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Sammandrag 

Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som 

marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna 

ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna 

identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. 

Studien visar att PR-byrån hanterar utmaningar som berör 1) deras oförmåga att styra 

influencers, 2) konsekvenserna av konstant informationsspridning mellan konsumenter och 3) 

att en influencer marketing kampanj inte går att få ogjord och vikten av inte ingå riskfyllda 

samarbeten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

“Participation is marketing. Participation is branding. Participation is Influence.” 

Solis och Breakenridge, 2009, s 19 

 

Medielandskapet genomgår nu en förändring till följd av ett ökat användande av sociala             

medier. Konsumenter påverkas i stor utsträckning av kommersiell information publicerad i           

sociala kanaler som bloggar, Facebook, Instagram, Twitter och Youtube, vilket tvingar           

marknadsförare att hitta nya sätt att nå önskad målgrupp (Tuten och Solomon, 2015). 

  

Sociala medier beskrivs av Kaplan och Haenlein (2010, s 61) som “a group of Internet-based               

applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0”. På             

dessa applikationer tillåts skapande och utbyte av så kallat user-generated content (UGC), det             

vill säga innehåll som produceras av användare, till skillnad från producer-generated content            

(PGC) som produceras av kanalens ägare (Cheong och Morrison, 2008). PGC till UGC är en               

av de essentiella aspekterna i övergången från Web 1.0 till Web 2.0. Interagerandet på sociala               

medier förändrar konsumenternas livsstil och vardag, eftersom generationer växer upp med           

dessa kanaler som huvudsakliga plattformar för kommunikation och utbyte av information           

(Tuten och Solomon, 2015). Detta skapar förutsättningar för ett förändrat          

marknadsföringsklimat i vilket traditionell annonsering används i allt mindre utsträckning för           

att nå ut till konsumenter. Den traditionella annonseringen, även annonsering på sociala            

medier, har visat sig tappa effekt eftersom den existerar i överflöd och inte når ut till                

konsumenter genom bruset (Brown och Hayes, 2008). 

 

I takt med att allt fler kommersiella varumärken överger traditionell annonsering letar            

marknadsförare efter nya sätt att sprida varumärkesbudskap till potentiella konsumenter. I           

denna process fångar influencers, mikrocelebriteter på sociala medier, marknadsförares         

uppmärksamhet (Senft, 2008). Till skillnad från celebriteter inom underhållning (t.ex. film,           
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TV och musik) som är offentliga ikoner med en stor grupp följare, innebär mikrocelebritet ett               

kändisskap inför en nischad och trogen grupp följare (Marwick, 2013). Marknadsföring med            

kända personligheter som varumärkesambassadörer är inte ett nytt fenomen, men den digitala            

kontext i vilken influencers representerar varumärken är relativt ung (Freberg, 2011).           

Influencers är huvudsakligen verksamma inom kategorin ”livsstil” på kommersiella bloggar          

och andra sociala medieplattformar (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter och Youtube), där de            

publicerar nischat innehåll som bygger på delandet av personliga aspekter av sin vardag             

(Abidin, 2015). 

 

Centralt för den personliga framgången hos influencers är deras förmåga att utveckla            

personliga varumärken . Studier har visat hur de noga arbetar med att bygga medvetenhet och              1

följartillväxt, men också en djup och intim relation mellan det personliga varumärket och             

följarskaran (Marlow, 2006). Utöver intimitet beror även en influencers framgång på egen            

smak och trovärdighet (Abidin, 2015; McQuarrie et. al., 2013). Selektiva val av språkbruk,             

bilder och stil kan leda till en ackumulation av såväl socialt som ekonomiskt kapital, det vill                

säga starkare kändisskap, personligt varumärke och kommersiell framgång (McQuarrie et. al.,           

2013). Trovärdighet och egen smak är följaktligen lika viktigt för att influencers ska skapa              

tillväxt av sin egen följarskara, som att vara effektiva i sina rekommendationer av             

varumärkens varor och tjänster (Abidin och Ost, 2016). 

 

Tidigare forskning har visat att konsumenter har större förtroende för andra konsumenters            

rekommendationer än för traditionell marknadsföring, och att de i större utsträckning fäster            

sig vid personliga varumärken än vid företags varumärken (Cheong och Morrison, 2008;            

Abidin och Thompson, 2012). Således utgör en influencer, med sitt kommunikationsnätverk           

och personliga varumärke som tilltalar en viss följarskara, ett strategiskt          

marknadsföringsverktyg i egenskap av en inflytelserik konsument som kan sprida budskap           

om produkter och tjänster. Mer konkret innebär influencer marketing att en mikrocelebritet            

på sociala medier presenterar varor och tjänster i den egna kanalen i utbyte mot någon form                

av motprestation (t.ex monetär) i ett så kallat sponsrat inlägg (Tuten och Solomon, 2015).              

Genom att tillämpa influencer marketing som marknadsföringsstrategi kan företag nyttja          

1  Med personligt varumärke avses en extern identitet med funktioner likt varumärkens, hos individer 
(Montoyao och Vandehey, 2002) 
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influencers trovärdighet och autenticitet i syfte att forma konsumenters uppfattningar om           

traditionella företagsvarumärken och påverka deras köpbeslut (Brown och Hayes, 2008). 

 

Influencer marketing som strategi har visat sig effektiv eftersom tidigare forskning tyder på             

att konsumenter har större förtroende för andra konsumenters rekommendationer än för           

traditionell marknadsföring, samt att de i större utsträckning fäster sig vid personliga            

varumärken än vid företags varumärken (Cheong och Morrisson, 2008; Abidin och           

Thompson, 2012). Influencern, i egenskap av en inflytelserik konsument, utgör således ett            

strategiskt marknadsverktyg som kan sprida budskap om varumärken, varor och tjänster som            

tilltalar deras starka kommunikationsnätverk (Tuten och Solomon, 2015). Genom att tillämpa           

influencer marketing kan varumärkesägare nyttja influencers trovärdighet och autenticitet i          

syfte att forma konsumenters uppfattningar om varumärken och indirekt påverka deras           

köpbeslut (Brown och Hayes, 2008). 

 

Det aktuella medielandskapet beskrivs av Solis och Breakenridge (2009) som en hybrid            

mellan PR, online marknadsföring, marknadsanalys och inflytelserika, förespråkande kunder.  

Varumärkesägare anlitar ofta PR- eller kommunikationsbyråer för att tillämpa influencer          

marketing och låter dessa agera mellanhänder mot aktörer som influencers, media och            

konsumenter, eftersom dessa byråer anses besitta större kompetens om strategin. Solis och            

Breakenridge beskriver hur PR-byrån är den mest kompetenta aktören att anlita i detta syfte,              

eftersom PR traditionellt handlat om att skapa trovärdig tredjepartskommunikation,         

varumärkeslojalitet och resonans. PR-byråer förstår, till skillnad från sina klienter och andra            

aktörer, att det inte är publiciteten i sig utan reaktionerna som följer som är den viktigaste                

delen av processen. (Solis och Breakenridge, 2009). 

 

År 2016 implementerade rekordmånga varumärken influencer marketing i sin         

marknadsföringsmix och användandet förväntas öka betydligt under år 2017 (Harrington          

McCoy, 2017). Parallellt ökar följare tillika konsumenters medvetenhet om den kommersiella           

naturen i influencerinnehåll. Tidigare forskning om influencer marketing har i huvudsak           

gjorts i länder där marknadsföring via social media influencers inte behöver märkas som             

sponsrade inlägg (Abidin och Ots, 2016). På den svenska marknaden gäller enligt            

Internationella Handelskammarens (ICC) nionde artikel om identifikation (2011) att all          
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reklam ska vara ”lätt att identifieras som sådan, oavsett utformning och medium”. Detta             

innefattar även kanaler med redaktionellt innehåll om publicisten, i detta fall influencern, har             

”ekonomisk vinning eller potentiell sådan som resultat av publiceringen” (Hörnfeldt, 2017).           

Det är alltså förbjudet att som influencer vilseleda följare om att ett inlägg har kommersiellt               

syfte, varför denna typ av innehåll enligt lag ska inledas med en tydlig annonsmärkning              

innehållande varumärkets namn. Ansvar för att dessa riktlinjer följs av samtliga parter            

involverade i samarbetet, det vill säga att såväl varumärke som influencer och eventuell             

PR-byrå döms av Konsumentverket vid överträdelser (Hörnfeldt, 2017). 

1.2 Problematisering 

Regleringar har lett till en ökad transparens i samarbeten mellan varumärken och influencers,             

vilket gör trovärdighet viktigare än någonsin eftersom upplevd autenticitet i sponsrade           

rekommendationer garderar mot eventuell negativ kritik från konsumenter (Abidin och Ots,           

2016). Influencer marketing används för att dra nytta av den interaktiva upplevelsen mellan             

konsumenter (Tuten och Solomon, 2015), och således är det möjligt att nå en stor mängd               

relevanta konsumenter på kort tid genom denna strategi (Kiss och Bichler, 2008). Men om              

influencers och konsumenter på kort tid kan sprida positiva budskap om varumärken på             

sociala medier kan de också sprida negativa budskap på lika kort tid. Ett lyckat              

influencersamarbete kan ha stark slagkraft och generera stora mediala drev, men om            

samarbetet är mindre lyckat kan det potentiellt skada varumärken (Tuten och Solomon,            

2015). 

 

2016 meddelade varumärket Audi att de på den svenska marknaden skulle lansera en ny              

bilmodell i samarbete med TV- och radioprofilen, tillika influencern, Kakan Hermansson. På            

sociala medier reagerade konsumenter starkt, med anledning av kontroversiella uttalanden          

som Hermansson tidigare gjort om bland annat svensk polis. “Att samarbeta med och lyfta              

fram en person som uppmanar till våld mot polisen, hånar mordoffer och hatar män i               

allmänhet och poliser i synnerhet måste vara en extrem tankevurpa hos ansvariga inom             

Audi”, skriver en konsument på Audis svenska Facebooksida. Kort därpå valde Audi att             

avsluta kampanjen och trots att varumärkesägaren erkänner att de själva inte gjorde en             

tillräckligt noggrann kontroll av Kakan Hermanssons tidigare uttalanden skyller man nu på            

PR-byrån som rekommenderade samarbetet. (Thambert, 2017). 
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Ett misslyckat samarbete, då PR-byrån hamnar i en konfliktsituation på grund av en             

tredjeparts misstag, är ett exempel på vad som kan gå fel vid tillämpningen av influencer               

marketing. Likt alla marknadsföringsstrategier finns såväl möjligheter som utmaningar.         

Tidigare forskning som har berört strategin har bland annat undersökt hur relevanta            

influencers lämpligen väljs ut (Booth och Matic, 2011), hur konsumenter uppfattar influencer            

marketing (Freberg et. al., 2011; Abidin, 2015; Abidin och Ots, 2016) samt hur influencer              

marketing på ett effektivt sätt används för att skapa varumärkesmedvetenhet (Brown och            

Hayes, 2008). Sammanfattat fokuserar rådande forskningsläge på varumärkens respektive         

konsumenters perspektiv, i mycket större utsträckning än PR-byråers perspektiv. Det faktum           

att man har kunnat visa på att PR-byråer och deras klienter historiskt har haft olika               

uppfattningar om hur varumärkesmedvetenhet bäst skapas (Sasser och Koslow, 2012;          

Gambetti et. al., 2015) tyder på att det finns ett forskningsgap rörande PR-byråns uppfattning              

om och arbete med de utmaningar som influencer marketing kan medföra. PR har kallats för               

“the most powerful marketing disciplin” (Solis och Breakenridge, 2009), varför det är viktigt             

att skapa större förståelse för hur aktörer från detta perspektiv upplever att influencer             

marketing påverkar deras dagliga arbete. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing               

som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Med         

hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad ämnas eventuella          

utmaningar att identifieras för att öka förståelsen kring hur PR-byråer bemöter strategin.            

Forskningsfrågan lyder således: 

1.3.1 Frågeställning 

Vilka utmaningar finns det för svenska PR-byråer med marknadsföringsstrategin influencer          

marketing och hur hanteras dessa? 
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket är uppbyggt på tidigare forskning inom varumärkesbyggande,          

word-of-mouth marketing, socialt inflytande och autenticitet. Dessa fyra teoretiska avsnitt har           

av tidigare forskning urskilts som huvudsakliga faktorer till influencer marketings framgång.           

Dessa hänger också samman på följande vis: Syftet med marknadsföringsstrategin influencer           

marketing är att bygga varumärken, vilket sker genom informationsspridning.         

Informationsspridningen i sin tur kan bli bättre eller sämre beroende på det sociala inflytandet              

och autenticiteten i budskapen som kommuniceras. I följande avsnitt kommer          

varumärkesbyggande, informationsspridning på sociala medier, socialt inflytande och        

autenticitet behandlas mer ingående.  

3.1 Varumärkesbyggande 
Brakus et. al. (2009) beskriver ett varumärke som märkning av en produkt eller tjänst vilken               

specificerar ett ägarskap, av ett visst företag, som vi upplever, utvärderar, erhåller känslor             

gentemot och bygger associationer kring för att uppskatta värdet av det. Ett varumärke             

förstärker värdet av en produkt eller tjänst utöver dess funktionella nytta (Farquhar, 1989). 

 

Uppkomsten av influencer marketing på sociala medier har skapat ett inflytande hos            

användarna över hur varumärken och företag åskådas av omvärlden. Varumärken blir           

delaktiga i konversationen och varumärkesbyggande försvåras till följd av att konversationen           

nu sker i en miljö utom kontroll för företagsägarna. (Booth och Matic, 2011) 

 

Varumärkesbyggande, beskrivs av Kotler och Keller (2015), som att utrusta och beklä            

produkter med makten som finns i ett varumärke. I varumärkesbyggande är det viktigare att              

ta hänsyn till en annan individs uppfattning av varumärket än hur varumärkets fysiska             

uppenbarelse tar form (Duncan och Moriarty, 1998). Rosenbaum- Elliott et. al. (2015)            

beskriver lyckat varumärkesbyggande av en produkt eller tjänst som ett bidrag till mervärde             

för konsumenter och som något med möjlighet att skydda varumärket från priskonkurrens            

och påtryck utifrån. Varumärkesbyggande idag är en nyckelkonstruktion för en produkts           

värde i en ökad konkurrensutsatt marknad. När man talar om värdet av ett varumärke brukar               
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det kallas för varumärkeskapital. Faquhar (1989) definierar varumärkeskapitalet som         

mervärdet med vilket ett visst varumärke ger upphov till för en produkt. I betydelsen av               

varumärkeskapital är varumärkesmedvetenhet en viktig komponent (Rosenbaum-Elliott,       

2015). Stark varumärkesmedvetenhet kommer från den familjära känslan som infinner sig.           

Varumärkesattityder formar och bibehåller varumärkeskapitalet och det är marknadsföringen         

och kommunikationen som hjälper till att forma varumärkesattityden (Rosenbaum-Elliott,         

2015). Vid varumärkesbyggande på sociala medier är det enligt Rosenbaum-Elliott (2015)           

relevant att varumärket kommuniceras enhetligt trots att det kommuniceras i olika kanaler,            

för att skapa en kontinuitet och enhetlighet stilmässigt. 

3.2 Informationsspridning på sociala medier 
Fenomenet, word-of-mouth (WOM) kan beskrivas som informella konversationer som berör          

varor eller tjänster för att dela med sig av erfarenheter och synpunkter, till människor i sin                

omgivning (Schiffman et. al. 2008) men som till följd av teknologi nu utspelar sig online på                

sociala medier (Cheung och Thadani, 2012). Word-of-mouth (WOM) har länge ansetts vara            

en viktig mekanism för hur information kan nå stora mängder population och möjligtvis             

influera andra personers åsikter, väcka innovation och skapa varumärkesmedvetenhet         

(Bakshy et. al., 2011). WOM beskrivs av Dellarocas (2003) som en av världens äldsta              

mekanismer i historien som nu med Internets framgång fått signifikant betydelse.           

Marknadsförare och sociologer har uppmärksammat vikten av word-of-mouth marketing och          

konceptualiserat det som ett naturligt pågående fenomen som påverkar majoriteten av alla            

köpbeslut (Kozinets et. al., 2010). WOM är ett effektivt verktyg för marknadskommunikation            

som bygger upp varumärken, ökar försäljning och främjar för diskussion, både konsument till             

konsument och konsument till varumärke. 

 

WOMMA (Word of Mouth Marketing Association, 2017) presenterar fenomenet som vilken           

affärstransaktion som helst som leder till en kundrekommendation. Rekommendationer är          

relevanta för marknadsförare då det indikerar en kunds preferens, leder till köp av en kund,               

och har stora chanser att kunden kommer berätta för en vän om produkten. Enligt WOMMA               

(2017) följer effektiv WOM-marknadsföring fem huvudprinciper: den är trovärdig ,         

respektfull, social, mätbar och kan upprepas. Trovärdig WOM innebär ärliga och autentiska            

meddelanden, från varumärken till kunder och från kunder till kunder. Respektfull WOM är             
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transparent och pålitlig. Social WOM innefattar att varumärken lyssnar på konsumenter,           

deltar, svarar och uppmanar till konversation online och offline. Mätbar WOM är förmågan             

att definiera, övervaka och utvärdera en produkts framgång. Upprepande WOM syftar till att             

kunna upprepa processen för att varumärken ska bli omtalade och framgångsrika.  

 

Tidigare WOM-modeller har fokuserat på transaktionsorienterade relationer, men nu har          

fokuset flyttats till vikten av konsumentnätverk, grupper och communities (Kozinets et. al.,            

2010). Konsumenter ses som aktiva co-producenter för värdeskapande och betydelse, vars           

användande av WOM-marknadsföring kan beskrivas som idiosynkratisk, kreativ och även          

resistent. Marknadsförare använder nya strategier och mätinstrument för att direkt rikta och            

influera konsumenter och opinionsbildare. Vidare sprids dessa meddelanden av         

konsumenterna inte i någon gemensam riktning utan utbyts mellan medlemmar i           

konsumentnätverken. 

 

Till följd av interaktion i digitala kanaler har traditionell WOM fått ytterligare en dimension,              

eWOM (elektronisk word-of-mouth) vilken inträffar på virtuella plattformar. Sociala medier          

är ideala verktyg för eWOM då användare fritt kan skapa och sprida varumärkesrelaterad             

information i deras egna nätverk. Social media erbjuder nya möjligheter för           

konsumentinteraktion samt öppnar upp för nya möjligheter för marknadsförare att komma           

närmare konsumenterna och läsa av deras preferenser, önskemål och behov. (Tsimonis och            

Dimitriadis, 2014) 

 

Wyroll (2014) menar att den virtuella utvecklingen av WOM, där användarna delar sina             

upplevelser och erfarenheter med varandra på de sociala medie-plattformarna, är vad som            

även brukar kallas för user-generated content. User-generated content, definieras av          

författaren, kortfattat som innehåll vilket är publicerat på en online plattform av användarna             

själva, och att sociala medier är plattformar vilka innehåller user-generated innehåll. Krumm            

et. al. (2009) förklarar user-generated som hur människor bidrar till att frivilligt skapa och              

bidra till data, information eller media, som upplevs av andra som värdefullt eller             

underhållande. Kaplan och Haenlein (2009) hävdar att user-generated content kan ses som            

summan av hur människor kan använda sig av sociala medier. Användning av denna form av               

innehåll online har vuxit mycket på senare år, delvis på grund av det faktum att det inte krävs                  

10 



 

så stora medel för att kunna delta. En övertygande del av user-generated content är att öka                

medvetenhet i lokala grupper och communities (Krumm et. al., 2008). 

3.3 Socialt inflytande 
Socialt inflytande bestämmer till hög grad vad vi väljer att anpassa oss till och när vi väljer 

att anpassa oss till det. Det sociala inflytandet är lika viktigt i den digitala världen som den 

icke-digitala, men har fått en ökad betydelse till följd av user-generated content på Internet. 

Bakshy et. al. (2009) 

 

I en allt mer digitaliserad värld där sociala medier i hög grad har blivit nya plattformar för att                  

sprida både privata och publika meddelanden är socialt inflytande en nyckelegenskap. Det            

sociala inflytandet är verksamt i sociala system där individer anpassar sitt beteende, attityd,             

eller tro på saker (Amatulli et. al., 2014). På sociala medier kan andra användares sociala               

inflytande påverka och leda till köpbeslut, menar Detusch och Gerard (1955). Individer anses             

mottagliga för socialt inflytande då de förlitar sig på andras uppfattning och bedömning som              

trovärdiga källor. Bearden et. al. (1989) föreslår att mottaglighet för socialt inflytande uppstår             

från människors tendens att lära sig om produkter genom att söka information hos andra, och               

identifiera en bild av något genom andras uppfattningar av en produkt eller varumärke. 

Konsumenter anses, enligt Ridings et. al. (2002), vara mer benägna att lita på åsikter från folk                

i deras närmaste sociala nätverk, inkluderande vänner och familj. På samma vis som             

medlemmar på sociala medier troligtvis känner varandra, finns också en högre nivå av             

förtroende på sociala medier. På grund av detta kommer positiv information på ett socialt              

medie, som rör ett varumärke eller en annons, sannolikt att mynna ut i en positiv               

word-of-mouth. Enligt Xiaoqian et. al. (2016) är det därför både av meningsfull och praktisk              

karaktär att identifiera de individer som är influentiella på sociala medier för att göra virtuell               

marknadsföring. 

3.4 Autenticitet 
Vid marknadsföring på sociala medier måste det finnas en förståelse för hur man kan              

engagera användare och på det sättet bygga relationer genom en autenticitet (Kietzmann et.             

11 



 

al., 2011). Autenticitet är en viktig aspekt i att framstå som personlig och relationsorienterad i               

ditt sätt att kommunicera budskap på sociala medier (Weinberg och Pehlivan, 2011). 

Autenticitet i en influencerkontext är en kvalitet som kan ta form på olika nivåer, från               

personligt interagerande med följarna på evenemang och följarträffar till öppna diskussioner           

på ett djupt personligt plan (Marwick, 2013). “Autenticitet, från latin, authenticus, och            

grekiska, authentikos, betyder värd att acceptera, auktoritär, trovärdig, inte påhittad, falsk           

eller imiterande, överensstämmande med ett original. Synonymer för detta inkluderar          

genuinitet, äkthet, unicitet, uppriktighet, originalitet och samvetsgrann.” (Cappannelli, 2004 s          

1). För att upplevas som autentisk krävs en kontinuitet i retoriken samt en frihet i att                

presentera och framställa information till sina följare (Hillgren och Connor, 2011). Att bli en              

influencer kräver en stark personlighet för omvärlden, ett ständigt producerande av innehåll            

och att strategiskt tilltala sina följare genom att upplevas som autentisk. Beroende på hur man               

väljer att definiera autenticitet kan kvaliteten av det ta många former och det finns ingen               

universell uppfattning av vad det är som gör något autentiskt. Autenticitet är något som              

bedöms över tid och personers autenticitet bestäms genom att jämföra en tillfällig handling             

gentemot tidigare handlande för kontinuitet (Marwick, 2013). 

Att koppla ihop varumärken med autenticitet har av somliga setts som ett nytt sätt att etablera                

trovärdighet och förtroende. Stora varumärken som Coca-Cola anses sig vara ”Äkta vara”,            

eller Adidas ”innovativa, klassiska och alltid autentiska”, eller som Nike ”Autentiskt atletisk            

prestation”. Trots lyckade framsteg i marknadsföringen är konceptet av autenticitet i           

marknadsföringsforskning inte helt redogjort för ännu (Schallehn et. al., 2014). Även Chan            

et. al. (2005) belyser vikten av att framtida handlingar för en autentisk person eller varumärke               

är kontinuerliga med tidigare handlingar på grund av att detta skapar förutsägbarhet och             

trovärdighet. Autentiska personer har även ett personligt intresse i att leverera det utlovade,             

givet att det utlovade återspeglar dess personliga varumärke. I detta fall går självuppfyllelsen             

hand i hand med att leverera, vilket ökar motivationen för personen i fråga att hålla löften.                

Carlson (2015) hävdar att samarbete med rätt influencers som matchar ett varumärkes            

persona är ett av de viktigaste verktygen för en lyckad influencer marketing kampanj och att               

processen verkar som mest effektivt om samarbetet sker med en influencer som enhetligt tror              

på vad de gör reklam för. Autenticitet beskrivs av Carlson (2015) som både en konst och                

vetenskap: att samarbeta med rätt influencers som redan är lojala och på ett naturligt sätt kan                
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tala till den riktade målgruppen. Autentiskt influencerinnehåll är engagerande för en           

konsument på grund av att influencern då ger utlopp för sin passion för en produkt och                

skriver om den från en unik ståndpunkt. Det naturliga skapandet och delandet av innehåll              

genererar relaterbara och uppskattade konversationer som ger konsumenterna ett ytterligare          

perspektiv. 

3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

PR-byråer arbetar med varumärken för att etablera associationer kring en produkt eller tjänst             

och för att beklä produkter med inflytandet som finns i varumärket. I denna process ligger               

fokus på hur konsumenter kan tänkas uppfatta varumärket. Denna uppfattning som           

konsumenterna har, är traditionellt benämnd som word-of-mouth. Genom word-of-mouth för          

konsumenter konversationer och delar med sig av synpunkter och erfarenheter. Till följd av             

Internets användning sker denna process nu online och till stor del på sociala medier. Det               

sociala inflytandet är en nyckelegenskap i det digitala landskapet och påverkar beteende, tro             

och attityd och leder till att individer anpassar sig efter andras åsikter. Konsumenter är mer               

benägna att lita på information när de upplever en koppling till referenspersonen, därför är              

det viktigt för PR-byråer att identifiera dessa nyckelpersoner och matcha dem med relevanta             

varumärken, i syfte att influera konsumenterna. Vidare är autenticiteten i de budskap som             

kommuniceras en ytterligare faktor som påverkar någons trovärdighet på sociala medier. En            

autentisk person uppfattas som genuin, uppriktig och och engagerande - och agerar och             

kommunicerar i kontinuitet med tidigare handlingar. 

4. Metod 

4.1 Metodval och forskningsstrategi 

4.1.1 Forskningsstrategi 

Denna uppsats är övervägande sprungen från en abduktiv ansats, vilket innebär att insamling             

har skett för att undersöka naturen av ett fenomen i syfte att kunna identifiera teman och                

förklara mönster för att senare kunna modifiera existerande teorier för att kunna förklara             

fenomenet. Den abduktiva strategin har skapat möjligheten för flexibel rörelse mellan           
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datainsamling och teori, för att lämpligare kunna besvara frågeställningen (Saunders et. al.,            

2016). I korthet har processen för denna undersökning gått från datainsamling till teori och              

konceptuellt teoretisk ramverk, till datainsamling och reviderad teori och konceptuellt          

ramverk. 

 

Då denna uppsats ämnar att ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som               

marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare, lämpar sig en          

kvalitativ, explorativ, studie för att undersöka forskningsfrågan. En kvalitativ metod är           

lämplig då ämnet är förhållandevis outforskat i tidigare forskning, därav ämnas med            

uppsatsen att fånga och belysa den sammanhängande helheten snarare än att mäta och             

bepröva samband kvantitativt. Om studien haft en kvantitativ ansats hade troligtvis inte            

helheten i utmaningarna belysts, alternativet hade potentiellt varit en kombination av både            

kvalitativ och kvantitativ metod vilket hade givit möjligheten för generalisering av resultat.            

Eftersom studien är fokuserad på att få djupare förståelse för ett problem eller fenomen där               

osäkerhet råder, snarare än att kunna generalisera slutsatser, används lämpligen en explorativ            

metod som tillvägagångssätt enligt Saunders et. al. (2012). 

4.1.2 Forskningsdesign 

Saunders et. al. (2012) belyser att explorativa studier med forskningsfrågor med           

“hur”-karaktär lämpligen besvaras av djupgående intervjuer. Uppsatsen kommer därav         

genom djupgående intervjuer utforska och fördjupa förståelsen i hur PR-byråer berörs av            

influencer marketing. Kvalitativa metoder med intervjuer som insamlingsmetod kan innebära          

en viss grad av subjektiva åsikter och brist på transparens (Bryman och Bell, 2015). Denna               

form av transparens är enligt Bryman och Bell (2015) ett resultat av kvalitativa metoder på               

grund av att redogörandet av den empiriska datan upplevs ytlig. Med kännedom kring de              

brister kvalitativa metoder kan ha, anser författarna ändå det vara det mest lämpade för denna               

forskningsansats. 

4.2 Insamling av empiri 

Insamlandet av den empiriska datan har skett genom djupgående intervjuer med tre personer             

anställda på tre olika PR-byråer och som anses vara experter inom området, något som är               

vanligt förekommande i denna forskningsmetod (Saunders et. al., 2012, s 175). Inledningsvis            
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hölls ett informantsamtal i syfte att reda ut intressanta aspekter med influencer marketing,             

som kunnat utläsas i såväl tidigare forskning som aktuella artiklar i branschmedier.            

Informantsamtalet lade i sin tur grund för pilotintervjuer med de tre utvalda respondenterna.             

Pilotintervjuerna, som var av ostrukturerad karaktär, gav en tydligare uppfattning om hur de             

olika respondenterna ställde sig till de aspekter som hade lyfts i informantsamtalet. Efter             

pilotintervjuerna kunde ett lämpligt teoretiskt ramverk utformas inför        

uppföljningsintervjuerna, vilka i huvudsak utgör grunden för den empiriska datan presenterad           

i denna uppsats. I ett fåtal undantagsfall då uppföljningsintervjuerna inte upplevs ha täckt in              

all relevant information användes kompletterande information från pilotintervjuerna.        

Uppföljningsintervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, det vill säga att en rad           

nyckelfrågor och teman förbereddes med syfte att besvaras i en öppen diskussion där             

respondenterna tilläts berätta fritt kring ämnet ur ett perspektiv av upplevd erfarenhet. Hur             

frågorna användes varierade från tillfälle till tillfälle beroende på kontexten och personen som             

intervjuades (Saunders et. al., 2012). 

 

Pilotintervjuerna skedde samtliga på respektive PR-byrås huvudkontor, dvs. i deras          

“hemmamiljö” där de antogs känna sig trygga. Det upplevdes vara till stor fördel att träffa               

respondenterna personligen, då det är enklare att tolka in uttryck och sammanhang där man              

ser en person. Uppföljningsintervjuerna å andra sidan, skedde per telefon, då en trygg och              

lugn relation upplevdes ha etablerats mellan författare och respondenter. Dock finns det alltid             

risker i telefonintervjuer då det är svårt att kontrollera att respondenterna kan tala fritt utan att                

påverkas av att någon annan, exempelvis en kollega, kan överhöra eller påverka dem             

(Saunders et al., 2012). 

4.2.1 Intervjuunderlag 

Inför pilotintervjuerna förbereddes ett intervjuunderlag med ett tiotal nyckelfrågor som          

uppsatsen ämnade att undersöka och lyfta under intervjutillfället. Detta gjordes för att ge             

respondenterna möjlighet att förbereda sig och känna sig trygga vid mötet (Bryman och Bell,              

2015). Frågorna som respondenterna fann i intervjuunderlaget var stora, övergripande,          

nyckelfrågor som skapats utifrån ett första inledande samtal med en informant. Informanten            

belyste de huvudsakliga utmaningarna med marknadsföringsstrategin influencer marketing        

och lade grund för frågeställningen. Med stöd från Bryman och Bell (2015) etablerades ett              
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relevant intervjuunderlag. Övergripande berörde frågorna utmaningar med influencer        

marketing, kundrelationer, nätverk, influencersamarbeten, konflikter och      

tillvägagångsprocessen vid ihopkoppling av varumärkesägare med influencers.       

Operationaliseringen för uppföljningsintervjuerna presenteras i avsnitt 4.3.1. 

4.2.2 Urvalsstrategi 

I syfte att få en nyanserad uppfattning om hur tillämpningen av influencer marketing har              

effekt på PR-byråns dagliga arbete har nyckelpersoner på tre olika byråer valts ut för              

djupgående samtal. Samtliga respondenter har befattningar som innebär en expertis inom           

influencer marketing och marknadsföring på sociala medier. 

 

Abby Priest är en kommunikationsbyrå som arbetar med reklam, PR och sociala medier, och              

är från början en sammanslagning av byråerna Abby Norm och Priest PR. Byrån säljer              

integrerad kommunikation i vilken de ämnar förena dessa tre discipliner för sina klienters             

räkning. En majoritet av det arbete som genomförs av Abby Priest är inom digital              

marknadsföring. I den varierade klientbasen finns varumärken som säljer produkter som t.ex.            

öl, byggredskap, skönhet och “allt där emellan”, gemensamt är att de flesta klienter säljer              

produkter som riktar sig direkt till konsument. Andreas Morne, som är respondent från Abby              

Priest, grundade den prisbelönta föregångaren Abby Norm och är nu medgrundare och VD på              

Abby Priest. Andreas har ca 17 års erfarenhet inom media och kommunikation. (Dagens             

Media, 2015; Morne, 2017). 

 

Prisbelönta Mindmakers PR är en del av mediakoncernen BBS Group som utgörs av en              

reklambyrå, en sociala medier-byrå, en eventbyrå och en PR-byrå som är Mindmakers.            

Mindmakers arbetar främst inom de tre områdena: marknads-PR, corporate-PR och          

personligt varumärkesbyggande. De arbetar alltså såväl B2B som med personliga profiler           

som författare, artister, företagsledare och politiker. Bland de företagsklienter som anlitar           

Mindmakers PR för att få hjälpa med att bygga varumärkesmedvetenhet är de största             

aktörerna Halebop, Bisnode och LinkedIn. Sean Canning, som är respondent från           

Mindmakers PR, har arbetat på byrån i tre år och har positionen Head of Personal Branding                

sedan 2016. (Canning, 2017). 
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Spalt PR är en livsstilsbyrå som med sina varierade företagsklienter täcker in produkter som              

t.ex. mode, hud- och hårvård, träning och barnvagnar. Företaget arbetar idag till ca. 70 %               

med influencer marketing kontra 30 % print. Byrån grundades 1996 och har idag fyra              

självständiga kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Rebeckah Stensson,          

som är respondent från Spalt PR, har över 10 års erfarenhet inom kommunikation och PR och                

är idag delägare och Country Manager för Spalt PR Stockholm. (Stensson, 2017). 

 

De byråer som valts ut i undersökningen anses vara relevanta eftersom de uppfyller följande              

kriterier; 1) hela eller delar av byrån specialiserar sig inom marknadsföring på sociala medier,              

2) byrån har omfattande erfarenhet av samarbeten med social media influencers, 3) byrån             

representerar varumärken som helt eller delvis riktar sig mot unga målgrupper, 4) Byråernas             

klienter bedriver hela eller delar av sin verksamhet i Sverige, då lagstiftningar och regleringar              

antas kunna påverka respondenternas uppfattning om marknadsföringsstrategin. Att byråerna         

har något varierande inriktningar, och respondenterna olika befattningar, ses som en fördel            

eftersom det förväntas kunna leda till en variation i den empiriska datan. Detta lämpar sig               

eftersom författarna förväntar sig kunna skapa större förståelse med potentiella slutsatser           

snarare än att kunna generalisera dem. 

 

Byrå Namn och 
befattning Intervjuform Plats Tidpunkt Intervjutid 

Abby Priest, 
PR-byrå 

Andreas 
Morne, VD 

Ostrukturerad 
intervju 

 
Semi-strukturerad 

intervju 

Fiskargatan 8, 
Stockholm 

 
Telefon 

4 maj, 2017, 
kl 10.00 

 
15 maj, 2017 

kl 11.00 

Approx 45 
min 

 
Approx 30 

min 

Mindmakers, 
PR-byrå 

Sean 
Canning, 
Head of 
Personal 
Branding/Pr
ess 

Ostrukturerad 
intervju 

 
Semi-strukturerad 

intervju 

Birger Jarlsgatan 
37, Stockholm 

 
Telefon 

27 april, 2017, 
kl 14.00 

 
17 maj, 2017 

kl 16.00 

Approx 45 
min 

 
Approx 30 

min 

Spalt PR, 
PR-byrå 

Rebeckah 
Stensson, 
delägare 
och Country 
Manager 

Ostrukturerad 
intervju 

 
Semi-strukturerad 

intervju 

Drottninggatan 
59, Stockholm 

 
Telefon 

27 april, 2017, 
kl 11.00 

 
15 maj, 2017 

kl 10.00 

Approx 45 
min 

 
Approx 30 

min 
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4.3 Operationalisering 
Uppsatsen ämnar att ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som             

marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Följande        

används som teoretiskt ramverk för att beskriva och identifiera utmaningar genom           

marknadsföringsteorier som berör varumärkesbyggande, word-of-mouth marketing,      

user-generated content, socialt inflytande samt autenticitet. De teoretiska termerna har          

operationaliseras metodologiskt genom att ställa frågor för att förklara influencer marketing           

med hjälp av teorierna. I operationaliseringstabellen (Bilaga 1) presenteras det teoretiska           

begreppet samt dess teoretiska definition, den metodologiska operationalisering samt vad det           

avser att fånga i detta fall. Följdfrågor ställdes också i samtliga intervjuer i syfte att fördjupa                

respondenternas svar, dessa redovisas inte i tabellen eftersom de inte faller utanför det             

operationaliserade ramverket. 

4.4 Dataanalys 
Samtliga intervjuer spelades in i syfte att kunna fokusera på respondenten och kunna delta              

fritt i diskussionen utan att distraheras av att samtidigt anteckna. I efterhand transkriberades             

även intervjuerna. Syftet med att transkribera intervjuerna var att i efterhand kunna läsa             

igenom och lyssna på intervjuerna och få djupare förståelse för de tankar och åsikter som               

uttryckts. Vidare kodades den empiriska datan (Bryman och Bell, 2016) utifrån de olika             

analysvariablerna som utgör det teoretiska ramverket: varumärkesbyggande, word-of-mouth;        

user-generated-content, socialt inflytande och autenticitet. 

4.5 Metodreflektion 
Denna uppsats begränsar sig till att förklara och beskriva utmaningar med influencer            

marketing, sett ur PR-byråns perspektiv. Undersökningen kommer följaktligen inte ge          

upphov till några allmänna reflektioner kring huruvida influencer marketing påverkar          

konsumenter eller varumärken. Då PR-byråerna är de aktörer i medielandskapet med störst            

insikt i detta marknadsföringsområde, på grund av att de arbetar mot samtliga aktörer,             

upplevs det mest relevant att tillfråga byråerna kring ämnet. 
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Vidare är det från resultatet inte möjligt att kunna dra generaliserande slutsater utan endast ge               

en fördjupad insikt i ämnet. Med tanke på att majoriteten av respondenterna besitter seniora              

roller har de även flera olika aspekter och erfarenheter att hämta sina svar från och kan därför                 

enklare sätta sig in i andra byråers funktion pga liknande förutsättningar. Om resultatet skulle              

ha möjlighet att generaliseras skulle en fullständig statistisk undersökning, med ett större            

urval krävas, vilket inte ryms inom tidsramen för denna uppsats. 

 

Med hänsyn till att influencer marketing är ett relativt nytt forskningsområde i kontexten av              

sociala medier samt att lite forskning bedrivits med fokus mot vårt forskningsområde är detta              

motiverande för forskningsgapet. Dock saknas fullständigt teoretiskt underlag för en          

undersökning som denna, varför valet har gjorts att kombinera olika ramverk. 

5. Empiri 

5.1 Varumärkesbyggande 

I kampanjer då syftet är varumärkesbyggande samt att skapa varumärkesmedvetenhet är           

influencer marketing ett mer effektivt verktyg än traditionella marknadsföringsstrategier (t.ex          

bannerannonsering eller tidningsannonsering), detta är respondenterna överens om. Enligt         

dem ger strategin PR-byråer möjligheten att enkelt etablera trovärdigt innehåll om           

varumärken de representerar, eftersom influencers är så pass erkända som opinionsledare i            

sitt community. Influencer marketing berör respondenternas arbetssätt i form av hur det har             

skapat nya möjligheter att etablera positiva associationer till ett varumärke. Respondenten           

från Abby Priest kallar influencer marketing för ”en avspegling av den personens identitet i              

det varumärket” medan traditionell reklam i högre utsträckning är ”identitetslös”. Positiva           

associationer skapas, enligt respondenten på Spalt PR, då potentiella konsumenter kan känna            

igen sig i en influencers budskap och således bli inspirerad att ta till sig varumärken som                

presenteras i kanalen. 

 

Då PR-byråer skapar samarbeten menar respondenterna från Spalt PR och Abby Priest att de              

har ett ansvar att utbilda berörda influencers om varumärken de ska representera. Detta             

eftersom trovärdigheten i sponsrade inlägg till viss del vilar på att influencern har tillräcklig              
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kunskap om t.ex. varumärkens historia och värdegrunder. Respondenten från Spalt PR           

upplever att denna kunskap faller sig mer naturlig om influencern och varumärket “klickar”. 

 

”Det går inte att skriva om barnmat om du inte har barn.” 

 - Rebeckah Stensson, Spalt PR, om hur en misslyckat matchning mellan influencer och varumärke leder till 

mindre kunskap och trovärdighet. 

 

Vidare beskriver hon varumärkesidentitet som “en röd tråd i allt man gör”, och en viktig               

faktor i detta är en genomgående tonalitet i all marknadsföring. Respondenterna menar att             

språkbruket är en betydande faktor då influencers används för att skapa positiva associationer             

till ett varumärke. Respondenten från Mindmakers PR exemplifierar detta genom att           

influencern bör tala positivt om varumärket i såväl tal som skrift, i alla sammanhang.              

Respondenterna från Spalt PR och Abby Priest menar dock att det är mer avgörande att               

tonaliteten i influencers språkbruk stämmer överens med tonaliteten i det representerade           

varumärkets övriga marknadsföring. De beskriver att om språkbruket i ett sponsrat inlägg            

stämmer överens med hur varumärket uttrycker sig i sina egna kanaler så uppfattas             

varumärkesbudskapet som mer trovärdigt. Detta menar de skapar en utmaning för PR-byråer,            

eftersom de varken kan eller vill kontrollera hur en influencer uttrycker sig.  

 

Respondenten från Abby Priest beskriver att då PR-byråer hjälper varumärken att           

marknadsföra sig i andra kommunikationskanaler, t.ex. i tidningar, kan de enkelt styra            

språkbruket till varumärkesägarens belåtenhet. När PR-byrån hjälper varumärken att         

marknadsföra sig genom en influencer kanal beskriver han att PR-byrån står inför            

utmaningen att matcha klienter med influencers vars formspråk inte skiljer sig mycket från             

varumärkesidentiteten. Om PR-byrån skapar samarbeten mellan influencers och varumärken         

som inte använder sig av liknande språkbruk menar han att det finns en risk att man behöver                 

kontrollera eller lägga ord i munnen på influencern, något man vill undvika i syfte att behålla                

trovärdigheten. 

 

“Det är en balansgång mellan vilken typ av personlighet influencern har, och varumärket och kärnvärdet.” 

- Andreas Morne, Abby Priest, om utmaningen med att uppnå en gemensam tonalitet mellan influencers 

och varumärkets egna kanaler. 
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Sammanfattningsvis upplevs, enligt respondenterna, influencer marketing som ett effektivt         

verktyg för PR-byrån då budskapen kommuniceras omedelbart samt förenklar möjligheten att           

skapa positiva associationer på grund av en hög trovärdighet. Utmaningar, enligt           

respondenterna, är PR-byråernas oförmåga att styra eller kontrollera en influencer, därför är            

samordningen mellan influencer och varumärken viktig för att försäkra att faktorer som            

identitet, språkbruk och tonalitet inte skiljer sig alltför mycket åt. 

5.2 Informationsspridning 

Då respondenterna rekommenderar influencer marketing till respektive PR-byrås        

varumärkesklienter är det i syfte att ta del av fördelen med att sprida information på sociala                

medier som bloggar, Facebook, Instagram och Twitter. Fördelen, upplever de, är att man             

tillåter konsumenter att bli en del av den värdeskapande processen genom att snabbt sprida              

sina åsikter om varumärken, samt att dessa åsikter är lättillgängliga för andra konsumenter             

som söker information om varor och tjänster. Men respondenterna menar också att just             

informationsspridningen gör att det är riskfyllt att rekommendera strategin till sina klienter.            

De beskriver hur negativa åsikter kan spridas lika snabbt som positiva och trots att PR-byråer               

kan följa denna spridning så går den ej att kontrollera. 

 

“Du får ju ut ditt budskap snabbare men du kan också sprida negativt budskap snabbt. Någonstans är det ju så 

att det är den här diskussionen man vill åt, för lika snabbt som det här kan göra ett varumärke kan det döda ett 

varumärke, och det måste man vara medveten om.” 

- Rebeckah Stensson, Spalt PR, om att PR-byråer och varumärken bör känna till både fördelar och risker 

med influencer marketing. 

 

“Det går inte att kontrollera människor och det går inte att kontrollera vad folk säger. Det är det som är det 

läskiga. Det kan hända att någon inte tycker om någonting och så drar man igång ett drev.” 

- Andreas Morne, Abby Priest, om user-generated-content som en riskfaktor. 

 

När varumärkesbudskap väl har publicerats i sociala kanaler har PR-byråerna förlorat           

möjligheten att kontrollera eventuell negativ informationsspridning. Därför berättar        

respondenterna från Mindmakers PR och Spalt PR att utmaningen ligger i att försöka undvika              

negativa konsumentreaktioner genom att välja rätt tidpunkt för influencerkampanjer.         
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Respondenten från Mindmakers PR exemplifierar med ett hypotetiskt fall då tillämpning av            

influencer marketing potentiellt hade kunnat få negativa konsekvenser för ett varumärke. 

 

“Är det här något vi bör genomföra just nu? Säg Åhlens krishantering efter terrordådet på Drottninggatan, det 

var mindre bra hanterat. Då är det så att de kanske inte just då bör gå ut med en influencer marketing kampanj 

för då kommer budskapet gås miste om för folk kommer börja kommentera den andra grejen som de hanterade 

mindre bra. Så jag tror man måste välja sina tillfällen när man gör sådana insatser.” 

- Sean Canning, Mindmakers PR, om timing och eftertänksamhet som förebyggande medel för att 

undvika negativ informationsspridning mellan konsumenter på sociala medier. 

 

Respondenterna är överens om att traditionell word-of-mouth, det vill säga mellan familj,            

vänner och bekanta, har större tyngd men att word-of-mouth på sociala medier påverkar             

konsumenter i större utsträckning eftersom den informationen är mer lättillgänglig. Då           

influencers publicerar varumärkesbudskap kan konsumenter tillföra sina åsikter i dennes          

kommentarsfält och respondenten från Spalt PR menar att det är vanligt att följare påverkas              

av kommentarer i större utsträckning än av de sponsrade inläggen i sig. Vid fall av negativ                

informationsspridning i kommentarsfälten händer det att varumärkesklienter uttrycker en         

önskan om att stänga ner kommentarsfunktionen, vilket PR-byrån måste avråda från i syfte             

om att skydda influencerns trovärdighet och därmed strategins slagkraft. 

 

“Det som är vid sidan av har ju inte influencern med att göra, då får de stänga sitt kommentarsfält och det kan 

du ju inte begära som kund. Du får ju bara någonstans hoppas på att, eller vara någorlunda säker och confident 

på att produkten du väljer att gå med, är tillräckligt stark för att utstå en sådan shitstorm. För du kan ju aldrig 

styra det! Det finns ju säkert marknadschefer som sitter och tror att de kan stänga ner kommentarsfälten, men 

det händer ju inte, då ska man ju inte hålla på med influencersamarbeten om man inte är beredd på andra 

sidan.” 

- Rebeckah Stensson, Spalt PR, om vikten av att vara medveten om utmaningar med elektronisk 

word-of-mouth innan man tillämpar influencer marketing som strategi. 

 

Sedan influencer marketing i större utsträckning tillämpas som marknadsstrategi är den mest            

påtagliga effekten i de tre PR-byråernas dagliga arbete den extra arbetsbördan som det             

innebär att kartlägga alla digitala interaktioner. Respondenten från Spalt PR menar att det             

kräver att PR-byrån är uppkopplad dygnet runt, eftersom sociala medier “aldrig sover”. Detta             

kräver såväl mer personal som fler verktyg för att kunna följa interaktionerna. Respondenten             
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från Mindmakers PR håller med men tillägger att i takt med att digital marknadsföring ökar               

så utvecklas teknologin parallellt. PR-byråerna har alltså möjlighet att använda sig av verktyg             

som automatiskt uppdaterar dem när ett varumärke de representerar omnämns i ett digitalt             

sammanhang. Samtidigt menar respondenten från Abby Priest att antalet interaktioner,          

mätbara eller ej, gör PR-byråernas strategiska arbete mer komplext. Istället för att bara             

behöva ta hänsyn till annonsör och målgrupp måste man tänka i fler led. Förståelse för               

problem som kan komma att uppstå är viktig, säger respondenten på Spalt PR och menar att                

det måste finnas en plan för varje potentiellt scenario, även om de inte inträffar. Detta för att                 

eventuell kriskommunikation måste sättas i handling omedelbart efter att en kris har uppstått,             

just för att det inte går att “sätta sociala medier på paus”. 

 

Sammanfattningsvis upplevs influencer marketing som utmanande för PR-byråers arbete         

eftersom den spridning av information som strategin genererar inte går att kontrollera.            

Respondenterna menar att de måste försäkra sig om att timingen för en influencerkampanj är              

rätt, så att budskapet inte överskuggas av potentiellt negativa åsikter som kan spridas av              

konsumenter som tar del av sponsrade inlägg. De upplever också att de måste “ligga steget               

före”, eftersom interaktionen på sociala medier sker dygnet runt. Detta betyder att potentiella             

scenarion med negativa konsumentreaktioner måste förutspås, eftersom kriskommunikation        

måste ske omedelbart i sociala kanaler. 

5.3 Socialt inflytande 

Det sociala inflytandet inom influencer marketing som marknadsföringsstrategi, anses av          

respondenterna vara ett av medlen för att åstadkomma den effekt varumärken vill nå genom              

att kommunicera sina budskap via en influencer. 

För PR-byråerna kan det sociala inflytandet verka både positivt och negativt beroende på             

vilket budskap som kommuniceras. Respondenten på Spalt PR exemplifierar detta genom att            

förklara att då en influencer kommunicerar budskap om ouppnåeliga kroppsideal, kan detta få             

en kraftigt negativ effekt, som även slår tillbaka på PR-byrån och kan leda till färre               

samarbeten framöver. Respondenterna på Spalt PR och Abby Priest lyfter vidare aspekten av             

att influencers är människor, och att det alltid beror på hur budskap förpackas. 
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“Dagen vi går ifrån att det ska vara stereotyper som är perfekta, det är då vi tappar hela biten. Jag tror folk 

tilltalas också av skavankerna. Med det sagt tycker jag att man måste passa sig lite för om det är en person som 

glorifierar en osund livsstil, det är en sak, men någon som är en vanlig person kan det vara okej.” 

- Rebeckah Stensson, Spalt PR, om influencers sociala inflytande och balansgången mellan vad som är 

acceptabelt. 

Många av dagens influencers i bloggvärlden är unga och har en ung målgrupp, vilka är i                

riskzonen för skadliga beteenden. På grund av detta har PR-byråerna enligt respondenterna en             

viktig roll i att välja samarbeten med influencers vars livsstil går att ställa sig bakom. Enligt                

respondenterna är det mer fördelaktigt att samarbeta med äldre influencers än yngre. Detta             

exemplifierar respondenten från Abby Priest med att en 35-åring kan separera yrkesliv från             

privatliv i större utsträckning än en 17-åring kan. 

Om en influencer har ett negativt inflytande och detta uppmärksammas av andra läsare kan              

det få en bakåtsträvande effekt där läsarna aktivt vänder sig mot influencern, menar             

respondenten på Mindmakers PR. Men även om läsarna skulle vända sig mot en influencer              

skulle denna förlåtas för sina snedsteg medan varumärket eller PR-byrån skulle få ta smällen,              

menar respondenten på Abby Priest. Vidare skulle ingen av respondenterna gå in i ett              

samarbete med en influencer vars inflytande har negativ effekt på samhället, detta gällde             

främst kring ämnen som politiska ståndpunkter, ideal och värderingar. Samtliga respondenter           

menar att detta inte bara beror på respektive arbetsplats värdegrund, utan också på att sådana               

samarbeten kan ge byråerna negativ publicitet inom branschen. 

“Vi skulle aldrig göra ett samarbete med en person som förespråkar främlingsfientlighet och så vidare, en sån 

person har negativt inflytande på samhället” 

- Sean Canning, Mindmakers PR, om att göra samarbeten med influencers vars sociala inflytande har en 

negativ effekt på samhället. 

 

Socialt inflytande är en balansgång och ”risken är tjusningen” som respondenten på Spalt PR,              

beskriver det. Att välja en influencer som väger på kanten mellan socialt accepterade åsikter              

till att potentiellt kunna ha ett negativt inflytande kan vara det som är mest effektivt, på grund                 

av att den här personen då upplevs som autentisk av sina läsare. Samtliga byråer väger i                

realiteten denna balansgång genom en ingående riskbedömning av influencers där fördelar           

och nackdelar vägs mot varandra. De är överens om att trots att ett budskap skulle kunna få                 
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stor spridning och influera en stor mängd följare, kan man ändå behöva avstå från att välja                

denna influencer pga. att denna är för riskfylld som kommunikationsverktyg. Respondenten           

från Abby Priest exemplifierar aspekter som kan dyka upp i en sådan förundersökning, och              

som kan ligga till grund för att ett samarbete ej inleds: 

“Vi gör alltid en bakgrundskoll och research men då hade vi också missat. Det var faktiskt kunden som la fram 

det här, som hade gjort egen research också och sett att den här personen hade varit inblandad i en rättegång 

för 7-8 år sedan. Då vill man inte blandas in i det.” 

- Andreas Morne, Abby Priest, om utmaningar med influencers i förarbetet. 

 

För att undvika situationer där influencers sociala inflytande kan ha en negativ effekt på              

följarna och samhället i stort är det, enligt respondenten på Spalt PR, viktigt att ”göra sin                

hemläxa”. Samtliga byråer gör en genomgående inläsning av hur influencern verkar och beter             

sig för att få en tydlig uppfattning om huruvida influencerns inflytande kan uppfattas som              

positivt kontra negativt. För att undvika situationer där ett samarbete förändras till det             

negativa är förarbetet i sammankopplingen mellan influencers och varumärken av vikt. Trots            

att samtliga respondenter uppfattar det sociala inflytandet som någon form av balansgång, var             

de även överens om att enbart inleda säkra och trygga samarbeten där inga oväntade problem               

antas kunna uppstå, utom kontroll för PR-byrån. För att gardera sig själva, som byrå och för                

att skydda varumärkesägarna, hanteras denna risk med avtalsskrivning, berättar respondenten          

från Abby Priest. Samtliga PR-byråer reglerar alla samarbeten via avtalsskrivning i syfte att             

omedelbart kunna avbryta ett samarbete som inte går som väntat. 

Sammanfattningsvis lyfter respondenterna svårigheter i att selektera influencers vars         

inflytande inte är negativt, dels på grund av att skydda varumärkesägarna men i slutändan              

också den egna byråns anseende. Som PR-byrå kräver detta, enligt respondenterna en            

ingående riskbedömning, för att undvika snedsteg. 

5.4 Autenticitet 

Att influencers ska uppfattas som äkta och trovärdiga är nyckelegenskaper i influencer            

marketing är samtliga respondenter rörande överens kring. Respondenten på Abby Priest           

menar att målet vid tillämpningen av influencersamarbeten är att uppnå en grad av             

autenticitet som inte går att nå genom traditionell reklam. I slutändan handlar det om att sättet                
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influencers kommunicerar i film, text och bild upplevs som autentiskt av målgruppen som             

ämnas nås genom strategin, det vill säga influencerns följare. Respondenterna upplever att            

högre grad av äkthet etableras om influencers i större utsträckning tillåts att använda sin egen               

retorik och att det finns en genomgående tonalitet i såväl privat som kommersiellt innehåll i               

deras kanaler. 

“Någonstans har vi alla alltid känt att när man tar del av en influencer på olika kanaler är det lite som att 

tjuvläsa någons dagbok”. 

- Rebeckah Stensson, Spalt PR, om vikten av autentiskt kommunicerade budskap i influencer marketing. 

“Man vill inte framstå som att man har en kommersiell kanal som influencer, och det framstår väldigt mycket 

som så om typ en 16åring gör en kampanj för Pensionsmyndigheten, det framstår väldigt orimligt. Man bör 

kunna tacka nej till vissa samarbeten, och sen att kommunicerandet inte skiljer sig allt för mycket åt.” 

- Sean Canning, Mindmakers PR, om vikten av autentiskt kommunicerade budskap i influencer 

marketing. 

Samtliga respondenter menar att det idag är svårt att uppnå autenticitet i sponsrade inlägg              

eftersom konsumenter i större utsträckning är medvetna om dess kommersiella natur, det är             

vedertaget att influencers tjänar pengar på att samarbeta med varumärken. Utmaningen för            

PR-byrån ligger således i att se till att, som respondenten från Abby Priest uttrycker det,               

“influencers personlighet rimmar med varumärket på ett naturligt sätt” för att           

varumärkesbudskapet ska upplevas som autentiskt. Respondenterna är eniga om att de som            

PR-byråer kan påverka autenticitet genom att begränsa antalet kanaler som en specifik vara             

eller tjänst exponeras i. Respondenten från Spalt PR beskriver att en produkt snabbt kan bli               

urlakad om den presenteras av för många influencers eftersom läsare ofta tar del av flera               

influencerkanaler. Trots att en kanal kan upplevas som trovärdig i sin ensamhet så blir              

marknadsföringen av en produkt mindre trovärdig om den syns i flera välbesökta kanaler             

samtidigt. Respondenterna menar att det är PR-byråns ansvar och utmaning att placera            

produkter i färre och relevanta sammanhang. 

Sammanfattningsvis bygger influencer marketing, enligt respondenterna, på att        

varumärkesbudskapet uppfattas som autentiskt och trovärdigt. Respondenterna menar att de, i           

egenskap av PR-byrå, ej kan påverka hur en influencer uppfattas av sin följarskara, men att               

de kan se till att samarbeten mellan influencers och varumärken är trovärdiga i sig. Dessutom               
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upplever de att det går att minimera risken att varumärkesbudskap ej mottas som trovärdiga              

eller autentiska genom att vara selektiva kring vilka och hur många kanaler ett varumärke              

exponeras i. 

6. Analys 

6.1 Varumärkesbyggande 
Varumärkesbyggande handlar om att ta hänsyn till konsumentens uppfattning om varumärket           

snarare än produktens fysiska uppenbarelse (Duncan och Moriarty, 1998). Genom att           

tillämpa tredjepartskommunikation, det vill säga låta en inflytelserik konsument         

marknadsföra varumärket, gör PR-byråerna konsumentens uppfattning till en del av          

varumärkesbudskapet. Detta ter sig vara anledningen till att influencer marketing är mer            

trovärdig och skapar starkare varumärkesmedvetenhet än traditionell marknadsföring. Annan         

marknadsföring (t.ex. digital eller tryckt) presenteras identitetslös i jämförelse med influencer           

marketing. På grund av att influencer marketing inte är identitetslös marknadsföring är detta             

anledningen till att det är enklare för PR-byråerna att förmedla positiva associationer kring ett              

varumärke gentemot konsumenterna. 

 

Enligt respondenterna är det utmanande att skapa varumärkesbyggande med hjälp av           

influencer marketing när det kommer till språkbruk. Tonaliteten som används i otraditionella            

kanaler bör enligt Rosenbaum-Elliott et. al. (2015) vara enhetlig med de strategier varumärket             

använder i andra kanaler. Samtidigt menar Hillgren och Connor (2011) att influencers måste             

ges en viss frihet i hur de framställer information till sina läsare för att uppfattas som                

autentiska. Denna utmaning existerar enligt respondenterna även i praktiken då PR-byråer           

måste se till att deras klienters varumärkesidentiteter avspeglas i influencerkommunikationen,          

samtidigt som det är viktigt att inte lägga ord i munnen på de individer som representerar                

varumärket. Man undviker att detta blir en konflikt genom att se till att endast skapa               

samarbeten mellan varumärken och influencers vars separata varumärken redan har en viss            

likhet. Om budskapet ska nå fram till potentiella konsumenter bör retoriken i det             

kommersiella innehållet i en influencers kanal inte skilja sig från övrigt innehåll. Ett ansvar              

ligger hos PR-byrån för att samordna influencers med varumärken vars identitet, språkbruk            
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och tonalitet är i linje med varandras - en praktisk utmaning som även motiveras i teori                

(Rosenbaum-Elliott, 2015) som en viktig aspekt. 

6.2 Informationsspridning 
Samtliga respondenter var eniga om att informationsspridning var ett av nyckelkoncepten till            

influencer marketings effektivitet, men samtidigt också en av de större riskerna. Likt            

Kozinetz et. al. (2010) identifierat att informationsspridningen ligger till grund för           

köpbesluten, bygger upp varumärken och ökar försäljningen har respondenterna identifierat          

samma faktorer. Budskap kommuniceras snabbare vilket leder till att varumärken kan få så             

stor spridning, men det är även en av de stora riskerna att det lika snabbt kan ödelägga ett                  

varumärke. Det går inte att kontrollera vad privatpersoner kommunicerar online och det är             

nyckeln i hela den värdeskapande processen. Individerna är de som styr diskussionerna i de              

sociala medierna och håller i tyglarna. För att förebygga negativ informationsspridning är det             

viktigt att göra en genomförlig analys innan man inleder ett influencersamarbete. Likt            

WOMMA (2017) kriterier om effektiv WOM-marknadsföring som bör vara trovärdig,          

respektfull, social, mätbar och återupprepningsbar, följer även PR-byråerna denna standard          

till viss del av vad som kan utläsas av intervjuerna. Något som exemplifieras med Åhléns               

krishantering efter terrordådet på Drottninggatan i april 2017, denna krishantering saknade           

vissa av dessa faktorer. 

 

Samtliga respondenter var överens om att eWOM på sociala medier är svårare att kontrollera              

än traditionell WOM, dock finnes aspekten i detta att det ligger mer tyngd i eWOM. Detta är                 

i linje med Kozinetz et. al. (2010) om vikten av konsumentnätverk och gemensamt             

värdeskapande. Fenomenet av hur konsumenter gemensamt nätverkar för att bidra till           

information (Krumm et. al. 2009) ligger som en grund och utgångspunkt för influencer             

marketings framväxt, men är potentiellt också en av de största utmaningarna. Som            

respondenterna framhäver krävs en större arbetsbörda för att kartlägga och ständigt ligga i             

framkant på sociala medier för att kunna följa interaktionerna. Detta gör även arbetsprocessen             

mer komplex och gör att både fler aktörer och scenarion måste hållas i åtanke. 

28 



 

6.3 Socialt inflytande 
Likt Amatulli et. al. (2014) resonemang kring att det sociala inflytandet är en nyckelegenskap              

i den digitaliserade världen för att sprida åsikter, upplevs samtliga respondenter vara rörande             

överens kring att det sociala inflytandet är ett viktigt verktyg för att uppnå målen med               

influencer marketing. Influencer marketing som marknadsföringsstrategi bygger på att         

trovärdiga personer har inflytande att få individer att anpassa beteende, attityd och tro.             

Baksidan av det sociala inflytandet är minst lika slagkraftigt som de positiva aspekterna.             

Beroende på vad budskapet är som kommuniceras, om man förändrar följares attityd till det              

positiva eller negativa kan konsekvenserna bli vitt skilda. Respondenterna lyfter exempel där            

ett starkt socialt inflytande kan vara av negativ karaktär t.ex. när budskap riktas åt yngre               

målgrupper. Likväl finnes övriga exempel på situationer där socialt inflytande har negativ            

karaktär t.ex. om det är politiska ställningstaganden eller värderingar som ett varumärke inte             

vill bli associerat med. Om risken är tjusningen och människor aldrig är fullkomligt             

förutsägbara, eller kontrollerbara, garderas risken för negativt inflytande med avtalsskrivning          

för att kunna backa ur ett samarbete som inte går som önskat. Något som enligt               

respondenterna är viktigt för PR-byrån, som samordnare mellan influencer och varumärke,           

för att inte råka illa ut. 

6.4 Autenticitet 
Hur respondenterna identifierar autentiskt kommunicerade via influencers och varumärken,         

inom influencer marketing, stämmer väl överens med Cappannelli (2004) sätt att beskriva            

autenticitet. Influencer marketing beskrivs av respondenterna med orden trovärdig, personlig,          

äkta och unika. Vidare överensstämmer respondenternas sätt att beskriva autentiskt          

kommunicerande genom att kommunicerandet inte gärna ska vara alltför olika i olika kanaler,             

något som kan liknas med Hillgren och Connor’s (2011) uttalande kring att det måste finnas               

en kontinuitet i retoriken. Vidare kongruerar även Hillgren och Connor’s (2011) tankar om att              

för influencer marketing ska upplevas autentiskt krävs en frihet i att presentera och framställa              

information till sina följare, något som även respondenterna lyfte i intervjuerna, för att öka              

graden av äkthet. Som Chan et. al. (2005) belyser, bör autentiska personer ha ett personligt               

intresse i att leverera det utlovade, vilket även går att applicera på vad respondenterna lyfter               

kring att enbart representera varumärken som rimmar med influencers personliga varumärke.           
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Detta är även i linje med Carlson (2015) åsikter kring att en lyckat influencerkampanj verkar               

som mest effektivt om influencern själv tror på varumärket. Utgångsläget vari influencer            

marketing bygger på autenticitet innebär således originalitet (Cappannelli, 2004) och är           

varför man som influencer inte vill framstå som kommersiell som respondenterna uttrycker            

sig. Att vara originell, och inte kommersiell, är även i linje med Carlson (2015) om att                

naturligt ge utlopp för en passion av en produkt. I och med att läsare snabbt kodar av när en                   

influencer gör reklam för en produkt, som respondenterna uttryckte det, är det viktigt att det               

finns en kongruens och naturlig koppling mellan influencern och varumärket. Den största            

utmaningen med att behålla en autenticitet i influencer marketing verkar ligga i att lyckas              

välja rätt kanaler för rätt varumärken och däri rätt influencers i och med att det ligger stort                 

värde i att varumärket kan kommuniceras av en person med någon form av naturlig koppling               

till varumärket. 

7. Slutsats 

Genom de djupgående intervjuerna med respondenterna från Abby Priest, Mindmakers PR           

och Spalt PR har många intressanta aspekter av hur PR-byråerna som samordnare och             

marknadsförare berörts av influencer marketing som marknadsföringsstrategi. Med hjälp av          

det teoretiska ramverket har vi kunnat identifiera tre huvudsakliga utmaningar för PR-byråer            

gällande influencer marketing, samt hur dessa hanteras. Många teoretiska aspekter som lyfts            

har även visat sig vara aktuella utmaningar för PR-byråerna praktiskt. 

 

En av de identifierade utmaningarna är PR-byråns oförmåga att styra eller kontrollera en             

anlitad influencer. Denna oförmåga att kontrollera eller påverka exempelvis influencerns          

identitet, språkbruk eller tonalitet begränsar PR-byråernas förhandlingsposition. I egenskap         

av marknadsförare på uppdrag av varumärkesägare är det därför viktigt för PR-byrån att             

lämpligt matcha relevanta influencers med rätt typ av varumärken, så att denna            

sammanlänkning upplevs som naturlig och trovärdig av influencerns följarskara. Detta          

upplevs som ett bättre tillvägagångssätt än att styra influencers kommunikation efter att ett             

samarbete redan har etablerats. 
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En ytterligare utmaning vilken har kunnat identifierats i genomförandet av uppsatsen, är            

konsekvenserna för PR-byrån på grund av den konstanta informationsspridingen på sociala           

medier. Interaktioner i dessa kanaler sker dygnet runt, och det krävs en konstant uppkoppling              

från PR-byrån för att hålla dessa under uppsikt i syfte att alltid “ligga steget före”. Detta är                 

mycket resurskrävande både när det kommer till personal och arbetstid. Delvis sker            

bevakningen genom utvecklad teknologi som underlättar spårning av informationsspridning         

mellan användare av sociala medier, men omvärldsbevakning krävs också av PR-byråer i            

syfte att lansera kampanjer och samarbeten med god timing. Detta är ett sätt att förebygga att                

varumärkesbudskap överskuggas av negativ kritik från användare av sociala medier. 

 

Slutligen har en tredje utmaning identifierats, vilken visar på att det är svårt att få en                

influencer marketing kampanj ogjord. Då ett budskap har publicerats på sociala medier går             

det inte att ta tillbaka. Om budskapet uppfattas som provocerande eller av någon anledning              

får utstå negativ kritik från konsumenter, och det visar sig att en PR-byrå har varit inblandad                

som samordnare och marknadsförare, är det mycket sannolikt att PR-byrån i slutändan får stå              

till svars för reaktionerna. Denna risk hanteras främst av byråer genom vara selektiv vad              

gäller vilka influencers som kommunicerar klientens varumärkesbudskap samt i hur många           

kanaler budskapet förmedlas. Deltagande respondenter förmedlar enhetligt att trots att en           

förundersökning kan tyda på att det finns goda affärsmöjligheter i en influencer, så väljer de               

att avstå från samarbeten som på förhand kan avläsas som potentiellt riskfyllda. 

 

Genom att hantera ovan nämnda utmaningar på förhand har PR-byråer också möjlighet att             

lägga grunden för lyckade samarbeten mellan influencers och varumärken, och för att            

varumärkesbudskapet som kommuniceras via influencern uppfattas som trovärdigt och         

autentiskt av följarskaran. 

7.1 Reflektion kring vidare forskning 

I den empiriska data som samlades in under så kallade pilotintervjuer lyfte respondenterna             

utmaningar i de relationer som uppstår vid tillämpningen av influencer marketing. Det vill             

säga klient och byrå, byrå och influencer samt klient och influencer. För vidare, utvecklad              

forskning hade det varit intressant att undersöka relationerna i detta nätverk och då inkludera              

respondenter från samtliga led. Något som inte rymdes inom tidsramen för denna uppsats.   
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9. Bilagor 

9.1  Operationaliseringstabell 
 

Teoretiskt 
begrepp Teoretisk definition Metodologisk 

operationalisering Avser att fånga 

Varumärkes 
-byggande 

Att utrusta och beklä 
produkter med makten 

som finns i ett 
varumärke ( Kotler och 

Keller, 2015) 

Hur används influencer 
marketing för att skapa 

associationer till ett 
varumärke och för att 
skapa medvetenhet? 

 
Hur skiljer sig 

användningen av 
influencer marketing 

beroende på vad som 
ämnas att 

kommuniceras? 
 

Hur ser ni till att 
influencern har 

tillräcklig kunskap om 
varumärket för att 

kunna representera 
det? 

 
Hur arbetar ni för att 
budskap influencers 

kommunicerar stämmer 
överens med 
varumärkets 

marknadsföring i andra 
kanaler? 

Vilka utmaningar som 
uppstår för PR-byråer då de 

arbetar med influencer 
marketing i syfte att bygga 

varumärken, samt hur dessa 
utmaningar hanteras. 

WOM 

Informella 
konversationer som 

berör varor eller 
tjänster för att dela med 
sig av erfarenheter och 

synpunkter, till 
människor i sin 

omgivning (Shiffman et. 
al. 2008) men som till 
följd av teknologi nu 

utspelar sig online på 
sociala medier (Cheung 

och Thadani, 2012) 

Hur påverkar WOM på 
sociala medier ert 

arbete till skillnad från 
traditionell WOM? 

Hur PR-byråer arbetar med 
informationsspridning mellan 
användare av sociala medier 

samt hur denna 
informationsspridning gynnar 

alternativt utmanar 
koordinationen av 

marknadsföringsstrategin. 
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User-generated 
content 

Hur människor bidrar till 
att frivilligt skapa och 

bidra till data, 
information eller media, 
som upplevs av andra 

som värdefullt eller 
underhållande, 
vanligtvis online 

(Krumm et. al. 2009). 

Hur påverkar 
konsumenters 

interaktion på sociala 
medier influencer 
marketing och ert 

arbete i processen? 

Hur PR-byråer arbetar med 
influencer marketing i 

kombination av att 
konsumenterna själva är 

delaktiga i den 
värdeskapande processen i 

samband med att de 
genererar innehåll på sociala 

medier. 

Socialt inflytande 

När individer anpassar 
sitt beteende, attityd, 

eller tro på saker utifrån 
någon annan 

referensperson eller 
grupp (Amatulli et. al. 

2014) 

Hur kan inflytandet som 
influencers besitter 

påverka ett samarbete 
positivt kontra negativt? 

 
På vilket sätt påverkas 

PR-byrån av hur 
samarbetet fungerar i 

detta avseende? 

Hur PR-byråer ser på socialt 
inflytande som ett positivt 
kontra negativt fenomen i 
kontexten av influencer 

marketing som 
marknadsföringsstrategi, 

samt hur influencers 
inflytande potentiellt kan 

påverka PR-byrån. 

Autenticitet 

Trovärdighet och 
kontinuitet i en 

inflytelserik persons 
handlingar. Den här 
personen uppfattas 

som genuin, uppriktig 
och engagerande i sin 
verksamhet på sociala 
medier (Cappannelli 
2004; Chan et. al. 

2005). 

Hur påverkar 
influencers sätt att 
kommunicera t.ex. 
retorik, bild, form, 

tonalitet? 
 

Påverkar 
kommunikationssättet 
samarbetet? Om ja, 

påverkar det PR-byrån? 

Hur en utbredd användning 
av influencer marketing 

påverkar PR-byråers sätt att 
marknadsföra på ett sätt 

som upplevs som autentiskt?  
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