
 

  



 

Förord 
 
Att studera ämnet influencer marketing baserades i att ämnet kändes relevant och ligger rätt i 

tiden. Tack vare globaliseringen och digitaliseringen har ämnets uppmärksammats mer och 

fått dess breda potential och användningsområden. Vi som författare känner att detta ämne är 

något som ligger oss varmt om hjärtat, men att det kan finnas en oupptäckt del i hur 

organisationer förhåller sig till influencer marketing. Vi vill rikta ett extra stort tack till alla 

medverkande respondenter och vi uppskattar att ni tog er tid och svarade på våra frågor. Vi 

vill också ta tillfället i akt och tacka vår handledare Catrin Johansson för värdefulla råd och 

tips under arbetets gång. 
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Abstract 

Titel: Influencer marketing - En kvalitativ studie om hur olika organisationer inom livstilsbranschen 

förhåller sig till influencer marketing  

Författare:  Josefine Larsson och Marie-Louise Ågren 

Kurs, termin och år:  MK094G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 

hp. VT19 

Antal ord i uppsatsen: 13 307 

Problemformulering och syfte: Användandet av sociala medier fortsätter att växa allt mer. 

Influencer marketing är ett relativt nytt fenomen, och många företag väljer att använda sig utav 

influencers för att marknadsföra sina produkter. Syftet med denna studie är att utifrån ett 

kommunikationsperspektiv undersöka hur olika organisationer inom livsstilsbranschen förhåller sig 

till influencer marketing. Detta för att utveckla en förståelse för hur organisationer jobbar med 

influencers som en del av marknadsföringsstrategin. 

Metod och material: För att besvara studiens syfte har vi valt en kvalitativ metod i form av 

samtalsintervjuer. Vi valt att intervjua fem nyckelpersoner från olika organisationer och en influencer. 

Organisationerna skiljer sig i storlek mellan varandra, men samtliga arbetar aktivt med influencer 

marketing.  

Huvudresultat: Studiens resultat visar att samtliga organisationer använder influencer marketing 

strategin flitigt som en del av sin marknadsföring. Organisationerna ser influencer marketing som en 

förlängd arm som når ut till deras målgrupp. Respondenterna från de olika organisationerna är 

medvetna om de olika risker som kan finnas när de arbetar med influencers, vilket gör att de även är 

selektiva när de väljer vilka de ska samarbeta med. Samtliga organisationer ser att ett samarbete som 

är gjort tillsammans med en micro-influencer genererar större engagemang hos följarna.  

Nyckelord: Influencer marketing, sociala medier, samarbeten, organisationer, kommunikation 
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1. Introduktion 
Detta kapitel börjar med en inledning till det valda ämnet för att därefter utmynna i en 

problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen formuleras studiens syfte samt de 

forskningsfrågor som ska besvaras. 

1.2 Inledning & Problembakgrund 

Samhället blir allt mer digitaliserat och det blir även marknadsföringen. Den digitala 

marknadsföringen har tagit stora betydande steg både i Sverige och internationellt (Häger 

Jönson 2011). Internetanvändandet i Sverige ligger på 94 procent, och nio av tio svenskar har 

en smartmobil (Davidsson et.al. 2018, 8). Användandet av sociala medier fortsätter att växa 

allt mer (Davidsson et.al. 2018, 5). Enligt den digitala mediebyrån Smarter Marketing 

(Larsén 2018) finns det mycket som tyder på att Instagram är värt att satsa på. Utöver att 

antalet influencers ökar på Instagram, fortsätter också användarna att välla in på den sociala 

kanalen (ibid.). Influencer marketing är ett relativt nytt fenomen (Punkt PR 2018), som 

innebär att organisationer använder sig utav inflytelserika peronserner som online delar 

sponsrat innehåll som budskap och varumärken till följare (Hörnfeldt 2015). Många företag 

väljer att använda sig av influencers för att marknadsföra sina produkter, undersökningar 

visar på att en rekommendation från en influencer ger 5,2 gånger större köplust hos 

konsumenter jämfört med en bannerkampanj (Resumé 2016). Fördelarna med influencer 

marketing är många, på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan företag nå en bred och 

framför allt relevant målgrupp (ibid.). Effekten blir en enorm genomslagskraft, direkt 

påverkan och stark trovärdighet (ibid.). I och med den globalisering som sker, har den 

digitala utvecklingen bidragit till att vi ideligen utsätts för påverkan av vår omvärld (Lyons & 

Henderson 2005, 319). Digitaliseringens funktion har gjort att en enskild person kan nå ut till 

ett massivt antal människor som sträcker sig långt bort från enbart närmaste familj och vänner 

(ibid.) 

Tidigare forskning visar att varumärken fortsätter att överge traditionella 

kommunikationsmedel och att det istället satsas allt mer på att marknadsföra sina produkter 

hos influencers (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, 798). I den tidigare studien visar 

det att 76 procent av organisationer använder sig utav influencer marketing (ibid.) Forskarna 
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Carpenter Childers et.al (2018) har även studerat anställda på amerikanska reklambyråers, 

uppfattning och deras erfarenheter av att jobba med influencers. Resultatet påvisar att 

influencer marketing påverkar marknadsföringen till stor del som i sin tur påverkar det 

strategiska beslutsfattandet (ibid.). Konsulten Weiss (2014, 16) menar att 

marknadsföringsmetoden mun till mun, kan stärka en organisations varumärke inom sociala 

medier. Det finns även tidigare studentuppsatser där man väljer att fokusera på influencer 

marketing ur konsumenternas perspektiv, för att få en förståelse för relationen mellan 

modeinfluencers och följare (Da Silva Pereira, Larsson & Molin 2017). I undersökningen 

kom de fram till att det både finns likheter och skillnader mellan deras insamlade empiri. I 

uppsatsen framgår det tydligt att samtliga deltagare som intervjuats påverkades i olika grad 

och på olika sätt av inlägg som influencers publicerar.  

Det finns alltså flera tidigare studier där fokuset ligger på att undersöka mottagarens 

perspektiv av influencers. Vår studie fokuserar därför på att undersöka hur olika svenska 

organisationer arbetar med influencer marketing i sin marknadsföring. Studien avser att bidra 

med ny kunskap som ger en utökad förståelse för hur organisationer väljer att arbeta med 

influencer marketing som en marknadsföringsmetod ur ett kommunikationsperspektiv. Vi 

kommer även intervjua en influencer som kommer bistå som informant för att få ett bredare 

perspektiv på hur hen upplever den kommunikation som sker mellan influencers och 

organisationen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka hur olika 

organisationer som tillhör livsstilsbranschen förhåller sig till influencer marketing. Detta för 

att utveckla en förståelse för hur organisationer jobbar med influencers som en del av 

marknadsföringsstrategin.  
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1.3 Frågeställningar 

- Hur förhåller sig organisationer, ur ett kommunikationsperspektiv till influencer 

marketing? 

- Vilka skillnader finns mellan olika livsstilsbranschers sätt att arbeta med influencer 

marketing ur ett kommunikationsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen berör hur relationen till influencers ser ut mellan organisationer. Vi kommer att 

utgå från organisationerna som enbart säljer produkter inom kategorin livsstilsbranschen, då 

vi avgränsat oss från företag som säljer tjänster. Organisationerna som vi valt att avgränsa oss 

till är svenska, och har Sverige som sin främsta marknad, även om några av organisationerna 

är internationellt verksamma. Detta gör vi dels på grund av praktiska skäl, men även för att vi 

tror att dessa organisationer har kunnat bidra med information till studien. Undersökningen 

kommer att baseras på intervjuer med personer som jobbar på organisationerna som besitter 

en roll som, social media manager, marketing manager eller kommunikatör. Studiens resultat 

är enbart baserats på den information som de intervjuade kommer delge och därför kommer 

ingen generalisering att dras för alla organisationer som befinner sig inom livsstilsbranschen.  

3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer den tidigare forskning som finns inom ämnet influencer marketing att 

presenteras. Kapitlet kommer även ta upp olika begrepp som används inom branschen för att 

det ska bli lättare att förstå studiens innehåll.  

3.1 Tidigare forskning 

I en tidigare studie av Carpenter Childers et.al. (2018) ställdes frågor till anställda inom 

reklambranschen om vilka erfarenheter och uppfattningar de har inom influencer marketing. 

Ett generellt svar från de verkande inom branschen var att de menade att influencer marketing 

kommer att bli ett mer framträdande tillvägagångssätt inom reklambranschen, där både små 

och stora varumärken vill använda sig av denna metod för att nå sin målgrupp (ibid.). Vid en 

tidigare studie där en liten byrå undersöktes, kunde chefen för digitala och sociala medier 

dela med sig av att 90 procent av deras kunder använder någon form av influencer marketing. 
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Carpenter Childers et.al. (2018) kunde dock konstatera att medarbetarna på byrån fortfarande 

strävar efter att förstå vad influencer marketing faktiskt är, vad dess värde är och hur det ska 

hanteras. Från studien kunde det också fastställas vilka fördelar samt brister personalen anser 

att influencer marketing har. Något som personalen kopplar till influencer marketing är att det 

är brist på transparens och en tydlig inriktning på olika processer (Carpenter Childers et.al. 

2018). När erfarenheter jämfördes med arbetande inom reklambranschens uppfattningar om 

influencer marketing, visade sig att denna typ av marknadsföringsstrategi ger varumärken 

möjlighet att bredda räckvidden och bygga upp en trovärdighet (ibid.). Deltagarna i den 

tidigare undersökningen menade att influencers ger varumärken chansen att bredda sig på 

marknaden (ibid.). Med en unik strategi som hjälper till att stärka trovärdighet och nå ny 

publik främst via sociala medier (ibid.).  

 

Carpenter Childers et.al. (2018) kom också fram till att influencer marketing är en plattform 

där konsumenter aktivt kan ta del av reklaminnehåll istället för att undvika det. En 

redovisningsansvarig för en stor byrå menade att influencer marketing är ett väldigt bra 

tillvägagångssätt för att för att göra två saker, för det första för att skapa rätt intryck av 

företaget och för det andra för att få fler följare som i sin tur leder till en större publik. Den 

redovisningsansvariga menade också att något som är enormt viktigt för trovärdigheten är att 

budskapet inte kommer direkt från varumärket. Det är också en stor fördel att använda sig 

utav en influencer eftersom de redan har en följarskara som litar på de. Den ansvariga menar 

även att de som följer influencers redan fattat ett eget beslut om att följa hen vilket gör att 

innehållet som sänds ut blir mycket mer meningsfullt än vad det hade blivit om det kom 

direkt från varumärket själva. (Carpenter Childers et.al. 2018) 

3.2 Begreppsutredning 
I denna studie finns det vissa begrepp som inte är översatta från engelska till svenska. 

Anledningen till det är att det inte finns en bra motsvarighet till uttrycken i svenskan och att 

livsstilsbranschen använder sig av original begreppen. 

 

Influencer, är ett begrepp som omfamnar en yrkesgrupp inom sociala medier. En influencer 

har ett inflytande över sina följare inom olika kategorier exempelvis mode, skönhet, livsstil. 

Företag använder vanligtvis influencers plattformar för att nå ut med deras marknadsföring.  
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Micro - influencer, är en influencer vars målgrupp har en större aktivitet, och har en mer 

engagerad kontakt. Vanligtvis har en micro-influencer en lägre följarskara men högre 

engagemang i sina sociala kanaler. 

 

Instagram story, är ett video-format som finns på den sociala kanalen Instagram. Och 

fungerar på så sätt att du kan publicera en kort video eller en bild på cirka 15 sekunder. 

Storyn finns sedan på din profil i 24 timmar.  

4. Teorier 
I följande del kommer vi att presentera de teorier som är relevanta att koppla till denna 

studie. Vi börjar med att introducera varumärkesstrategier och hur den 

varumärkesuppbyggande processen går till, och vad det kan ha för inverkan på influencer 

marketing. Sedan går vi vidare till att skriva om sociala medier eftersom de har en betydande 

roll när organisationer arbetar med influencer marketing. Influencer marketing har vi också 

tagit med som en teori, för att förklar och tydliggöra vad influencer marketing handlar om 

och vad en influencer faktiskt är för något. Tvåstegshypotesen anser vi att den går att koppla 

väldigt bra till influencer marketing, precis som i teorin där budskapet går via en 

opinionsledare innan det når publiken, på samma sätt som organisationer samarbetar med 

en influencer. Till sist tar vi upp teorin om parasociala relationer, som handlar om hur 

följare knyter an till personer i media, en relation som skapas på avstånd.  

4.1 Varumärkesstrategi 

Starka varumärken är många gånger ett företags mest värdefulla tillgång (Melin 1999). För 

att en positionering ska bli framgångsrik är det en avgörande betydelse att den valda 

positionen är kommunicerbar (Melin 1999, 101). Positionering har varit ett begrepp som 

funnits sedan lång tid tillbaka, och har under en lång tid spelat en framträdande roll vid 

utformning av reklambudskap (ibid.). Melin (1999, 113) beskriver den 

varumärkesuppbyggande processen där produkten utgör grunden i varumärkesuppbyggandet, 

likaså som det tydligt framgår att varumärket i sig utgör ett självständigt konkurrensmedel. 

Melins (ibid.) syn på varumärkesuppbyggande processen är att kopplingen mellan produkten 
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som säljs till konsumenten och varumärket utgör en viktig del i analysarbetet mot skapandet 

av märkesprodukter. Ett trovärdigt varumärke speglar en viss kvalitetsnivå och underlättar för 

kunder att åter välja samma produkt (Keller & Kotler, 2012). Melin (1999, 282) påpekar att 

även om produkten utgör grunden för varumärkesuppbyggande processen, framhåller han att 

ett funktionellt mervärde i en produkt inte kan ligga till grund för en uthållig 

konkurrensfördel, då den lätt kan imiteras.  

Varumärkets oberoende karaktär och produktens del i den varumärkesuppbyggande 

processen är i synnerhet tydlig i Melins (1999, 70) varumärkespyramid se bilaga 9.1, som är 

den första konceptuella modellen av märkesprodukters struktur och funktionssätt. 

Varumärkespyramiden syftar till att beskriva förutsättningarna för att etablera en 

märkesprodukt på marknaden, genom att presentera produktens byggstenar och att analysera 

dess inbördes relationer (Melin 1999, 74). I grunden är varumräkespyramiden en 

kommunikationsmodell som utgår från märkesinnehavarens perspektiv (ibid.). I modellen 

finns tre grundläggande hörnstenar produkt, varumärke, positionering, dessa utgör 

varumärkespyramidens fundamentets individuella delar (ibid.). De enskilda företagen 

kontrollerar dessa delar för att skapa en balans mellan fundamentets individuella delar (ibid.). 

Varumärket väljs ofta med hänsyn till produkten, då positioneringen tar sin utgångspunkt i 

produkten och varumärket finns det påtagliga möjligheter att göra fundament till en stark 

sammanlänkad enhet (ibid.). Positioneringen syftar till att skapa förutsättningar för en 

effektiv marknadskommunikation av produktens mervärde till konsumenterna i målgruppen, 

vilket framgår i bilaga 9.1 (Melin 1999, 75). För att lyckas med detta är det viktigt att 

mervärdet uppfattas som relevant och attraktivt av målgruppen (ibid.). Melin (ibid.) har 

denna modell som utgångspunkt när han beskriver hur märkeslojalitet kan byggas upp till en 

viss märkesprodukt. 

I varumärkespyramiden kan utvecklingen av märkeslojalitet beskrivas som en process i tre 

steg (Melin 1999, 76). Melin (ibid.) menar på att varumärkets uppgift är att skapa 

associationer mellan fundamentets individuella delar och konsumenterna i målgruppen 

(ibid.). Vilket menas med att banden till de fyra olika komponenterna i varumärkespyramiden 

successivt stärks och påbörjas genom marknadskommunikation i olika former (ibid.). När 

konsumenternas intresse väcks är detta det första steget på vägen mot kännedom om 
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produkten (Melin 1999, 77). Att skapa en koppling mellan målgruppen och produkten, blir en 

bas. Utan denna bas kan inte varumärkesinnehavaren skapa en koppling till varumärket och 

de önskade innehållet i “positioneringen” (ibid.). Det andra steget är när reklam och 

säljfrämjande åtgärder spelar en central roll för att stärka kopplingen mellan produkten och 

varumärket (Melin 1999, 77). Med tiden blir bleslutsprocessen förenklad för konsumenterna 

genom att i en valsituation omedelbart associera till varumärket utan att gå via produkten för 

att nå varumärket (ibid.). På det sättet så stärks bindningen mellan varumärket och 

konsumenten som blir det tredje steget (ibid.). Genom denna tre stegs process har en 

märkeskännedom hos konsumenterna skapats, vilket är viktigt för att man på sikt ska kunna 

bygga upp märkeslojalitet bland konsumenterna (ibid.). 

4.2 Sociala Medier 

Sociala medier har blivit en känd, ny plattform för kommunikation i privata såväl som 

kommersiella situationer (Gustafsson & Ohlsson 2011, 157). På olika seminarier bjuds 

framgångsrika bloggare in för att dela sina kunskaper med politiker, affärsfolk och 

journalister (ibid.). Gustafsson & Ohlsson (2011, 157) menar att det inte verkar finnas någon 

gräns för hur mycket, eller i vilka sammanhang sociala medier kan medverka till en positiv 

utveckling. Gustafsson & Ohlsson (2011, 157) tycker även att sociala medier är särskilt 

intressant i relation till marknadsföring, eftersom att det kan ses som en kontrast till de 

traditionella marknadsföringsstrategierna.  

 

När sociala medier används professionellt vänder sig organisationer sig till människors 

privata del av livet, detta eftersom de sociala medierna främst är skapade för privat 

sammanhang (Ström 2010, 17). För marknadsförare och opinionsbildare som arbetar med 

internet är den högsta drömmen att uppnå att deras budskap får viral spridning (Ström 2010, 

19). När människor tipsar varandra, resulterar det till att budskapet sprids som ringar på 

vatten (ibid.). Därmed blir målgruppen på ett sätt en utökning av den egna 

marknadsavdelningen (ibid.). Enligt Ström (2010, 20) är den egentliga tanken med sociala 

medier att det ska vara en tvåvägskommunikation och inte en envägskommunikation, folk ska 

både prata och lyssna. Inom professionell kommunikation påstår många experter att sociala 

medier kräver tvåvägskommunikation, vilket är något som Ström (2010, 21) tvivlar på. Han 
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menar att det finns bra sätt att använda sig av envägskommunikation på via de flesta sociala 

medier (ibid.). Han påstår dock att det ändå öppnar upp för avsevärt fler möjligheter om man 

också lyssnar (ibid.). Ström (2010, 21) menar även att experter inom sociala medier inte 

brukar nämna att tvåvägskommunikation kan leda till en stor tidsåtgång för marknadsföraren, 

i och med det kan ett pris sättas på lyssnandet. Olika val mellan envägs- och 

tvåvägskommunikation kan göras av företag eller opinionsbildare när det ska arbeta med 

olika slags sociala medier (ibid.). Det viktigaste är dock att frågan har belysts och motiverat 

till ett genomtänkt beslut (ibid.). Det finns olika slags användare på sociala medier, en av 

grupperna är kreatörer som kan spegla influencers (ibid.). Kreatörer är de som skapar de 

andra konsumerar. De skriver blogginlägg, spelar in och lägger ut filmer och så vidare (Ström 

2010, 22).  

 

Nuförtiden är många organisationer aktiva i sociala medier, en del väljer att använda 

Facebook, Twitter, Bloggar eller Instagram för att sprida information, behandla klagomål 

eller svara på frågor (Andersson 2014, 9). Andra företag använder de sociala kanalerna för att 

bevaka olika händelser och trender (ibid.). Vissa verksamheter funderar fortfarande på om de 

ska börja använda sociala kanaler som ett verktyg och hur deras aktivitet i så fall ska se ut 

(ibid.). För att kunna skapa en god utgångspunkt för ett bra samarbete mellan en organisation 

och dess intressenter bör organisationen skapa relationer med människor och grupper i 

samhället (Andersson 2014, 13).  

4.3 Influencer Marketing 
Influencers kan beskrivas som en person med ett omfattande kontaktnät och som spelar en 

aktiv roll för att forma andras åsikter inom ett ämne, vanligtvis genom sina kunskaper, 

popularitet eller rykte (Chandler & Munday 2016). Som i tvåstegshypotesen där en 

opinionsledare är delaktig av spridningen av meddelanden inom media (ibid.). 

 

Influencer marketing handlar om att främja varumärken, produkter eller tjänster genom 

utvalda personer som bedöms att med största sannolikhet utöva ett betydande inflytande på 

köpbeslut inom en viss marknad (Chandler & Munday 2016). Influencers förstärker 

varumärkesexponering online och inkluderar till exempel populära bloggare (ibid.). 
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Influencer marketing liknar marknadsföring som sker mun-till-mun, men det innebär inte 

nödvändigtvis att det finns några tydliga rekommendationer (ibid.). 

 

Influencer marketing är ett nytt fenomen som tidigare inte haft en vetenskaplig definition, 

hittills är det främst online-encyklopedier och företagstidningar som skrivit om just 

influencer marketing (Bakker 2018, 79). Inom influencer marketing används olika 

plattformar inom sociala medier där konsumenter informerar sina åsikter och köpbeslut 

genom att följa andra konsumenter eller internetpersonligheter, vilket är influencers (Bakker 

2018, 80.). I kommersiella termer är influencer marketing en form av reklam, medan det i 

traditionella mun-till-mun marknadsföring antingen handlar om en fri form av 

kommunikation eller betalt (ibid.). När influencers ingår i samarbeten med varumärken och 

lägger upp det på någon av sina sociala plattformar, måste de inläggen markeras som reklam 

av influencern så att deras följare tydligt kan identifiera vilka inlägg som är betalda och vilka 

som är frivilligt påtänkta (ibid.). Bakker (2018, 80) definierar influencer marketing som en 

process inom digital marknadsföring där opinionsledare, i detta fallet influencers, identifieras 

och sedan förenas med varumärkets kommunikation på sociala medier. 

 

Något som enligt Bakker (2018, 80) är viktigt att förstå är vägen till beslutsfattande för köp 

av varumärken och att titta på de roller som människor spelar i beslutsprocessen som leder till 

ett köp. Det finns fem beslutsdeltagare som är involverade i uppköp av köpbeslut och 

användning av produkten eller tjänsten (Bakker 2018, 80). Initiativtagaren, i detta fallet 

företagen, föreslår att ett inköp ska vara möjligt att genomföra (ibid.). Nästa steg blir via en 

influencer som rekommenderar eller avskräcker till köp, sedan gör beslutsfattaren valet av att 

köpa eller inte (ibid.). Användaren är sedan den som använder själva produkten eller tjänsten 

(ibid.). Dock är det enligt Bakker (2018, 80) inte obligatoriskt att alla roller tas av olika 

deltagare i beslutsprocessen. Varumärkeschefer är skyldiga att förstå rollerna i 

beslutsprocessen och att marknadskommunikationen inte enbart riktar sig till individer 

generellt utan framförallt hos till individer i en roll (ibid.). Med hjälp av dessa roller kan 

varumärket uppnå kommunikationsmål, influencers kan främst uppnå kommunikationsmål 

som är relaterade till ett förändrat beteende och särskilt öka attityden gentemot varumärket 

(ibid.). Förståelsen för detta är viktig eftersom företag behöver vägleda individerna i de olika 

rollerna för att effektivt kunna kommunicera ut sitt budskap (ibid.) Till exempel om en 
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influencer med stor makt stöttar och pratar bra om en produkt eller tjänst på hans eller hennes 

Instagram-sida, får produkten ett positivt godkännande av influencern vilket i sin tur kan leda 

till att inställningen till den valda produkten påverkas positivt av influencers följare (Bakker 

2018, 80). En influencers inlägg bör därför bygga vidare på befintlig varumärkesmedvetenhet 

och borde leda till ett köp av den avsedda produkten eller tjänsten (ibid.). Med detta sagt kan 

därför en influencers roll vara väldigt viktig i beslutsprocessen av ett köp, detta är i stort sett 

huvudsyftet med att arbeta med influencer marketing (ibid.).  

4.4 Tvåstegshypotesen 

De två forskarna som grundade teorin tvåstegshypotesen är Paul Lazarsfeld och Elihu Katz 

(Katz & Lazarsfeld 2006, 309). De menade att massmedias budskap går via en opinionsledare 

innan det når publiken (ibid.). Det sker alltså i två steg, tvåstegshypotesen grundar sig i hur 

masskommunikation når allmänheten via två steg  (Falkheimer 2001, 170). Opinionsledare 

har en skara av följare och kan genom sitt nätverk förmedla ett medialt budskap och på så sätt 

påverka (ibid.). Det är allt vanligare idag att en opinionsbildare använder sig av sociala 

medier för att integrera och nå sin publik med sitt budskap (ibid.). En opinonsledare har 

förmåga att kunna influera allmänheten med sina tankar och kunskap och kan på så vis 

påverka en mottagares tanke och syn på en organisation och dess produkt eller budskap 

(ibid.). Enligt Falkheimer (2001, 170) är sändarens, i detta fallet organisationens avsikt att i 

grunden påverka mottagarna, i detta fallet influencers i en viss riktning som i sin tur påverkar 

mottagarna, alltså influencers följare i en viss riktning.  

 

Huvudsakligen verkar tre olika slags resultat ha varit inblandade och avgörande för teorin 

(Katz 1957, 63). Den första handlar om effekten av personligt inflytande (ibid.). Eftersom 

teorin från början användes till forskning om politik, rapporterades det enligt Katz (1957, 63) 

att personer som bestämde sin åsikt sent i en kampanj och de som ändrade sig under 

kampanjen, var mer villiga än andra att nämna det personliga inflytande från bland annat 

familj och vänner som i sin tur påverkat deras beslut. Det har också visat sig att ett större 

antal personer hellre valde att delta i en diskussion om ett politiskt val, än att höra ett 

kampanjtal eller läsa om det i tidningen (ibid.). Slutsatsen av detta enligt Katz (1957, 63) är 
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att personliga kontakter verkar ha varit både vanligare och mer effektiva än massmedia för att 

påverka röstbeslut inom politik. 

 

Den andra beståndsdelen som ingår i tvåstegshypotesens formulering handlar om flödet av 

personligt inflytande (Katz 1957, 63). Eftersom det det fanns en påtaglig betydelse av 

interpersonell påverkan blev nästa steg i studien om teorin att fråga om vissa människor var 

viktigare än andra när det gällde att överföra ett inflytande (ibid.). Studien inom teorin 

försökte utse “opinionsledare” genom två frågor, vilka var: “Har du försökt att övertyga 

någon med dina politiska idéer?” och “Har någon nyligen frågat dig om råd i en politisk 

fråga?” (Katz 1957, 63). Resultatet visade på att om man jämförde opinionsledare med 

andra, var opinionsledare mer intresserade av det politiska valet (ibid.). Beslutsfattarna 

nämnde ofta att de fick inflytande från vänner, familj och medarbetare. Därför kunde en 

slutsats dras att opinionsledare finns på många olika nivåer av samhället och att det 

förmodligen är därför de är mycket lika de människor som de faktiskt influerar (ibid.).  

 

Den tredje och sista beståndsdelen inom teorin tvåstegshypotesen är relationen mellan 

opinionsledare och massmedia (Katz 1957, 63). Enligt Katz (1957, 63-64) visade det sig att 

opinionsledare jämfört med resten av befolkningen vara betydligt mer utsatta för massmedia. 

Om spridning av information mun till mun spelar stor roll och om opinionsledare är mer 

exponerade för media än vad de människorna som de influerar är (ibid.). Så sprids också 

idéer från opinionsledare från massmedia ut till den mindre aktiva befolkningen som i sin tur 

blir påverkade av informationen de tar del av (Katz 1957, 64).  

 

Särskilt framhävande för tvåstegshypotesen visar sig vara en aspekt av interpersonella 

relationer, då som kommunikationskanaler (Katz 1957, 77). Från de flesta tidigare undersökta 

studierna är det tydligt att interpersonella relationer påverkar beslutsfattandet på minst två sätt 

(ibid.). Utöver att fungera som ett kommunikationsnät är interpersonella relationer också en 

källa till att gruppens sätt att tänka och agera ska överensstämma (ibid.). När det handlar om 

grupptryck framgår det tydligt av åsikter och verkan som observerats av väljare och bland 

läkare i olika situationer av oklarhet och osäkerhet (ibid.). Ett exempel som tas upp är att det 

sociala stöd som kommer från att vara förenade i det medicinska samhället kan ge en läkare 

det förtroende som krävs för att genomföra ett beslut om att godkänna ett nytt läkemedel 
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(Katz 1957, 77). Följaktligen är interpersonella relationer informationskanaler, sociala källor 

och källor till socialt stöd, då var och en kan relateras till interpersonella relationer när det 

kommer till beslutsfattande situationer (Katz 1957, 77).  

4.5 Parasociala Relationer 

I dagens samhälle är det vanligt att vi människor har en tendens att utveckla känslor till olika 

karaktärer i medier (Cohen 2009, 223). Denna typ av relation kallas för parasociala relationer 

som handlar om hur en följare knyter an till personer i media som en föreställd intimitet som 

skapas på avstånd (Gillberg 2014, 76). Termen parasocial interaktion introducerades redan på 

1956 av sociologerna Donald Horton och Richard Wohl (1956). De syftade till att 

interaktionen som skapas i ett interpersonellt förhållande mellan två parter (ibid.). 

 

Sociala medier idag bidrar inte bara med att skapa kontakt med familj och vänner, utan ger 

också möjligheten till att skapa en relation mellan personer som man inte känner, exempelvis 

kändisar och fiktiva karaktärer (Gillberg 2014,75). Kändisars attraktionskraft ligger bland 

annat i att de integreras i vardagslivet som familjemedlemmar (ibid.). Karaktärerna har en 

förmåga att skapa känslomässiga reaktioner hos oss människor, som sedan påverkar vårt 

engagemang (ibid.). Parasociala relationer fyller en betydelsefull funktion i sökandet efter 

erkännande, bekräftelse eller mening och tillhörighet (Gillberg 2014, 76). Följaren skapar 

ofta ett starkt band till den beundrande och känner tillslut samma känslor som den kända 

karaktären utstrålar (ibid.). Ofta handlar interaktionen om en viss kändis om identifikationen, 

Gillberg (2014, 76) menar på att detta behov möts av kändisskap som bygger på att kändisen 

blir till en ställföreträdande vän (ibid.). 

 

Parasociala relationer är i sociala medier en ny nivå av intimitet då dessa medier ger 

användarna möjlighet att dela med sig av det som klassas som mer personligt, för att ge en 

glimt av en kändis privatliv (Blight, Ruppel & Schoenbaue 2017). Gillberg (2014, 75) menar 

på att dessa relationer i vissa fall kan skapas av förakt och att det oftast är först när ett “fan” 

känner att hen kan identifiera sig med en kändis som denna typ av relation skapas. Genom att 

ett “fan” dedikerar så mycket tid via sociala kanaler och medier till en person så är också 

förväntningarna och uppfattningarna bundna till vad som visa upp, och detta kan leda till en 

stor besvikelse och fördomar i det verkliga livet (ibid.). 
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Enligt flera forskare har parasociala relationer betraktas som en effekt av medierna, en effekt 

som har skapats för att fylla ett behov av sociala ömsesidig påverkan (Cohen 2009, 225). 

Genom konsumtion av medietexter kan människor känna sig mindre ensamma (ibid.). I en 

studie av Lueck (2015, 91) analyserar han vilken typ av kommunikation som inträffar mellan 

kändisars publik och hur parasociala relationer förbättrar annonserings effektiviteten. Det 

visade sig att kända profiler på sociala medier belönar sina följare genom personliga och 

engagerade inlägg, och det gör att följaren känner en delaktighet till kändisarnas liv. Lueck 

(ibid.) menar i sitt resultat att företag som använder sig av kändisar som har tydliga relationer 

till sina följare skulle genomföra framgångsrik reklam.  

5. Metod 

I följande kapitel kommer vi att presentera studiens val av kvalitativ metod, urval och 

tillvägagångssätt. Kapitlet kommer även presentera de metodproblem vi stött på under 

studiens gång.  

5.1 Kvalitativ studie  

För att undersöka hur olika organisationer inom livsstilsbranschen förhåller sig till influencer 

marketing ut ett kommunikationsperspektiv har vi använt en kvalitativ metod i form av 

samtalsintervjuer. Med hjälp av intervjuer kan vi studera människors erfarenheter av olika 

företeelser, deras sätt att förstå och uppleva (Ekström & Johansson 2019, 102). 

Att använda sig av intervjuer kan innebära en mycket mer intim relation än användandet av 

enkäter (Henricson 2017, 72). Samtalsintervjuer är en form som både ger möjlighet till att 

bidra med ett större informationsutbyte till oss intervjuare men också en möjlighet till att 

hålla en öppen dialog om det skulle finnas rum för det (Ekström & Johansson 2019, 102). Till 

skillnad från metoder där intervjupersoner ombeds att ta ställning till färdiga svarsalternativ, 

ger man möjlighet att nå kunskap om människors verklighet så som de beskriver den med 

egna ord och uttryck (ibid.). Studien är uppbyggd på strukturerade intervjuer som omfattar 

samtalsintervjuer då det är en kvalitativ uppläggning (Østbye et al. 200, 102). Strukturerade 

intervjuer sker genom att intervjuaren ställer respondenter frågor som definierats på förhand 
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medan svarsmöjligheterna är relativt öppna (Østbye et al. 2003, 103). Frågorna ställs efter ett 

schema men finns en viss flexibilitet (ibid.).  

 

Den kvalitativa metoden ger oss en möjlighet till att ha en öppen dialog mellan den 

intervjuade. På så sätt kan vi sätta den intervjuade i fokus och hens svar och berättelser i 

relation till kontext. Man kan skilja på intervjuer med informanter som ger sak- och 

bakgrundsupplysningar av värde för forskningsuppgifter och intervjuer med respondenter, är 

en person som ger sin syn och sina uppfattningar kring en fråga (Ekström & Johansson 2019, 

103). Studien är grundad på fem intervjuer med respondenter från olika organisationer, och 

en informantintervju med en influencer. 

5.2 Urval & Praktiskt tillvägagångssätt 

I vår studie har vi valt att intervjua fem nyckelpersoner från olika organisationer och en 

influencer för att få ett annat perspektiv. Organisationerna skiljer sig i storlek mellan 

varandra, men samtliga arbetar aktivt med influencer marketing. Respondenterna från 

organisationerna och informanten har valt att vara anonyma.  

 

För att kunna besvara och få en uppfattning om syftet och frågeställningarna har vi gjort ett 

strategiskt urval av intervjupersonerna (Ekström & Johansson 2019, 113). Strategiskt urval är 

systematiska bedömningar av vilka enheter som utifrån teoretiska och analytiska syften är 

mest relevanta och mest intressanta (Grønmo 2006, 94). Ett strategiskt urval har gjorts utifrån 

yrkesgruppen public relations och marknadskommunikatörer, då de besitter den information 

och kunskap som berör denna studie. Vi valde att avgränsa oss till organisationer som är 

svenska, och har Sverige som sin främsta marknad, även om några av organisationerna är 

internationellt verksamma. För att få ett bredare perspektiv på studien så valde vi 

organisationer som är tydliga med att de säljer produkter inom livsstilsbranschen. 

Organisationernas historia skiljer sig och deras etablering på marknaden, vilket ger en 

intressantare bredd till analysen. De personer som intervjuats har olika roller på 

organisationerna men har antingen en befattning inom områden som, social media manager 

eller marketing manager. Vi har även valt att intervjua en influencer som kommer bistå som 
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informant för att få ett djupare perspektiv på hur hen uppfattar situationen mellan 

organisationer och influencer marketing.  

 

För att genomföra intervjuerna började vi med att utforma en intervjumanual, detta för att vi 

ska kunna ha ett underlag som vi kan utgå ifrån och på så sätt kunna fokusera bättre under 

intervjutillfället. En manual är normalt uppbyggd kring ett antal teman och huvudfrågor 

(Ekström & Johansson 2019, 115). Vår intervjumanual bestod av öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Samma 

intervjumanual har använts till samtliga respondenter, med en viss anpassning under några 

tillfällen då respondenterna ibland svarade på frågorna innan vi hann ställa frågan. 

Informantens intervjumanual har haft samma upplägg men med andra frågor.  

 

Kontakten med respondenterna och informanten påbörjades via en mailförfrågan där studiens 

syfte presenterades och en förfrågan om att delta i en telefonintervju. Samtliga intervjuer har 

skett via telefon i ett strukturerat format. De frågeformulär som använts finns att se i bilagor 

9.2 och 9.3. I vårt fall var det smidigast att genomför telefonintervjuer, då de olika 

organisationerna och influencern befann sig på olika platser i Sverige. Telefonintervjuernas 

längd skilde sig mellan de olika respondenterna, men längden på samtalen varade mellan 20 

till 40 minuter. Förfrågan om att få spela intervjuerna godkändes av samtliga 

intervjupersoner. Transkriberingen utfördes efter varje intervju. Transkribering är en central 

del och genom att göra det blir interaktionen tillgänglig för mer detaljerad analys (Ekström & 

Johansson 2019, 82). I en telefonintervju är det viktigt att ta in olika tonlägen och uppehåll i 

respondenternas beskrivningar då det kan ge bättre förståelse (Henricson 2017, 152) 

Transkriptionen tillsammans med inspelningen är nödvändig för att representera talad 

kommunikation och interaktion mellan människor i skriven text, inför läsaren som inte har 

tillgång till inspelningen (Ekström & Johansson 2019, 120). Samtliga intervjuer kunde 

genomföras utan några oväntade problem.  

 5.3 Validitet & Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta nämns inom vetenskapen, de två begreppen 

står för giltighet och tillförlitlighet (Ekström & Larsson 2010, 14). Giltighet är viktigt då det 
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påvisar att undersökningen är relevant för studien, det vill säga om undersökningen är ett bra 

underlag för vad forskaren drar slutsatser om (Ekström & Larsson 2010, 15). Tillförlitlighet 

är också viktigt för att veta om undersökningen är utförd på ett felfritt sätt, till exempel om 

den innehåller felkällor eller om de som svarat på undersökningen har svarat ärligt på de 

frågor de blivit tilldelade (ibid.).  

 

Genom att använda oss utav de teorier, tidigare forskning och metodval som vi presenterat, så 

uppnår vi det vi avser att undersöka. De vill säga organisationers användninga av influencers 

som marknadsföringsstrategi. För att uppnå en hög reliabilitet i studien kommer en 

intervjumanual att användas och ett tydligt urval presenteras som beskriver vad som avses 

användas för att nå hög reliabilitet om studien i framtiden ska göras på nytt. 

5.4 Metodreflektion 

I denna studie har vi stött på olika metodproblem, ett problem som har identifierats är att det 

varit en utmaning att få olika organisationer att ta sig tid till att ställa upp på intervjuer under 

den tidsperiod som vi haft. Av de 24 organisationer som vi kontaktat var det endast fem som 

valde att ställa upp. Detta har lett till att mängden intervjuer blev färre än vad tanken var från 

början. Hade det genomförts flera samtalsintervjuer hade det kunnat utöka resultatet, vilket 

hade kunnat ge studien fler synpunkter och andra svar hade kunnat betraktas. Om vi inte hade 

stött på detta problem tror vi att vi hade kunnat få ett bredare svarsalternativ och därmed 

kunnat få en bättre bild av hur organisationer ser på att arbeta med influencer marketing. 

 

Ett annat metodproblem som identifierats är att de svar som respondenterna har gett vid 

samtalsintervjuer inte behöver vara helt sanningsenliga. Då en person som besitter ett visst 

ansvar hos en organisation kan vilja visa upp den bästa sidan av organisationen, vilket kan 

leda till en risk att det som sägs inte behöver vara sanningsenligt. Det som också hade kunnat 

förändra vår studie är om intervjuerna hade varit fysiska och inte skett via telefon, då detta 

kan påverka hur respondenterna väljer att vara engagerade i samtalet eller att minspel och 

gester inte kan visa via telefon. Det resultat som organisationerna bistått med är begränsade 

och gäller bara för de organisationer vi undersökt, då vi inte gjort en generell studie om hur 

organisationer i allmänhet arbetar med influencer marketing.  
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6. Sammanfattning av informant och respondenter 

I följande del kommer vi att presentera de organisationer som vi valt att intervjua. Samtliga 

organisationer kommer i denna studie att benämnas som respondenter. Influencern kommer 

benämnas som informant. De som intervjuats har valt att vara anonyma och för att inte 

avslöja information om de intervjuade personerna kommer organisationernas namn inte 

nämnas i studien. Samtliga intervjupersoner från organisationerna arbetar med 

marknadsföring och kommunikation inom livsstilsbranchen i Sverige.  

6.1 Informant A 

Är en svensk micro-influencer, som branschen uttrycker titeln som, och besitter en följarskara 

på cirka 18 000. Personens Instagramkonto är i stil med de senaste trenderna inom mode och 

livsstil. Hen har aktivt engagemang hos sina följare och uppdaterar dagligen med bilder och 

inspiration i sitt flöde. 

6.2 Organisation A  

I den första organisationen som är ett svenskt modeföretag, är respondentens roll sociala 

media manager. Organisationen säljer kläder, accessoarer och skor både online och i butik, de 

har enbart produkter av sitt eget varumärke och priserna är varierande. Målgruppen som 

företaget riktar in sig på är kvinnor mellan åldrarna 35-50. Organisationen jobbar aktivt med 

influencers och är en utav de stora delarna inom deras marknadsföringsstrategi. De är aktiva 

på sociala medier men använder sig också av traditionella medier. På Instagram har de cirka 

54 000 följare och uppdaterar kontot dagligen med nya inlägga.  

6.3 Organisation B  

Den andra organisationen är ett svenskt modeaccessoar-företag. Personen som intervjuats, har 

en arbetsroll som digital communication manager. Organisationen säljer främst sina 

produkter i butiker men har även en hemsida. De arbetar tillsammans med olika influencers i 

sin marknadsföring och deras målgrupp är kvinnor mellan 35-45 men har även en yngre 

målgrupp som handlar mer frekvent. Organisation har drygt 19 000 följare på Instagram och 

uppdaterar konton kontinuerligt.  
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6.4 Organisation C 

I den tredje organisationen, har personen som intervjuats en sociala media manager roll, i ett 

svenskt modeaccessoar-företag. Organisationen säljer produkter både online och i butik, i 

butik är det främst återförsäljare som säljer produkter. Organisationen beskriver sin målgrupp 

som en bredd av olika typer av individer. Idag så arbetar organisationen med cirka 50 000 

olika influencers. Organisationen är aktiv i sociala medier och har cirka  

426 000 följare på Instagram och uppdaterar mer en ett inlägg dagligen. 

6.5 Organisation D 

I den fjärde organisationen som är ett svensk modeföretag, är personen som intervjuats 

influencer marketing manager. Organisationen säljer kläder, skor och accessoarer enbart 

online. Företaget har produkter från olika varumärken och säljer till konkurrenskraftigt pris. 

Företaget använder sig av influencers i sin marknadsföring sedan några år tillbaka och är 

aktiva på Instagram med drygt 403 000 följare och uppdatera kontot dagligen. Företagets 

marknadsföring är inriktad mot den yngre målgruppen mellan åldrarna 16-25.  

6.6 Organisation E 

I den femte organisationen är personen som vi intervjuat ansvarig för sälj och marknad, 

organisationen är svenskt och säljer skönhetsprodukter från kända varumärken online. 

Företaget har använt sig av influencers i deras marknadsföring i några år och är aktiva på 

sociala medier. De har cirka 24 000 följare på sin Instagram och uppdaterar dagligen. Deras 

målgrupp är kvinnor och cirka 20 procent män. Varumärket vill nå ut till alla som vill handla 

något inom skönhet. 

 

7. Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer den tidigare teorin samt det teoretiska ramverket att kopplas till 

studiens underlag som respondenterna har tillhandahållit oss med för att sedan jämföras och 

analyseras. Först kommer trovärdigheten analyseras, därefter interaktion mellan influencer 

och följare, vi kommer fortsätta med att presentera och analysera fördelar och risker med 
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influencer marketing. Sedan redogör vi för olika vägar från organisation till målgrupp och 

till sist jämför vi och analyserar vi positionering inom influencer marketing.  

7.1 Trovärdighet  

I de organisationer vi gjort intervjuer är samtliga intervjupersoner som intervjuats medvetna 

om sina val av samarbeten när det kommer till influencer marketing. Organisationernas mål 

är att få en genuin och trovärdig bild hos målgruppen. Respondenter har varit tydliga med att 

de väljer influencers med omsorg, och att kvaliteten som influencers besitter genererar i ett 

bättre resultat.  

 

Respondenten från organisation C berättar vilka kriterier som hen anser är viktiga för 

organisationen när de startar ett samarbete, deras kriterier när de väljer profiler är att de är 

mode-inspirerande och har ett högt engagemang. Något som respondenterna från organisation 

B och A tittar på är engagemanget hos följarna hos de influencers som de väljer att samarbeta 

med. De anser även att kvaliteten i bilder är något som är viktigt, till exempel att det ska 

synas att influencers ansträngt sig för att ta fina bilder till samarbetet som reflekterar 

varumärkets image. 

 

Det är tydligt att de respondenter vi intervjuat tycker att influencers har en viktig roll för att 

få ut företagens budskap. Katz och Lazarsfeld (2006, 309) beskriver hur opinionsbildare 

använder sig av sociala medier för att interagera och nå sin publik. Vi tolkar intervjusvaren 

som att influencers med sina budskap utgör en slags opinionsbildare för företagen, eftersom 

deras följare väljer att lita på vad de uppvisar i sina sociala kanaler. 

 

Trovärdighet är något som respondenterna tycker är viktigt när det arbetar med influencers.  

Både respondenten D och B uttrycker att det är viktigt att organisationerna upplevs som 

trovärdiga hos konsumenterna. respondent D påstår att om man vill bygga något långsiktigt är 

det viktigt att bygga en trovärdighet och det tror hen att man gör bäst genom kommunikation 

och kontinuiteten. Kommunikation är enligt Katz (1957, 63-64) det viktigaste, då han i teorin 

om tvåstegshypotesen nämner hur mun till mun spelar en stor roll när det kommer till 

spridning av information.  
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“ Det finns inget starkare sätt att marknadsföra sig på som mouth to mouth...det är den bästa 

marknadsföringen ”  

 

- Respondent från organisation B 

 

Vi ser i citatet att respondent B anser att den här metoden, att genom influencers använda sig 

av mun-till-mun kommunikation är den bästa. Även informant A uttrycker sig att influencers 

besitter en väldigt stor makt, och att det är konsumtionsmakt som kan påverka väldigt många 

människor, genom sina sociala redskap. Respondenten från organisation E menar att 

influencers agerar som en slags budbärare och blir som en kompis för konsumenter, vilket 

respondent E ser som en stor möjlighet då organisationer kan nå sina kunder och förmedla 

information om de produkter eller tjänster som de vill erbjuda.  

 

I respondenternas och informantens svar ser vi att den mest effektiva marknadsföringen 

stämmer väl in på teorin om kommunikation genom opinionsledare från mun-till-mun (Katz 

1957, 63-64). Men å andra sidan är det möjligt att det kan bli en sämre effekt om influncers 

sprider fel buskap. Något som organisationer väljer att förlita sig på att influencers inte gör, 

men att misstag alltid kan ske. Detta är något som i längden kan göra att organisationernas 

trovärdighet stärks hos målgruppen och att det på så sätt blir tydligt att de har förstått 

innebörden med att kommunikation är viktigt för att ett budskap ska spridas.  

 

När respondenterna får frågan om hur de vill att ett trovärdig varumärke ska speglas så svara 

respondent från organisation C att de vill kunna stå bakom profiler de arbetar med, då de 

representerar företaget och på så sätt förknippas med dem. Respondent A säger att de är 

selektiva när de väljer influencers, för att de vill att de ska kännas så genuint och personen 

helst redan får vara förtjust i varumärket. Respondent från organisation B uttrycker sig att de 

arbetar helst med mindre influencers då det är viktigt för de att engagemanget skapar en 

trovärdig bild, och att influencer som tydligt jobbar med konkurrenter inte blir ett alternativ 

då det inte kommer kännas genuint från kundens perspektiv. Även informant A berättar hur 

hen jobbar med samarbeten som enbart är organisationer eller produkter som hen tycker om, 

detta för att bilden blir mer genuin och trovärdig. Med hjälp av målgruppen som informant A 

besitter så menar hen på att budskapet från företagen nås direkt till den rätta målgruppen. 
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När en organisation ska spegla bilden av ett trovärdigt märke så är det mest effektivt att göra 

det genom positionering, precis som Melin (1999, 74) hävdar skapar det förutsättningar för 

en effektiv marknadskommunikation och att det i sin tur ger ett mervärde för konsumenterna. 

Respondenternas svar ovan stämmer även överens med hur Keller och Kotler (2012) talar om 

hur ett trovärdigt varumärke speglar en viss kvalitetsnivå. För att lyckas med detta menar 

Melin (1999, 74) att det viktigt att mervärdet uppfattas som relevant och attraktivt av 

målgruppen. Vi ser här olika exempel på hur organisationerna vill att deras kunder ska 

uppleva deras position som trovärdig och ett genuint val. Denna faktor visar att 

organisationerna tycker det är mycket viktigt att vid samarbeten med influencers ha valt rätt 

personer. Men om ett samarbete misslyckas på grund av att matchningen mellan organisation 

och influencer blir fel så kan organisationen få ett negativt rykte samt att samarbetet kan 

misslyckas helt. Detta gör att trovärdigheten kan vara svårare att uppnå hos konsumenterna 

och att förtroenden minskas.  

7.2 Interaktion mellan organisation, influencers och följare 

Under samtliga intervjuer så bad vi respondenterna från organisationerna att berätta hur 

företagen ser på det följarstöd som influencers besitter. Eftersom en person som inte följer en 

influencer inte heller exponeras av innehållet på samma sätt som en person som följer 

influencers. Det som var intressant var att samtliga respondenter från organisationerna ser det 

som en fördel att använda sig av influencer marketing eftersom deras majoritet av målgrupp 

befinner sig på de olika sociala kanaler. Trovärdighet var också något majoriteten av 

respondenterna från de olika organisationerna tog upp som något väldigt viktigt när de 

samarbetar med influencers. Organisationerna menar att influencers som uttrycker sig på ett 

sätt som gör samarbetet trovärdigt för deras följare, ofta uppnår ett resultat som leder ofta till 

att fler blir intresserade av produkten som marknadsförs i deras sociala kanaler. 

 

Samtliga respondenter samarbetar aktivt med influencers och respondent B menar på att de 

arbetar med influencers för att organisationen når personer som de annars inte hade nått, 

influencers har också ett förtroende av sin följare vilket gör att de litar på vad personen säger. 

Även informant A uttrycker sig att hen hela tiden aktivt försöker kommunicerar med sina 

följare för att få en bättre relation och för att visa att hen ser dem.  
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Det är tydligt att respondenterna och informanten anser att influencers har en relation till sina 

följare på samma sätt som Gillberg (2014, 76) menar på i teorin parasociala relationer att en 

viss kändis blir till en ställföreträdande vän. Med tolkning av detta kan det konstateras att 

parasociala relationer är en viktig del för att lyckas som influencer men också för att 

företagen ska gynnas när de ingår i samarbeten med influencers. 

 

När de olika organisationerna får fråga om deras val av att använda sig av influencer 

marketing spelar roll, så menar respondent D att deras organisation är en destination för unga 

tjejer, vilket gör att influencer marketing är en väldigt bra strategi för företaget att använda 

sig av eftersom de vill nå ut och inspirera via sociala medier. Medans informant A som idag 

har en aktiv följarskara menar på att vissa tror sig vara min vän trots att vi aldrig har träffats. 

Eftersom de har följt informant A under en viss period blir det som att de skapar en påhittad 

relation till mig. Hen uttrycker “[...] mitt personliga varumärke på instagram är mest för att 

följare ska bli inspirerade och inte höra mina åsikter då jag inte uttrycker dem lika ofta på 

sociala medier [...]”. Respondent E uttrycker sig att de som organisation tittar på vad 

influencern har för etik och moral och vad de står för, då de som organisation ska förknippas 

med den här personens åsikter. Genom detta får de som organisation en tydlig bild på vilken 

typ av följare influencern har.  

 

Vi kan se att respondenternas och infromantens uppfattning av att sociala medier inte bara 

bidrar till att skapa kontakt med familj och vänner stämmer in på hur Gillberg (2014, 75) 

menar på att det också ger möjlighet till att skapa relationer mellan personer man inte känner, 

exempelvis kändisar eller fiktiva karaktärer. Bakker (2018, 80) nämner även att en influencer 

som rekommenderar till köp eller avskräcker till köp, sedan leder till om konsumenten köper 

produkten eller ej. Därmed går det här att se att interaktionen mellan influencers och deras 

följare blir en direktkontakt som är intim och personlig. Det kan tolkas att personerna som får 

kontakten till de influencers de ser upp till, skapar ett förtroende och på så sätt ökar den 

aktiva synen på inspirationen som influencers förmedlar. Eftersom influencers är de personer 

som i detta fallet inspirerar via sociala medier tolkas det att de är väldigt betydande för både 

influencers och organisationer att det finns starka relationer mellan influencers och hens 

följare, detta för att budskapet ska beröra och genuint inspirera målgruppen.  
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“Influencer marketing är en väldigt bra strategi för företag att använda sig av när man vill 

nå ut och inspirera via sociala medier.”  

 

- Respondent D 

 

När respondent A får frågan om influencer marketing tillför mycket för deras 

marknadsföring, så är svaret definitivt. Hen menar på att annonsering i sociala medier är 

nyckeln till framgång. Även respondent D svara att sociala medier är som en förlängd arm till 

allt annat vi gör. Respondent B förklarar att de använder deras sociala kanaler för att 

komplettera det fysiska kommunikations aktiviteterna.“[...] Vi använder för det mesta 

sociala medier för att vidareutveckla konceptet och nå ut till konsumenterna för en mer direkt 

kontakt [...]”.  

 

Då vi här kan se är att respondenternas syn på att influencers marketing är en aktiv del i 

marknadsföringen hos organisationerna då det sprider budskapet på ett annat sätt. Är precis 

som Ström (2010, 19) pratar om hur sociala medier bidrar till hur ett budskap som sprids 

bland människor, sprids som ringar på vattnet. På samma sätt som att sociala medier är en 

särskilt intressant relation till marknadsföring, då det kan ses som en kontrast till de 

traditionella marknadsföringsstrategierna (ibid.). Resultatet tyder på att sociala kanaler är 

nyskapande och ett annat sätt att nå ut till konsumenterna för organisationer. Då det är ett 

kommunikationssätt som de annars inte kan bidra med i traditionella medier. Länken mellan 

influencers och organisationer blir tydligare med hjälp av sociala medier. Då den 

kommunikations makt som influencers besitter är större och har en mer slagkraft.  

 

På samma sätt som sociala medier är ett nytt sätt för organisationer att förmedla budskap på 

så tycker, respondent B att kommunikationen mellan influencers, organisation och följare är 

väldigt viktigt då det är de som skapar ett förtroende samt att trovärdigheten byggs upp. När 

kunden ser att ett samarbete är är äkta och genuint utfört, är något som gynnar oss alla säger 

hen. Respondent D påstår att all deras marknadsföring mer eller mindre sker genom sociala 

medier, och att de som organisation var väldigt snabba på bollen när de kommer till sociala 

medier. Vilket har gjort att de har byggt upp en business och marknad runt sociala medier och 
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influencer marketing. Hen tycker att forumet är ett väldigt effektivt sätt att nå sin målgrupp 

på och skapar en starkare relation till dem.  

 

Inom professionell kommunikation påstår många experter att sociala medier kräver 

tvåvägskommunikation (Ström 2010, 21). På samma sätt som respondenterna tycker så 

handlar det om att skapa en god utgångspunkt för ett bra samarbete mellan en organisation 

och dess intressenter, då organisationer bör skapa relationer till människor och grupper i 

samhället (Andersson 2014, 13). Med tolkning till detta så tyder det på att kommunikationen 

inte är en slags envägskommunikation utan att organisationerna gärna använder sig utav 

parter som anting har en relation till deras målgrupp eller så som på något sätt har möjlighet 

att skapa det. Det generera i att relationen mellan organisation, influencer och följare blir som 

ett förlängt band och att den kommunikation som kommuniceras ut inte heller alltid behöver 

vara influencerns åsikt utan att det kan vara organisationens budskap.  

 

När respondenterna ställs inför frågan hur de tycker att influencers bör matcha deras 

målgrupp så svara respondent B att de vill att influencers som företaget jobbar med ska 

matcha deras image. Personen måste kunna associeras till varumärket och få många att känna 

igen sig själva i deras inlägg. Respondent A menar att det är viktigare att målgruppen kan 

känna igen sig i till exempel en kampanjbild, istället för en bild på en modell i en studio. Hen 

anser att det är mer passande för deras varumärke att ha en bild på en kvinna som befinner sig 

i naturen. Även respondent D menar att de inom organisationen kräver att influencers ska 

passa varumärkets “brandbook”. Några självklara punkter som de tittar på är att influencers 

ska ha sunda värderingar och inte bedriva någon form av hets mot folkgrupp eller uttala sig 

starkt om politiska åsikter. Respondent E menar på att influencers som de ingår ett samarbete 

med huvudsakligen ska spegla deras målgrupp, något som samtliga organisationer håller med 

om. Hen menar att de som företag aldrig skulle samarbeta med till exempel en influencer som 

inte alls är intresserad av skönhet, utan det måste vara någon som tycker om skönhet och som 

stämmer överens med det de som varumärke vill signalera och uttrycka.  

 

Det organisationerna gör när det använder sig utav influencer marketing, är att de skapar en 

effekt av ett behov för att sedan fylla behovet av ömsesidig påverkan (Cohen 2009, 225). 

Som sedan gör att personer som exponeras av medietexter känner sig mindre ensamma 
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(ibid.). I en studie av Lueck (2015, 91) analyserades det vilken typ av kommunikation som 

inträffar mellan kändisar, i detta fallet influencers. Enligt studien visade det sig att kända 

profiler på sociala medier belönar sina följare genom personliga och engagerade inlägg som 

gör att följarna kan känna en delaktighet till influencers liv. På så sätt kan de företag som 

använder sig av influencers som har tydliga relationer till sina följare mer framgångsrikt 

lyckas genomföra och förmedla ett budskap som når målgruppen (ibid.). Detta kan å ena 

sidan tolkas som att organisationer anser att det är väldigt viktigt att influencers som de 

samarbetar med speglar deras varumärke eftersom det i slutet kommer visas för influencers 

följare som i sin tur är företagets målgrupp och potentiella kund. Precis som Lueck (2015, 91) 

hävdar känner sig följare delaktiga i influencers liv och blir då också på ett eller annat sätt 

påverkade av vad influencers förmedlar genom sina sociala kanaler. Därför kan en slutsats 

dras att företag väljer influencers med stark koppling till varumärket eftersom de då på ett 

effektivt sätt kan nå sin målgrupp. Vilket kommer leda till att organisationens målgrupp får 

ett större förtroende både hos influencers och företag.  

7.3 Strategins fördelar och risker  

Resultatet från samtliga organisationer som vi intervjuat visar på att den mänskliga faktorn 

kan ha stor betydelse när organisationer jobbar med influencers. Det kan vara en risk 

eftersom det är människor som de samarbetar med, några respondenter menar att skandaler 

kan ske som i sin tur kan skada varumärket på sikt. Även om samtliga respondenter förklarar 

att det kan vara en risk med den mänskliga faktorn, är det ingen av dem som själva varit med 

om detta. När vi tittat närmare på det resultat vi har om vad organisationerna sagt om fördelar 

med strategin, visar det sig att samtliga respondenter menar att det är en stor fördel att 

influencers ofta skapar en stark relation med sina följare vilket kan göra att de även har ett 

stort inflytande på sin publik. Några respondenter menar också att fördelen med influencer 

marketing är att det är kostnadseffektivt och att det är positivt eftersom influencers kan ha 

makten att stärka varumärkets image via sociala medier. 

 

Om vi börjar med att ta upp fördelar med influencer marketing kan vi utifrån resultatet av 

intervjuerna med de olika organisationerna och informanten se att informant A menar att hen 

hittills har gjort samarbeten med företag som varit i linje med vad hen tycker om. Vilket i sin 
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tur kan leda till en positiv utveckling för både influencern och företaget som hen samarbetar 

med. Dock menar informant A också att hen gjort ett eller två samarbeten som hen i 

efterhand tänkt inte var så smart. Informant A berättar att hen gjort vissa samarbeten med 

företag där hen under samarbetets gång märkt att de varit väldigt oseriösa, till exempel har 

hen vissa gånger inte fått material i tid, vilket leder till att hen inte har kunnat publicera 

inlägget i tid.  

 

“ Vissa företag har varit dåliga på att kommunicera, företagen är antingen inte vana att 

jobba med influencers eller så jobbar de med för många samtidigt…” 

 

- Informant A 

 

Chandler & Munday (2016) menar att influencer marketing handlar om att främja 

varumärken, produkter eller tjänster genom utvalda personer som bedöms att med största 

sannolikhet utöva ett betydande inflytande på köpbeslut inom en viss marknad. De menar 

även att influencers förstärker varumärkesexponering online via sociala medier och även till 

exempel genom populära bloggar (ibid.). Respondent C förklarar att de använder sig av 

influencers som marknadsföringskanal på sociala medier i syfte att driva försäljning men 

också positionera sig på marknaden. Hen menar också att det är otroligt kostnadseffektivt då 

de kan följa upp försäljning i realtid samt trovärdigt då influencers har en personlig relation 

till sin målgrupp. Detta kan kopplas till att Gustafsson & Ohlsson (2011, 157) menar att det 

inte finns någon gräns för hur mycket, eller i vilka sammanhang sociala medier kan medverka 

till en positiv utveckling. En tolkning av detta kan vara att det definitivt är viktigt för 

influencers att ha bra koll på vilka företag som är trovärdiga och genuina att jobba med, 

eftersom detta annars kan skada influencers rykte och varumärke om de väljer fel val av 

varumärke att förknippas med. 

 

Några fler fördelar med influencer marketing kan vara att företag kan välja vilken typ av 

profil de vill samarbeta med. I detta fall anser respondenten från organisation A att det är en 

fördel att arbeta med micro influencers, eftersom hen anser att man som företag har lätt att bli 

osynlig i de större profilernas kanaler. Dels för att de har fler samarbeten men också för att 

hen har erfarenheter av att större influencers inte har lika högt engagemang som de lite 
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mindre. I och med att respondent C menar att influencers kan skapa en trovärdighet gentemot 

sina följare eftersom de har en personlig relation med dem, kan det kopplas till, precis som 

Chandler & Munday (2016) påstår, att influencers med största sannolikhet har en betydande 

roll när det kommer till köpbeslut inom olika marknader.  

 

“Influencers kan skapa en trovärdighet gentemot sina följare eftersom de har en personlig 

relation med dem.” 

- Respondent C 

 

Även engagemanget hos influencers verkar vara en betydande roll, då respondent A menar att 

ett högt engagemang från influencers kan leda till stora fördelar för organisationer. Ett högt 

engagemang kan i sin tur resultera till att influencers skapar ännu starkare och mer genuina 

relationer till sina följare, vilka är lika med organisationers målgrupper och kunder. Till 

skillnad från vanliga kändisars inflytande är influencers mer tillgängliga, trovärdiga, intima 

och följaktligen lätta att relatera till eftersom de delar personliga aspekter av sitt liv med sina 

följare och låter de få en inblick i deras liv (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, 801). 

En tolkning av detta är precis som samtliga respondenter menar, att det är viktigt att följarna 

känner att influencers är genuina och gör genuina samarbeten för att de ska uppfattas som 

trovärdiga. En fördel som visades i resultatet var just att influencers ofta uppfattas som 

genuina, då de flesta har en trogen följarskara som de skapat ett högt inflytande hos. 

 

När man ser till de risker som finns för organisationerna när de gör samarbeten med 

influencers, menar respondenten från organisation A att de ofta har erfarenheter av genuina 

samarbeten men att det såklart skulle kunna ske någon ful tvist där någon som samarbetar 

med företaget väljer att sen prata illa om dem. Detta är dock inget som respondent A har varit 

med om och inte heller oroat sig för. Respondent B förklarar att hen anser att det är viktigt att 

man gör en avvägning på hur pass mycket frihet man ska ge influencers under samarbeten. 

Hen menar att om man styr för mycket är risken att det inte bli genuint, styr man dock inget 

alls kan det resultera till att organisationen inte får ut det de vill ha av samarbetet. Respondent 

D klargör att influencer marketing är en ganska ny bransch och en relativ “otrogen” bransch, 

eftersom det kan hända influencers gör många hopp från olika varumärken. Hen menar att 

detta såklart kan skada varumärken på sikt. Något respondent D också tydliggör är att det är 
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människor de jobbar med och det kan såklart innebära risker. Hen förklarar att “[...] det kan 

hända att influencers skriver fel i inlägget eller lägger upp det för sent, vilket kan skada det 

budskap som vår organisation faktiskt har som mål att nå ut med till målgruppen. Det kan 

också ske en skandal som influencern är medverkande i, som i sin tur kan skada vårt 

varumärket. Det är som sagt mänskliga faktorer som man inte riktigt kan styra över [...]”. En 

annan risk med att jobba med influencers kan enligt respondent E vara att man som 

organisation förknippas starkt med en individ. Respondent E menar att det i värsta fall kan 

ske att denna individ till exempel gör något dumt och plötsligt tappar många följare eller 

ingår i ett samarbete med en konkurrent.  

 

Resultatet av respondenternas svar tyder stark på att den mänskliga faktorn kan ha stor 

betydelse när organisationer arbetar med influencers. Många av respondenterna förklarar 

också händelser som de antar kan hända, men ingen har riktigt varit med om det själva. På 

samma sätt som Gillberg (2014, 75) förklara hur ett “fan” som dedikerar mycket tid via 

sociala kanaler och medier, skapar förväntningar och uppfattningar bundna till det som visas 

upp. Detta kan i många fall leda till stor besvikelse och fördomar i det vanliga livet (ibid.). En 

tolkning av vad respondenterna från de olika organisationerna svarat är att organisationer är 

medvetna om risker som kan ske när de använder sig av influencer marketing som strategi. 

Att en influencer kan skada varumärken om hen hoppar från olika varumärken är något som 

också tas upp. Av detta kan vi dra en slutsats om att starka relationer och genuina samarbeten 

är något som i längden kan stärka både varumärkens samt influencers image. 

 

Gillberg (2014, 75) menar att relationer i vissa fall kan skapas av förakt och att det oftast är 

först när ett “fan” känner att hen kan identifiera sig med en kändis, i detta fall en influencer, 

som denna typ av relation skapas. Genom att ett “fan” dedikerar så mycket tid via sociala 

kanaler och medier till en person så är också förväntningarna och uppfattningarna bundna till 

vad som visas upp, detta kan leda till en stor besvikelse och fördomar i det “verkliga” livet 

(ibid.). En tolkning av vad respondenterna från de olika organisationerna svarat är att 

organisationer är medvetna om risker som kan ske när de använder sig av influencer 

marketing som strategi. Att en influencer kan skada varumärken om hen hoppar från olika 

varumärken är något som också tas upp. Av detta kan vi dra en slutsats om att starka 
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relationer och genuina samarbeten är något som i längden kan stärka både varumärkens samt 

influencers image. 

 

“Om man som organisation styr influencers för mycket är risken att det inte blir genuint. Styr 

man dock inget alls kan det resultera till att vi som organisation inte får ut det vi vill av 

samarbetet.” 

- Respondent B 

7.4 Vägen från organisation till målgrupp 

När de olika organisationerna nämner sina strategier, fördelar och risker så fokuserar de 

väldigt mycket på att influencers når deras målgrupp och att det i längden är trovärdigt. På 

samma sätt så måste de också ha en bild av vilka är deras målgrupper och hur når vi dem. 

Utifrån respondenternas svar så kunde vi tydligt se att det är väldigt nog med vilka de 

samarbetar och att influencersna har väldigt få krav på hur samarbetet ska utföras. Vilket gör 

att organisationerna förlitar sig väldigt mycket på hur influencersna presterar.  

 

Organisationerna vet att influencers besitter en stor makt, så när de ska ta ställning till hur det 

väljer influencers så svara respondent D att de tittar mycket på influencers målgrupp och 

Instagram-statistik. Hen berättar också att de inte varit lika hårda med detta innan men i 

dagsläget begär de nästan alltid att få se statistik innan de ingår i ett samarbete med en ny 

influencer. Hen klargör att de gör detta med avseende att veta om influencern har en 

följarskara som resulterar till att företaget når sin kund. Respondent D menar också att det 

kan vara en influencer som har ca 300 000 följare men om man tittar på närvaron, kanske just 

den influencern inte når den målgruppen som företaget är ute efter. Respondent B som tillhör 

modeaccessoar branschen menar på att när det nalkas studenttider anser de att det är väldigt 

passande att ha ett samarbete med en influencer. Genom att använda sig av en influencer så 

ser de att det är viktigt att det ska finnas en följarskara som har ett förtroende och tycke för 

influencern och litar på vad personen säger.  
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“Vi begär nästan alltid att få se profilens Instagram-statistik innan vi ingår i ett nytt 

samarbete”  

- Respondent D 

 

Det är tydligt att respondenterna tycker att målgruppen ska vara den primära gruppen de når 

när dem genomför ett samarbete. Bakker (2018, 80) menar att om en influencer med stor 

makt stöttar och pratar bra om en produkt samt att produkten får ett positivt godkännande av 

influencern, kan det leda till att inställningen av den valda produkten påverkas positivt av 

influencers följare. Därför bör en influencers inlägg därför bygga vidare på befintlig 

varumärkesmedvetenhet som i sin tur leder till ett köp av den avsedda produkten (ibid.). En 

influencers roll är därför väldigt viktig i beslutprocessen av ett köp, vilket visar på 

huvudsyftet av att arbeta med influencer marketing (ibid.). Utifrån den tidigare forskningen 

ser vi här ett exempel på hur viktigt det är som organisation att vara selektiv med vilka 

influencers de väljer att göra samarbeten med. Då det finns en efterfrågan hos konsumenterna 

som i detta fall är följarna, då deras förtroende finns hos influencerna. Organisationer måste 

därför vara noggranna när de undersöker influencers bakgrund och Instagram-statistik, så att 

de gör rätt val av influencer och för att de på ett effektivt sätt ska kunna nå deras kund. 

 

På samma sätt som de måste vara nog med vilka influencers de väljer att samarbeta med så 

finns det också krav organisationer kan ställa för att budskapet ska vinklas rätt. Respondent A 

uttalar att de som företag kräver väldigt mycket av influencers om det är ett betalt samarbete. 

Hen förklarar att företaget förmedlar riktlinjer till influencern och informerar om hur de vill 

att samarbetet ska se ut och och vad det ska vara mest fokus på. Influencern som i detta fallet 

är informant A menar på att vissa företag kan bistå med avtal på hur samarbetet ska 

genomföras för att det vill “forma” inlägget som ska publiceras så mycket som möjligt. Hen 

säger även att “[...] organisationer som ger mig en tydlig brief om deras långsiktiga mål om 

en kampanj. Gör det mycket enklare för mig att ge ett genuint budskap till följarna [...]”. 

Respondent D ser även till att profilen de jobbar med genuint vill jobba tillsammans med 

organisationen. Och menar på att om man jobbar på det sättet så får man det förtjänta 

utrymmet på köpet som varumärke.  
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“Vi kräver väldigt mycket från influencers om det är ett betalt samarbete”  

 

- Respondent A 

 

Precis som Falkheimer (2001, 170) hävdar i teorin om tvåstegshypotesen, är en organisations 

avsikt i grunden att påverka mottagarna i en viss riktning, som i sin tur gör att mottagarna 

förhoppningsvis blir påverkade av budskap som influencers sänder ut på uppdrag från 

organisationer. Något som respondenterna håller med om, då de förklar hur de som 

organisationer vill sända ut olika riktlinjer till de profiler de väljer att samarbeta med. För att 

organisationer ska kunna nå sitt mål med att få ut rätt budskap till sin tänka kund måste de 

ställa krav som gör att de lyckas uppnå det som de strävar efter. Men å andra sidan kan det 

göra att informationen som influencers ger ut kan bli väldigt opersonligt och mindre genuint. 

Något som i längde kan göra att trovärdigheten till företagen i samarbets sammanhang 

sjunker.  

 

När respondent E får frågan hur de använder influencers som en dela av deras 

marknadsföring så uttrycker hon att de jobbar tajt med influencers både under och efter för att 

det ger en utökad effekt. Hen anser att “[...] influencerna lyfter produkterna på ett mer 

inspirerande och trovärdigt sätt om de har ett stöd av oss som organisation, som dem alltid 

kan vända sig till [...]”. Det finns också en en baksidan av branschen, där det oftast talas om 

psykisk ohälsa påstår respondent D. Hen menar på att det ofta är unga tjejer som står bakom 

de som vi kallar influencers, och samtidigt man vill värna om deras varumärken och person, 

vill man också värna om organisationens varumärke. Det gör att vi som organisation måste 

tänka på budskapet vi vill nå ut med till vår målgrupp och hur det kommer påverka. 

Respondent A uttrycker sig att marknaden rör sig så himla fort och det gäller verkligen att ha 

ett öra mot rälsen för att hänga med. Vi som organisation tror att influencer marketing skapar 

en bättre relationen med vår målgrupp och att, bilden av den perfekt personen inte alltid 

behöver vara så perfekt. Informant A menar på att hen som influencer förstår att många 

organisationer har unga tjejer som målgrupp, “[...] Jag som influencer har för mesta dels den 

målgruppen. På så sätt blir det för organisationerna en väldigt smidig kanal att använda sig 

av då influencers träffar deras exakta målgrupp, och att mitt engagemang påverkar. [...]”. 
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Utifrån teorin om parasociala relationer ser vi här ett exempel på hur käda karaktärer har en 

förmåga att skapa känslomässiga rekationer hos människor, som i sin tur kan påverka 

engemanget hos följarna (Gillberg 2014, 76). På så vis kan man tolka att organisationerna är 

som en vågpelar mellan goda och onda, de vet att influencers har en förmåga att förmedla ett 

budskap som målgruppen lättare tar till sig. När det är en person som utanför säger att hen 

tycker om produkten. Det är en marknadsföringsteknik som är baserad på hur influencern 

väljer att förmedla budskapet, som bygger på en persons åsikter något som kan vara knepigt 

då människor alltid mår olika bra dag för dag.  

7.5 Positionering  

Utöver de fyra nämnda rubrikerna så har majoriteten av svaren grundat sig i att 

respondenterna anser att influencer marketing tillför mycket för organisationerna. I följande 

del undersöker vi hur de olika organisationerna positionerar sitt varumärke. Det som är 

intressant är att fler influencers skapar mer förutsättningar för organisationer att lyckas som 

varumärke på marknaden. Samt att samtliga respondenter är eniga om att det i längden 

gynnar i förtroende till målgruppen.  

 

När vi frågar de olika organisationerna vad som är viktigast i relation till att arbeta med 

influencer marketing så svara respondent E att sociala medier som kanal inte är så viktigt, 

utan snarare positioneringen hos en influencer som kan leverera som ambassadör och forma 

själva paketeringen av budskapet. Respondent D menar att positionering genom sociala 

medier är jätteviktigt för dem som företag. Hen förklarar att det kanske inte är just sociala 

medier i sig utan att det mer handlar om hur influencers jobbar med sina följare. Informant A 

menar att det är viktigt att positionera sig hos företag som man genuint vill göra samarbeten 

med, då blir ens eget varumärke som influencer starkare och mer trovärdigt för sina följare.  

 

“Det handlar inte främst om sociala medier i sig, utan om arbetet med influencers och hur 

deras förhållande till sina följare ser ut.” 

- Respondent E 
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På samma sätt som respondenterna och informanten tycker att positionering är viktigt så är 

det ett begrepp som funnits långt bak i tiden och spelar en framträdande roll vid utformning 

av reklambudskap (Melin 1999, 101). Precis som Melin (1999, 77) påstår, blir kopplingen 

mellan målgrupp och produkt en bas. Utan den basen kan varumärkesinnehavaren inte skapa 

en koppling till varumärket och inte heller till det önskade innehållet i positioneringen (ibid.). 

På samma sätt som respondenterna tycker att positionering är viktigt så är det ett begrepp 

som funnits långt bak i tiden och spelar en framträdande roll vid utformning av 

reklambudskap (Melin 1999, 101). Resultatet tyder på att influencers är en viktig del för 

företag att använda inom sin positionering av det budskap eller produkt de vill förmedla ut till 

deras målgrupp. Genom att positionera sitt varumärke hos någon med starkt inflytande hos 

den tänkta målgruppen, kan ofta resultera till ett stark varumärkesuppbyggande för både 

influencers och företag. Vilket i sin tur också kan leda till ett långvarigt förtroende och 

deltagande av potentiella kunder.  

 

Respondent C får frågan om vilken kanal som fungerar bäst för deras organisation när det 

kommer till att samarbeta med influencer svarar hen “[...] Instagram story video is king. Att 

en influencer har möjlighet att både visa upp vår produkt i 360 och samtidigt sprida ett 

budskap direkt från sin egna mun ger ett trovärdigt intryck och på så sätt skapar det något 

som jag kallar “urgent call to action” [...]”. Även informant A påstår att Instagram story är 

det perfekta formatet för samarbeten hen, tycker att effektivitet att både kunna visa rörligt och 

bildmaterial skapar en större kreativitet hos hen. Medans respondent A tycker att formatet 

instashop som instagram är mest effektivt för deras organisation då det genererar i mer “cost 

per action”. Hen menar på att de sår ett frö i deras nyhetsbrev och sedan kollar konsumenten 

på deras instagram och där ser de samma produkt igen. Vilket leder till att man kanske slutför 

ett köp, som tidigare kanske lämnades för att återkomma till.  

 

På samma sätt som respondenterna och informanten förklarar behovet som finns på instagram 

beskriver Bakker (2018, 80) att influencer marketing används på olika plattformar inom 

social medier, och det är ett sätt för människor att sprida och informera om sina åsikter. Han 

menar på att i kommersiella termer är influencer marketing en form av reklam, där det 

används antingen mun till mun marknadsföring eller en fri form av kommunikation som 

antingen kan vara betalt eller ej (ibid.) Detta kan tolkas som att organisationerna som kanske 
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jobbar mer frekvent och med fler influencers ser större effektivitet i samarbeten som görs på 

till exempel Instagram story. Informant A uttrycker att hen anser att de är det perfekt 

formatet. Medans organisationen som respondent A representerar jobbar på andra sätt för att 

påverka sina kunder. Något som tyder på att influencer marketing är ett modernt arbetssätt 

som är väldigt aktuellt men att de traditionella medierna fortfarande finns kvar hos de 

organisationerna som stärker sig till en äldre målgrupp. I längden kanske det kommer bli mer 

aktuellt att bara rikta in sig på influencer marketing för organisationer, samtidigt som 

medielandskapet rör på sig frekvent och det kan göra att det inte kommer finnas samma 

behov av det traditionell reklam.  

8. Slutsatser 
I följande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som gjorts utifrån vårt material vi 

fått från resultat och analys som ska besvara de frågeställningar som vi har. Vi kommer även 

diskutera vårt slutresultat.  

 
Influencer marketing är ett nytt fenomen, som hela tiden växer och är ständigt under 

utveckling. Många företag väljer att använda sig utav influencers för att marknadsföra sina 

produkter då deras målgrupper och konsumenter idag kommunicerar via sociala medier som 

gör att företagen tvingas att använda dessa plattformar. Vår studie syftade till att undersöka 

hur organisationer inom livsstilsbranschen förhåller sig till influencer marketing. För att på så 

sätt få en större förståelse hur organisationerna jobbar med influencers som en del av deras 

marknadsföringsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv. För att besvara syftet formulerades 

två frågeställningar som här nedan kommer att besvara.  

8.1.1 Hur förhåller sig organisationer, ur ett kommunikationsperspektiv till 

influencer marketing? 

Resultatet visade på att samtliga organisationer arbetar aktivt med influencer marketing, samt 

att de alla använder strategin flitigt som en del av deras marknadsföring. De intervjuade 

organisationerna skiljer sig i storlek till varandra vilket gör att de arbetar på olika sätt med 

influencers. Organisationerna ser influencer marketing som en förlängd arm som når ut till 

deras målgrupp. Genom influencers kan de få en bättre relation till sin målgrupp. Utifrån 

respondenternas svar så kan man se att influencer marketing är en tydlig del i 
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marknadsföringen hos organisationerna. Något Katz (1957, 63-64) nämner om teorin 

tvåstegshypotesen är att mun till mun kommunikation spelar en viktig roll när det handlar om 

spridning av information. Detta är något som samtliga respondenter från organisationerna kan 

hålla med om när det kommer till att arbeta med just influencer marketing. Resultatet utifrån 

intervjun med influencern visar på att de organisationer som hen samarbetat med jobbar mot 

mål för att det både ska vara ett lyckat samarbete mot influencern och företaget. Med hjälp av 

den relationen som en influencer besitter med sina följare så kan hen hjälp organisationer att 

nå ut med deras budskap. 

8.1.2 Vilka skillnader finns mellan olika livsstilsbranschers sätt att arbeta med 
influencer marketing ur ett kommunikationsperspektiv? 
Det är påtagligt att de organisationer som vi intervjuat som arbetar med flera influencers har 

ett annat sätt att förhålla sig till influencer marketing samt att de också har en tydligare 

strategi. Medan organisationerna som har färre samarbeten med influencers har ett annat sätt 

att se på hur de värderar samarbeten. Samtliga organisationer ser att ett samarbete som är 

gjort tillsammans med en micro-influencer genererar större engagemang hos följarna. Utifrån 

de svar vi fått av respondenterna finns det inga större skillnader hos de olika 

organisationerna, utan de jobbar samtliga på ganska lika sätt. De alla är medvetna om de 

olika risker som kan finnas när de arbetar med influencers, de är även selektiva när de väljer 

vilka de ska samarbeta med. Eftersom organisationerna är medvetna om att risker kan uppstå, 

är de väldigt noga med att skapa en genuin och trovärdig grund i det samarbeten som utförs, 

då det i längden både stärker organisationens varumärke och influencers image.  

Något som organisationerna är medvetna om när det kommer till misslyckat samarbete är att 

både företag och influencern kan få ett negativt rykte. Influencern vi intervjuade ansåg att det 

är en image och en bild som hen bygger upp mot sina följare som hen dagligen representerar 

och att det på så sätt är viktigt att denna image stämmer överens mellan samarbeten som 

genomförs. Influencern nämner även att det inte alltid är lätt att genomföra ett samarbete om 

riktlinjerna är otydliga något som även organisationerna påvisar. Samtidigt som vissa av 

respondenterna menar på att ett för tydliga riktlinjer kan göra att samarbetet inte skapar 

samma trovärdighet då det inte kan påvisas lika äkta.  
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8.2 Slutdiskussioner 
Utifrån våra intervjuer med de olika organisationerna och deras syn på hur de använder 

influencer marketing i sin marknadsföring, kan vi konstatera att det finns mycket krav inom 

branschen. Organisationer ska vara snabba på att upptäcka nya möjligheter, lära sig om 

användandet av sociala medier och att digitaliseringen som sker i dagens samhälle utvecklas 

hela tiden, samt att konsumenternas beteende och förväntningar förändras med det nya. 

 

Vi trodde att det skulle vara en annan typ av relation mellan influencers och organisationer 

men att den faktiska relation med en influencer egentligen bara är en annan typ av 

reklampelare. Istället för att organisationerna använder sig av traditionell media och gör 

reklam via till exempel TV, använder fler och fler av de organisationer vi intervjuat enbart sig 

av influencers. Det är väldigt tydligt att det är mer lönsamt för företag att använda sig av 

influencer marketing istället för traditionell media, eftersom att den influencer som 

organisationen väljer stämmer överens med den målgrupp som varumärket riktar sig till. 

Vilket kan leda till att organisationerna når sin kund på ett mer effektivt sätt än vad de hade 

gjort via traditionell media. Vi kan också tydligt se av resultatet att influencers besitter en stor 

makt i de forum de befinner sig i. De fungerar som digitala opinionsbildare och har väldigt 

stor inverkan på människors gärningar och folkmening. På grund av detta så finns det flera i 

dagens samhälle som eftersträvar denna typ av makt, och ordet influencer blir mer och mer 

accepterat som en arbetsroll. Vi tror att personer som inte känner till influencer marketing 

sedan innan, nu med hjälp av vår undersökning kan få en bättre förståelse för yrket och 

faktiskt acceptera det som ett “riktigt” yrke som bidrar med mycket till organisationer och 

egenföretagare i samhället. Eftersom vi även valt att intervjua en influencer, anser vi att vi 

bidrar med en förståelse för hur influencer marketing uppfattas från en influencers perspektiv. 

Det kan i sin tur vara intressant att jämföra med hur organisationerna ser på influencer 

marketing. 

 

Ett annat resultat som förvånade oss var att det är väldigt stor skillnad på hur många 

influencers som respektive organisation jobbar med per månad. En av organisationerna 

jobbar till exempel med cirka sex till tio influencer per månad, medan en annan organisation 
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har samarbeten med cirka 40-50 influencers per månad. Detta menar vi kan bero på vilket 

företag det handlar om. Ett företag som hela tiden får in nya produkter krävs att de ofta 

marknadsför sig, så att produkterna når deras målgrupp snabbt. Företag som däremot inte 

förnyar sitt produktutbud så snabbt behöver inte lika många samarbeten för att visa upp sig 

bland sina kunder. 

 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera enbart ur ett influencer 

perspektiv, då vi i denna studie valt att studera det från organisationer och enbart en 

influencers perspektiv. Vi tycker därför att det hade varit intressant att få se det mer ur 

influencers perspektiv då de i många situationer besitter en styrka till att förmedla budskap så 

att människor tar åt sig och lyssnar. I vår studie tar vi upp hur organisationer väljer 

influencers som ska spegla deras varumärke, det hade varit intressant om man hade studerat 

hur det kan vara när influencers gör ett samarbete som inte passar hens image. Vi tror att man 

alltför lätt ser förbi de influencers som gör samarbeten som tydligt inte är genuina och 

trovärdiga för pengar. Något som också hade kunnat vara intressant är att studera vidare 

utformningen av influencer marketing i praktiken. Eftersom vi i denna studie valt en 

kvalitativ metod hade det varit spännande att undersöka studien utifrån en kvantitativ metod, 

då man hade kunnat se om resultatet blivit detsamma om man gjort undersökningen i fler 

organisationer.  
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9. Bilagor 
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