forskningen. För att visa på att studien 

bygger på noggranna mätningar har vid analys av insamlad data Chronbach alpha genomförts med 

ett krav på att studiens konstrukt inte får ha ett lägre alpha-värde än 0,6. Vidare har Spearmans 

rangkorrelation använts med samtliga resultat inom 0,01 (**). I studien läggs vikt på att skapa och 

presentera transparens att mätningen och resultaten kan återskapas.      
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4.0 Deskriptiv analys 

I detta kapitel redogörs de resultat som studiens kvantitativa undersökning genererat. Resultaten presenteras genom 

diagram samt beskrivande text där de olika konstrukten och dess frågor behandlas ett åt gången.  

 

Konstruktet ”Influerare” baseras på fyra frågor ur enkäten som skall mäta trovärdigheten bland 

Influerare samt i vilken utsträckning respondenterna lyssnar på dessa. Många har svarat att de inte 

lyssnar eller påverkas av influerare inför ett köp. Samtidigt är det en klar spridning mellan 

respondenternas svar vilket i sin tur innebär att de begripit frågorna väl samt att studien får reliabla 

data. Vid frågan om respondenterna känner ett större förtroende till ett varumärke efter 

rekommendation av en influerare svarade 17 procent av respondenterna att nivån på förtroendet 

inte alls påverkades medan 19 procent ansåg att det har en stor påverkan på förtroendet. Vid frågan 

om respondenten ofta baserar köp på vad influerare rekommenderar svarade 24 procent att de inte 

stämde medan 5 procent höll med om påståendet.   
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I Konstruktet ”Influerares Egenskaper” undersöks de karaktäristiska drag som respondenterna 

anser är viktiga för att de skall lyssna på och påverkas av en influerare. Två av frågorna visar 

märkvärdiga resultat och det är frågorna som mäter vikten av en influerares ärlighet. Här anser 48 

procent av respondenterna att det är väldigt viktigt att en influrare är ärlig när ett budskap 

förmedlas. Vidare visar ytterligare en fråga intressanta resultat som visar vikten av att en influerare 

skall vara populär och omtyckt. 25 procent av respondenterna har svarat att de inte anser det viktigt 

att influeraren är populär och omtyckt. I övrigt kan en normal spridning på svaren upptäckas vilket 

i sin tur ger konstruktet validitet då respondenterna tycks ha begripit frågorna.  
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I diagrammet ovan visas hur respondenterna svarat på frågor rörande förtroendet av experter när 

de skall genomföra ett köp. Som tabellen visar är respondenterna i huvudsak överens om att 

experters åsikter är viktiga och har en påverkan inför ett köp. Två frågor utmärker sig ifrån 

mängden och i synnerlighet en av dem visar ett annat resultat. Frågan” jag skulle aldrig handla utan 

att kolla med en expert först” fick ett övergripande negativt svar, där 32 procent inte alls stämmer 

in på påståendet. Frågan om respondenterna ofta gör köp baserade på experters rekommendationer 

gav även den en dragning åt det negativa hållet där 16 procent svarade att de inte alls håller med 

påståendet.  
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I konstruktet ”Experter Karaktär” ställdes frågor rörande vad respondenterna ansåg vara viktiga 

karaktärsdrag hos experter. Här går det att identifiera en likhet med influerares egenskaper där 

trovärdighet utmärker sig som ett viktigt karaktärsdrag där 41 procent av respondenterna 

fullständigt stämde in på påståendet. Ytterligare en fråga som respondenterna ansåg vara viktig var 

faktorn att experterna skall inneha dokumenterad kunskap eller erfarenhet kring det som 

rekommenderas där 23 procent av respondenterna svarade att de höll med om påståendet och 22 

procent ansåg att påståendet var väldigt viktigt.   
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I konstruktet ”Trust till varumärken” mäts vikten respondenterna lägger på förtroendet de har till 

de varumärken som de köper. Diagrammet ovan visar på att respondenterna i stor utsträckning 

anser det vara viktigt att ha ett starkt förtroende för ett varumärke som de köper produkter/tjänster 

av. Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna håller med om frågornas påståenden med 

den starkaste nivån på grad fem. Detta visar på att respondenterna anser det vara viktigt men kanske 

inte i alla situationer. Vid frågan om det är viktigt med ett gott förtroende till ett varumärke innan 

ett köp svarade 20 procent av respondenterna att de helt höll med om påståendet. 27 procent av 

respondenterna ansåg att förtroende är viktigt men inte i alla situationer.    
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Genom att ställa frågor rörande förtroendet kring information från digitala plattformar formas en 

bild av hur respondenterna ser på de plattformar som båda aktörerna agerar på. Genom att även 

ställa frågan om hur de ser på förtroendet till att handla online ger en bild av respondenternas syn 

på förtroendet till digital information. Här kan som diagrammet ovan visar se att förtroendet för 

digital information är hög. 26 procent av respondenterna svarade att de förlitar sig till den 

information som finns på webben och 25 procent ansåg att det är helt tryggt att handla online. Vid 

frågan angående vad respondenterna ansåg om pålitligheten på information från sociala medier var 

spridningen relativt jämn med 27 procent som ansåg att den kan vara bara men inte alltid.  
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5.0 Resultat Analys 

I detta kapitel kommer de analyser som genomförts utifrån det empiriska resultatet kopplat mot de teoretiska 

hypoteserna presenteras. Analysen genomförs genom linjära regressionsanalyser där olika konstrukt ställs mot 

förtroende för varumärke som visas nedan i figur 3 och 4. Detta ger studien en grund till att förstå hur signifikant 

olika faktorer är för att generera förtroende för varumärken. Genom analysen kommer även relationen mellan 

begreppen rationalitet och emotionallitet behandlas. Studien strävar efter att undersöka hur de tidigare nämnda 

relationer genom inflytelserika aktörer påverkar förtroende till varumärken där analysen kommer ge en klinisk och 

otolkad bild av detta.  

5.1 Experter och Experters karaktär  

Konstruktet ”experter” jämförs mot ”Trust till varumärken” genom som tidigare nämnt i 

metodkapitlet en linjär regressionsanalys. Resultatet av analysen konstaterar att det finns en 

signifikant påverkan på hur Experter påverkar förtroende för varumärken. Det t-värde som uppnås 

i analysen är 7,991 med en signifikans på 0,000. Detta visa på att Experter har en direkt och 

signifikant positiv påverkan på förtroende till varumärken. 

Vidare undersöks konstruktet ”Experters karaktär” mot ”Trust till varumärke” och resulterar i ett 

liknande utfall som tidigare jämförelse. T-värdet som uppnås är 7,352 med en signifikans på 0,000, 

vilket visar på att även expertens karaktär har en direkt påverkan på förtroende för varumärken.  

Konstrukten ”Experter” och ”Experters karaktär” ställs även mot varandra i en regressionsanalys 

för att undersöka dess påverkan på förtroende till varumärken. ”Experter” visade ett t-värde på 

3,846 och ”Experters karaktär” ett t-värde på 2,587, vilket påvisar att de båda har en positiv 

påverkan på förtroende men även att handlingar av experter som exempelvis rekommendationer 

väger tyngre än expertens karaktär. Signifikans testet stärker detta genom att visa en stark 

signifikans för ”Experter” på 0,000, samtidigt som ”Experters karaktär” får ett värde på 0,010, 

vilket vidare innebär att experter har en signifikant påverkan på förtroende medan karaktärens 

påverkan har en svagare signifikans på förtroendet.  

Vid undersökningen av ”Experter” kontra ”Experters Karaktär” gentemot ”Trust till varumärken” 

visas annorlunda resultat än i det tidigare fallet. Trotts detta har dessa fall flera grundläggande 

likheter.  

Utifrån analysen är det möjligt att argumentera för expertens rekommendationer, att de utgör en 

mer tydlig påverkan på förtroendet än karaktärsegenskaper som trovärdighet och dokumenterad 

kunskap som visar sig ha en lägre påverkan och en sämre signifikans. Baines et.al. (2011) talar om 

opinionsbildare som genom kunskap och erfarenhet kan påverka och influera konsumenter. 

Genom tolkningen av opinionsbildare påvisar Baines et.al. (2011) att det är genom personens 

kunskap och erfarenhet som förtroendet för personen ökar. Vid den tidigare analysen 

konstaterades det att Expertens rekommendationer är vad som har den största och mest reliabla 

faktorn till en högre påverkan på förtroende till varumärken. Detta kan ha sin förklaring i Bains 

tolkning, där en expert förväntas ha en hög grad av kunskap och eller erfarenhet i ämnet då dessa 

även fungerar som synonymer till begreppet expert.  
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5.2 Influerare och Influerares egenskaper 

Konstruktet ”Influerare” testas vidare mot ”Trust till varumärken” och visar en positiv påverkan 

på förtroende. Med ett t-värde på 5,379 och en signifikans på 0,000 kan detta tolkas som att 

influerare har svagare påverkan än experter, men dock att influerare fortfarande har en signifikant 

och reliabel effekt på förtroendet. 

”Influerarens Egenskaper” visar på en positiv och stark påverkan på ”Trust till varumärken” där 

konstruktet får ett t-värde på 6,795 med en signifikans på 0,000. Detta påvisar att de egenskaper en 

influerare har, ger en direkt och signifikant påverkan på ”Trust till varumärken”  

När ”Influerare” vidare ställs mot ”Influerarens egenskaper” för att mäta påverkan på ”Trust till 

varumärken” visar ”Influerare” ett t-värde på enbart 0,608 samtidigt som ”Influerarens Karaktär” 

landar på ett värde på 4,267. Detta innebär att även om Influerare visar en positiv påverkan på 

förtroende förblir nivån av påverkan låg ställt gentemot influerarens karaktär. Signifikansen för 

detta speglar även resultaten för påverkan där ”Influerare” får en svag signifikans på 0,544 medan 

”Influerares K”araktär får en stark signifikans på 0,000.  

Genom att analysera ”Influerare” mot ”Influerares Egenskaper” och hur konstrukten påverkar 

Trust till varumärken utformar studien en bild av vad som hos en Influerare är viktigt för att påverka 

förtroendet bland konsumenter. I detta fall visar det sig att influerarens egenskaper är den klart 

viktigare faktorn då det i analysen indikerar ett högre och mer signifikant värde. Förtroende för 

varumärken påverkas starkt av hur konsumenten ser på influeraren som exponerar varumärket. 

Vidare visar analysen att det inte är rekommendationer från influerarna som har betydelse, utan att 

rätt person visar upp varumärket. Ling et. al. (2010) beskriver känslor som den viktigaste faktorn 

för skapa och behålla goda relationer. I likhet med Ling. et. al. (2010) visar analysen att 

konsumenten svarar på hur de kan relatera till influeraren i fråga. Det blir viktigare att influeraren 

är trovärdig och alstrar en ärlig image än att de faktiskt rekommenderar produkten.  

5.3 Experter mot Influerare 

Vid en jämförelse mellan Experters och Influerares påverkan på Trust till varumärken visar analysen 

ett intressant resultat där båda visar en positiv påverkan. Konstruktet ”Experter” visar ett t-värde 

på 6,659 samtidigt som ”Influerare” ett värde 2,946. Båda klargör att de har en positiv påverkan på 

Trust för varumärke men att experter står för den större proportionen. Vid analys av signifikansen 

för de båda konstrukten står ”Experter” för den högre signifikansen på 0,000 vilket bevisar en 

högre signifikans än ”Influerare” som slutade på ett värde på 0,003. Detta innebär att det 

sistnämnda konstruktet visar en svagare ”sanningsgrad” än ”Experter”. 

Jämförelsen mellan hur experter och influerare påverkar förtroendet för varumärken visar tidigare 

nämnda resultat att experter med säkerhet ger ett ökat förtroende för varumärken. Parallellt med 

detta visar influerare en mer osäker påverkan då siffrorna visar en lägre signifikans. Utifrån dessa 

resultat kan det vidare argumenteras att människan anses sträva efter att vara rationell genom att 

lyssna på experter. Trotts att resultaten visar en högre positiv respons på det rationella genom 

experters påverkan visar analysen av undersökningen att även det emotionella genom influerare har 

en viss påverkan på förtroendet för ett varumärke. Detta sätts vidare i förbindelse till Simon (1947) 

som hävdade att rationaliteten är bunden, det vill säga begränsad. Rationalitet påverkas av den 

begränsade synen och de preferenser människan har av sin verklighet. Detta påvisar att det inte går 
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att vara helt rationell, vilket vidare förklarar den roll emotionaliserade budskap har vid påverkan på 

förtroendet för varumärken. 

5.4 Trust till information 

Konstruktet ”Trust till information” visar på en stark korrelation till ”Trust för varumärken” med 

ett t-värde på 11,421 och en stark signifikans på 0,000. Detta innebär att förtroendet till de digitala 

plattformar som respondenterna använder har en direkt påverkan på förtroendet för varumärken 

som exponeras via samma plattformar.   

Som resultaten av analysen i undersökningen visar har förtroendet till den information som finns 

tillgänglig på de digitala plattformar konsumenter väljer att använda sig av, en betydelsefull 

påverkan på förtroendet för varumärken som exponeras i valda plattformar. Den här 

informationen kan likt en av de faktorer som Ling et al.(2010) presenterar skapa kundvärde och 

utifrån resultaten av analysen i undersökningen är det vidare möjligt att resonera kring förtroende 

som följd av ett sådant kundvärde. För att skapa förtroende för varumärken bör således pålitliga 

informationskanaler användas, som vidare får en positiv effekt på konsumentens förtroende för de 

varumärken exponerade.  

 

Figur 3-Analysmodell 1. 
Konstrukt ställda mot varandra i förhållande till Trust till varumärken 
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Under analysen som genomfördes framkom flera enastående och intressanta resultat. Som tidigare 

nämnt får samtliga konstrukt individuellt en direkt korrelation till förtroendet som respondenter 

känner till varumärken vilket kan ses i figur 4. Detta kan kopplas till Whan Park et al. (1977) 

undersökning av hur referensgrupper influerar konsumenter. Genom att influerare och experter 

utsätter sina läsare för varumärkesexponering kan det argumenteras för att det har en viss påverkan 

på hur konsumenten ser på varumärket. Genom analysen av hur de olika konstrukten påverkar 

”Trust för varumärken” kan det diskuteras i vilken mån förtroendet påverkas. I undersökningen 

presenteras aktörernas påverkan på förtroendet ur ett positivt perspektiv. Analysen visar på utifrån 

detta att inflytelserika aktörer har en direkt möjlighet att påverka sina läsares förtroende för 

varumärken och blir på så sätt ett viktigt verktyg vid varumärkesexponering. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att influerare och experter har en bevisad effekt på 

förtroendet till varumärken. Men när de ställs mot varandra uppkommer det spännande avvikelser.  

 

Figur 4- Analysmodell 2. Konstrukt ställda var för sig emot Trust 
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5.6 Hypotestest 

 

 

 

 

 

 

   Tabell 3: Tabell över hypotestest 

Utifrån resultaten av analysen i undersökningen och som presenterat i tabell 3 är det möjligt att 

konstatera alla hypoteser som accepterade. Samtliga konstrukt som representerar de framtagna 

hypoteser framvisar en signifikans på cirka 0,000 och ett T-Värde över 1 med marginal, vilket 

stärker hypotesernas validitet.   

H1- Rationella kundrelationer hanterade av experter ger ett ökat förtroende för ett 

varumärke 

H1 som grundar sig i konstrukten relaterade till experter visar ett högt värde gällande koppling till 

förtroende för varumärken.  Dessa konstrukt, mer specifikt ”Experter” och ”Experter karaktär” 

resulterade t-värden 7,991 respektive 7,352 med en signifikans på 0,000 på båda vilket visar de 

starka värden som resulterar i ett accepterande av H1. 

Accepterandet av H1 innebär att experter ger ett ökat förtroende för varumärken. Detta lyfter 

vidare fram den rationella delen i kundrelationer som en viktigare aspekt vid skapandet av ett ökat 

förtroende för varumärken. 

H2- Emotionella kundrelationer hanterade av Influerare ger ett ökat förtroende för ett 

varumärke  

H2 som grundar sig i konstrukten relaterade till influerare visade lägre värden än H1 i anslutning 

till förtroende för varumärken. Konstrukten som mynnade ut i H2, ”Influerare” och ”Influerare 

egenskaper” resulterade i t- värden 5,379 respektive 6,795 med en signifikans på 0,000 under båda 

konstrukten i relation till förtroende.  

Som tidigare nämnt är ovanstående värden lägre än siffrorna i H1, dock är värdena fortfarande 

positiva och påvisar en viss effekt på förtroendet för varumärken. De positiva siffrorna resulterade 

av dessa konstrukt i samband med förtroende stärker bekräftelsen av H2 och syftar på att 

emotionella kundrelationer i slutändan ökar förtroendet för ett varumärke. 

H3- Ett högt förtroende för de digitala plattformar där varumärken exponeras leder till ett 

ökat förtroende för varumärket.  

H3 som grundas på konstruktet ”Trust information” i förhållande till förtroende resulterade i 

studiens högsta t-värden, 11,421. Att ett högt förtroende för digitala plattformar där varumärken 

exponeras, leder till ökat förtroende för varumärken reagerade konsumenter positivt på. H3 talar 

med säkerhet för att ju mer en digital plattform är pålitligt, desto mer förtroende får konsumenter 

för de exponerade varumärken på den plattformen. Dock kan plattformar vara emotionellt 
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baserade som exempelvis bloggar där genom influerare förmedlas känslor eller expert grundade 

forum där expertis delas och kunskap förmedlas. Den starka kopplingen och det höga t-värdet 

berättigar H3 som bekräftad.  

H4 – Ett ökat förtroende för ett varumärke påverkas av den emotionella faktorn att 

konsumenter vill vara och ta rationella beslut. 

De fyra konstrukten, ”Experter”, ”experter karaktär”, ”Influerare”, och ”Influerare egenskaper” 

grundar H4 och ställs mot förtroende. Som tidigare nämnt i analyskapitlet visade både den 

rationella faktorn hos experter och emotionella hos influerare höga siffervärden, dock ansågs den 

rationella sidan ha en mer signifikant påverkan på konsumenterna.  

Analysen visar vidare på att det är rationaliteten som till stor del styr, men att den emotionella viljan 

att vara rationell även spelar en stor roll. Konsumenterna ansågs vilja vara rationella och lyssna på 

experters råd men samtidigt undermedvetet söker konsumenterna efter emotionella relationer. 

Fortsättningsvis är det möjligt att konstatera att utifrån resultaten ifrån analysen i undersökningen 

blir H4 hypotes bekräftad. Ett ökat förtroende för ett varumärke påverkas av den emotionella 

faktorn att konsumenter vill vara rationella.  
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6.0 Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer en slutgiltig diskussion kring studien föras vilket ligger till grund för studiens slutsatser. 

Diskussionen förs med hänsyn till de presenterade teorier i kapitel 2.0 samt analysen i kapitel 5.0. Detta kapitel 

ämnar även ge en inblick i de argument som påverkar studiens slutgiltiga bidrag.  

I problematiseringen beskrivs en situation där inflytelserika aktörer får alltmer en viktigare roll inom 

dagens marknadsföring. Att fyra av fem människor idag använder sociala medier ger en bild av att 

digital marknadsföring blivit en viktig faktor vid varumärkesutveckling (Findahl & Davidsson, 

2015). Inflytelserika aktörer blir en del av detta modernare sätt att sprida varumärkeskännedom. 

De aktörer som behandlas i studien benämns till influerare och experter. Dessa har likt sina 

föregångare opinionsledare och opinionsbildare (Baines, Fill, & Page, 2011) olika tillvägagångsätt 

för att uppnå målet med att påverka konsumters syn på varumärken.   

När Whan Park (1977) genomförde undersökningar på om referensgrupper kunde influera olika 

målgrupper konstaterades det att inom vissa segment var grupperna densamma, dock i de flesta 

fallen krävdes det specifika referensgrupper för specifika målgrupper. Aktörerna har många likheter 

med referensgrupperna Whan Park (1977) talade om. Genom att använda sig av inflytelserika 

aktörer kan företag generera ett ökat förtroende för sitt varumärke. Det viktiga här blir att 

undersöka att rätt budskap sprids av rätt aktör. Brown och Hayes (2008) tog upp att en inflytelserik 

aktör behöver kunna relatera till det budskap som de sprider. Att influeraren har en koppling till 

de varumärken de exponerar sina läsare för är viktigt dels för att det skall upplevas naturligt samt 

för att konsumenterna som blir utsatta för marknadsföringen skall finna influeraren trovärdig. I 

studiens undersökning kunde kopplingen att förtroendet till varumärken ökar tillskrivas samtliga 

former av inflytelserika aktörer. 

Vidare visade undersökningen att de inflytelserika aktörernas karaktärsdrag och egenskaper i sin 

tur också hade en direkt koppling till ett ökat förtroende. Detta går att koppla till 

relationsmarknadsföringen som enligt Bruhn (2006) har till syfte att skapa interaktion mellan 

konsumenter och företag. Inflytelserika aktörer fungerar på detta vis som en mellanhand som låter 

företag kommunicera och interagera indirekt med konsumenter. Vidare kan det diskuteras att 

inflytelserika aktörer och de plattformar där de verkar får en CRM liknande funktion då de låter 

företag hålla koll och lyssna på konsumenter. Detta kräver dock att företag är villiga att underhålla 

relationen till de inflytelserika aktörerna. Det kan ses som en utveckling och ett nytt redskap för att 

uppnå det Ling et.al. (2010) och Storbacka & Lehitinen (2004) anser vara meningen med CRM, att 

skapa kundvärde, värdet som skapas när två parter anpassar sina processer till varandra och skapar 

en gemensamt lönsam relation. I likhet med vad Storbacka och Lehitinen (2004) talar om blir 

inflytelserika aktörer den gemensamma platsen där de två processerna möts och där värdet och 

relationen skapas.        

För att påverka och influera konsumenter har marknadsförare länge använt sig av olika laddade 

budskap. Preston (1967) undersökte hur rationella och irrationella budskap kunde påverka 

konsumenter. I studien upptäcktes det att de som svarade på irrationell marknadsföring hade andra 

kriterier för hur de relaterade till budskapen kriterier som Preston (1967) ansåg vara allt annat än 

irrationella. Genom denna upptäckt fick den emotionella riktningen en klar framträdande roll i 

marknadsföringens framtid. När influerare och experter undersöks närmare framkommer det att 

de kan fylla två huvudsakligen olika funktioner. Influerare använder sig av emotionallitet för att 
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förmedla känslor som följarna kan relatera till medan experter använder sig av rationella åsikter, 

kunskap och erfarenhet för att kunna ge läsare tydliga och konkreta faktabaserade beslut.  

Genom bekräftelsen av hypoteserna H1 och H2 kan argument föras att influerare och experter har 

en direkt påverkan på konsumentens förtroende till de varumärken som exponeras. Genom den 

tidigare forskningen kring marknadsföring och relationer som påverkar förtroende, kan de 

aktörerna ses som ett verktyg eller en mellanhand till att skapa fungerande relationer till 

varumärken. Då H3 även bekräftades skapas en bild av att förtroendet för de plattformarna som 

aktörerna agerar på får en viktig roll i hur förtroendet för varumärken påverkas. I studien har ett 

kapitel avsetts för undersökning kring tidigare forskning inom sociala medier där ges en bild av hur 

”brett” begreppet är samt hur många olika plattformar som existerar inom begreppet. Genom detta 

kan argument föras att förtroendet till sociala medier baseras på och påverkas av de plattformar 

där användaren är aktiv. Genom hypoteserna H1-H3 kan aktörernas påverkan på förtroendet till 

varumärken accepteras, med en tolkning kring att läsaren har ett förtroende till de plattformar som 

influerare och experter agerar på.  

Genom hypotes H4 skapas en bild av hur emotionallitet och rationalitet påverkar förtroendet för 

varumärken. Här ställs flera konstrukt mot varandra för att bekräfta hypotesen. Genom analysen 

kan det urskiljas hur rekommendationer från experter är vad som väger tyngst när det kommer till 

att öka förtroendet för varumärken. Detta kan ses som att rationella marknadsföringsbudskap har 

en större påverkan på förtroende än de emotionella budskapen. Genom studiens analys kan dock 

starka argument för en annan syn läggas fram. Genom att expertens karaktär visar på en lägre 

påverkan på förtroendet är det möjligt att konstatera att konsumenter vill ta rationella beslut men 

på grund av sin emotionella verklighetsbild slutar det med att konsumentens emotionella 

preferenser påverkar rationaliteten. Det blir på så sätt viktigare att den aktören framstår som en 

expert och att dess kvalifikationer kan antas, än att kvalifikationerna avgör om den personen kan 

ses som en expert.  

Influerare har en direkt koppling till emotionella budskap genom att skapa känslor och länka 

varumärket till dessa. Studien visar på att valet av influerare har en större påverkan på förtroendet 

än att influeraren rekommenderar produkten. Detta argument kan förstärkas genom att jämföra 

Daniel Wellingtons framgångsrika digitala marknadsföringsstrategi med studiens resultat. Daniel 

Wellingtons marknadsföring som beskrivs i studiens bakgrund använde sig av emotionellt styrda 

kampanjer i samarbete med influerare. Utifrån studien kan det vidare konstateras att influerares 

egenskaper är en viktigare faktor för att skapa förtroende än influerarens rekommendationer. Att 

Daniel Wellingtons marknadsföring resulterat i succé kan kopplas till beslutet att inte tvinga de 

kontaktade influerarna att rekommendera köp, utan att istället enbart visa upp produkten på ett 

kreativt sätt. Genom detta länkade Daniel Wellington sitt varumärke med en känsla för stil och 

trend samt skapade en emotionell relation till konsumenterna. Daniel Wellington är ett utmärkt 

exempel på ett varumärke som genom digitaliseringens nya tillgänglighet, lyckats använda 

inflytelserika aktörer på ett korrekt sätt. 

Experten har en traditionell koppling till rationella budskap där de testar och jämför varumärkens 

produkter samt ger rekommendationer baserade på de utförda testerna. I studien visar det sig att 

expertens rekommendationer har den mest betydande och signifikanta påverkan på förtroendet till 

ett varumärke. Det framgår att när expertisen kan skönjas påverkar inte expertens bakgrund och 
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karaktär förtroendet i någon större grad. Detta argument stärks när det jämförs med hur experterna 

i Top Gear agerar när de skall testa och rekommendera bilar. Top Gear som presenteras i studiens 

bakgrund använder sig av ett rationellt förhållningsätt till tester som förstärks av experternas 

förmåga att emotionellt koppla an till publiken. I studien framkommer det att expertens 

rekommendationer är den styrande faktorn till att stärka förtroendet för ett varumärke, medan de 

karaktärer experten innehar faller i obemärkthet. Att ett program som Top Gear fått en global 

spridning kan kopplas till det faktum att experterna i programmet ger rationellt framtagna och 

testade rekommendationer. Genom detta tillvägagångsätt kan varumärken få opartiska och väl 

ansedda experter som rekommenderar varumärket baserat på transparenta tester. Top Gear är ett 

klockrent exempel på ett traditionellt program baserat på rekommendationer som genom 

digitaliseringen utvecklats till att idag bidra till påverkan på förtroende som en inflytelserik aktör 

medför.  

Rationella budskap har varit något som marknadsförare använt sig av länge, men kan 

marknadsföring verkligen vara helt rationell? Emotionallitet kan ses som en viktig del i hur 

människan avgör vad som är ett rationellt beslut. Simon (1947) såg på rationella beslut som en del 

i hur varje individ uppfattar sin egen verklighet. Utifrån detta skapades begreppet bunden 

rationalitet. Vidare utvecklade March (1978) begreppet genom att undersöka vilken roll individuella 

preferenser har på rationalitet. March (1978) syn på preferenser kan kopplas till hur Preston (1967) 

ifrågasatte termen irrationell marknadsföring. I studiens analys konstateras att både rationalitet och 

emotionallitet kan påverka förtroendet till varumärken men när båda ställs mot varandra tar den 

emotionella sidan över. När rationaliteten experter medför ställs i relationen till Trust visar 

undersökningen på ett förvånande resultat. De rationella karaktärerna hos experter har en betydligt 

lägre signifikans på förtroende än den emotionallitet experten kan erbjuda.  
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7.0 Slutsats 

I detta kapitel presenteras både de praktiska och teoretiska slutsatserna som dragits utifrån den empiriska 
studien. Vidare presenteras även studiens bidrag där huvudsyftet är att de vedertagna traditionella 
marknadsföringsfenomenen placeras i en digital verklighet. Slutligen introduceras tankegångar som uppkommit 
under studiens process som förslag på fortsatt forskning.  
 
Genom det virala mottagandet av digitala plattformar och det faktum att 80 procent av 

internetanvändare finns på sociala medier, kan det argumenteras för att företag behöver utveckla 

och fokusera på sin digitala närvaro. Genom att anpassa marknadsföringsstrategier efter den nya 

digitala verkligheten kan företag effektivt nå ut till en bred publik av potentiella och existerande 

konsumenter. Framgångsrika exempel på den typen av marknadsföring kan upptäckas hos 

etablerade varumärken som Daniel Wellington.   

 
Personer som traditionellt inte haft möjligheten förr har idag genom digitaliseringens magi fått en 

framtida central position med potential att påverka och influera många oftast likasinnade 

människor. Vidare ämnar studien att undersöka inflytelserika aktörer för att skapa förståelse för 

rollen de har vid varumärkesexponering. Tidigt framgick det att inflytelserika aktörer kan delas in i 

två huvudkategorier, influerare som genom känslor och kreativitet skapar emotionella relationer till 

stora mängder följare och experter som genom sin kunskap kring ett ämne får en roll som vägledare 

samt får förmågan att influera följare genom rationellt framtagna argument och rekommendationer. 

Likheten mellan de olika aktörerna är förmågan att nå ut till specifika målgrupper. 

Genom studiens litteraturgenomgång av relevant tidigare forskning kopplat till ämnet samt en 

grundlig kvantitativ empirisk undersökning kan det konstateras att influerare och experter har en 

påtaglig påverkan på förtroendet till exponerade varumärken. Studiens undersökningar och 

analyser resulterar i att när aktörerna jämförs mot varandra och hur de påverkar förtroendet, får 

experten den högsta påverkan och signifikansen. Bland influerare gäller det att välja en influerare 

som tillför en emotionell aspekt till det budskap ett varumärke vill förmedla. Influerarens 

egenskaper är vad som i huvudsak leder till ett ökat förtroende för exponerade varumärken i likhet 

med DW fallet. Vid valet av expert handlar det i sin tur om att välja en person som konsumenterna 

bedömer vara expert. Vidare redogör studien för att expertens rekommendationer samt hur dessa 

tagits fram är vad som i huvudsak leder till ett ökat förtroende vid varumärkesexponering.  

I anslutning till studiens frågor kan det fastställas att inflytelserika aktörer genererar en direkt positiv 

påverkan på förtroende till varumärken. Det budskap varumärket vill förmedla styr till vilken grad 

influerare eller experter bör väljas. Influerare påverkar och förmedlar effektivt emotionella budskap 

medan experten bättre påverkar och förmedlar mer rationella budskap.  

Sammanfattningsvis har inflytelserika aktörer två olika sätt att generera förtroende för ett 

varumärke. Influerare bidrar med känslor och experter med rekommendationer. Vidare kan det 

konstateras att inflytelserika aktörer idag har en viktigare roll i hur varumärken marknadsförs 

digitalt. I studien fastställs det att de traditionella marknadsföringsstrategierna bör utvecklas för att 

fungera i dagens digitaliserade samhälle.  

Slutligen visar studien, för att uppnå positiv påverkan på förtroendet till ett varumärke behöver 

valet av aktör styras utifrån budskapet som skall förmedlas. 
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7.1 Manegerial Implications  

I Studien presenteras olika synsätt på hur konsumenterna upplever förtroendet för varumärken 

som exponeras via Influerare och Experter. Genom att utgå ifrån konsumentens beteende får 

företag kunskap om hur de kan tillämpa exponering och använda sig av dessa inflytelserika aktörer. 

Som presenterat i slutsatserna bör företag noggrant undersöka vilket budskap som de vill förmedla 

och utifrån detta välja vart budskapet exponeras. Detta ger även en bild av att det standardiserade 

budskapet inte har en lika stark effekt när det kommer till digitala plattformar då dessa är mer 

beroende av konsumentens egna preferenser. Vidare kan ett standardiserat budskap snarare orsaka 

irritation än förundran.  

Företag behöver noggrant överväga vem deras budskap riktar sig till och vad konsumenterna 

reagerar på för kommunikation. Detta är av betydelse vid valet av aktör i form av influerare eller 

experter.     

7.2 Studiens Bidrag 

Studien bidrar med att skapa en förståelse kring influerare och Experters roll inom digital 

marknadsföring. Vidare skapas en övergripande förståelse kring hur inflytelserika aktörer kan 

påverka konsumenters förtroende till varumärken de exponeras för. Studien behandlar även 

områden kring beteendepåverkan vid beslutsfattning. Rationalitet och emotionallitetens roll i hur 

inflytelserika aktörer ses och mottas.  

Vidare bidrar studien med att placera in tidigare kända marknadsförings fenomen i en digital 

verklighet. Kopplingar som genomfördes av forskare som Simon (1947) Preston (1967) och March 

(1978) får en direkt koppling till hur influerare och experter påverkar förtroendet hos konsumenter. 

De teorier som utvecklades och var aktuella när internet och digitalisering var en dröm eller en 

grön siffra på en svart skärm visas vara aktuella i en tid där konsumenterna teoretiskt kan ha tillgång 

till obegränsad information.  

7.3 Vidare forskning 

Under studiens gång har flertalet intressanta frågor noterats och kommer beskrivas under detta 

avsnitt som rekommenderade ämnen för vidare forskning.  

Att relationsmarknadsföring har en viktig del i företags marknadsföringsstrategier är idag 

uppenbart, men i dagens digitala samhälle kan vissa relationer ibland ifrågasättas. Den traditionella 

bilden av en dyadisk tvåvägskommunikativ relation (referera Grönroos 1994 här) är nödvändigtvis 

inte det som konsumenter strävar efter. Där av rekommenderas en fortsatt forskning kring hur 

triadiska relationer (referens behövs, kolla efter VIRPI HAVILA och triad på scholar) kan komma 

att påverka företags arbete med relationsmarknadsföring. Detta kan vidare argumenteras för att 

företaget enbart för en indirekt relation med konsumenten genom en mellanhand.  

I studien undersöks inflytelserika aktörers påverkan på förtroende dock utan beaktning till 

köpintentioner. Vidare rekommenderas en ytterligare forskning kring påverkan aktörerna har på 

konsumentens köpintention.  
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Bilaga 2 

 Enkätfrågor 

1.1 
Hur viktig är följande personers åsikter för dig när du ska köpa produkten/varumärket 
du valt i fråga 12?  - Influerare 

1.2 
Hur viktig är följande personers åsikter för dig när du ska köpa produkten/varumärket 
du valt i fråga 12?  - Experter 

2.1 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Information från influerare 
är viktigt inför ett köp. 

2.2 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Det är viktigt att influerare 
är pålitliga. 

2.3 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Det är viktigt att influerare 
är ärliga. 

2.4 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Det är viktigt att den 
influerare jag följer har samma värderingar som jag. 

2.5 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Det är viktigt att influeraren 
jag följer är populär och omtyckt. 

2.6 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Det är viktigt att influeraren 
jag följer är rolig och underhållande. 

2.7 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Jag kan känna en större tillit 
till produkter/varumärken som de influerare jag följer på sociala medier tycker om. 

2.8 

Vi undrar hur viktiga influerare på digitala plattformar är för dig när du handlar (En 
influerare är en profil som du gillar och följer regelbundet) - Jag gör ofta köp baserat på 
vad influerare jag gillar rekommenderar/använder. 

3.1 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Information från experter är viktig för mig inför ett köp. 

3.2 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Det är viktigt för mig att experterna jag lyssnar på har dokumenterad kunskap. 

3.3 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Det är viktigt för mig att experterna jag lyssnar på är trovärdiga. 

3.4 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Det är viktigt för mig att experterna jag lyssnar på är kända i sin bransch/ har 
många andra som följer. 

3.5 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Jag skulle aldrig handla utan att kolla med experter först. 

3.6 
Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 



 

 
 

tränare) - Jag kan känna en större tillit till produkter/varumärken som experter 
rekommenderar. 

3.7 

Vi undrar hur viktiga experter på digitala plattformar är för dig när du handlar (En expert 
är en person som har en professionell anknytning till området, tex en utbildad personlig 
tränare) - Jag gör ofta köp baserat på en experts rekommendation. 

4.1 
Vi är intresserade av hur du samlar information innan ett köp. Ta ställning! - Jag baserar 
beslutet att köpa en produkt på tilliten jag har till varumärket. 

5.1 

Vi undrar också hur viktigt förtroende och tillit är för dig i olika avseenden. Ta ställning!  - 
Det är viktigt för mig att jag har en god tillit till ett varumärke innan jag köper en 
produkt/tjänst. 

5.2 
Vi undrar också hur viktigt förtroende och tillit är för dig i olika avseenden. Ta ställning!  - 
Det är viktigt för mig att jag har en god tillit till det företag jag köper av. 

5.3 
Vi undrar också hur viktigt förtroende och tillit är för dig i olika avseenden. Ta ställning!  - 
Jag tycker att informationen jag får via mina digitala nätverk är pålitlig. 

5.4 
Vi undrar också hur viktigt förtroende och tillit är för dig i olika avseenden. Ta ställning!  - 
Det är tryggt och säkert att handla online. 

5.5 

Vi undrar också hur viktigt förtroende och tillit är för dig i olika avseenden. Ta ställning!  - 
Jag förlitar mig mycket på webben för information - tex rekommendationer, recensioner 
inför köp. 

 

 

 

 


