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belysa vilka eventuella för- och nackdelar organisationerna ser vid samarbeten med
influencers i förhållande till organisationernas egna värderingar och varumärke samt hur
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1. Inledning
Antalet svenska internetanvändare fortsätter att öka och idag är över 94 procent av
svenskarna uppkopplade till internet dagligen, varav 85 procent använder sig av mobilen för
att ta del av innehållet på internet (Internetstiftelsen, 2017). Måns Jonasson som är digital
strateg på internetstiftelsen (IIS) menar att sociala medier har fått en stark närvaro i våra liv,
då svenskarna vant sig vid att kunna använda sig av det när som helst. Vidare nämner
Jonasson även att digitaliseringen har gått så långt att det går att betrakta internet som
infrastruktur. Ungefär fyra av fem svenskar använder sociala medier där närmare 50 procent
av användarna har fler än tre olika sociala medier-konton som de är inne på dagligen
(Karlsson, 2017).

Baserat på ovanstående statistik är det inte särskilt svårt att förstå varför organisationer nu har
börjat närma sig sociala medier och ser sin chans till att marknadsföra organisationens
varumärke och produkter på ett nytt sätt än tidigare. Genom marknadsföring på sociala
medier har organisationer chans att nå ut till fler potentiella kunder eller medlemmar mer
kostnadseffektivt samt även utveckla relationen med sin målgrupp (Hörnfeldt, 2015).
Medieplattformen som vår undersökning fokuserar på är Instagram som år 2010 startades av
grundaren Kevin Systrom och Mike Krieger. Idag används plattformen av över 700 miljoner
användare, vilket gör att Instagram är världens näst största sociala forum (Heath, 2017).
Instagram gör det möjligt för människor att lägga upp bilder eller videor samt interagera med
andra användare världen över. Med hjälp av ett användarkonto kan vem som helst publicera
inlägg, oftast en bild eller video med tillhörande text.

Marknadsföring på sociala medier, i undersökningens fall Instagram, är ett effektivt sätt att få
potentiella kunder engagerade där det i synnerhet finns två saker som organisationer kan
fokusera på. Det första är vikten av att kunden känner en relevans för ett specifikt varumärke
och det andra är att organisationer bör sträva efter att uppnå ett känslomässigt band mellan
varumärke och kund (Rosenbaum- Elliott, Percy & Pervan, 2015). Konceptet influencer, eller
snarare influencer marketing har under en lång tid varit något organisationer arbetat med.
Idén kring att personer med större inflytande, opinionsledare, har en tendens att verka mer
trovärdiga och genuina är en insikt som gjordes redan på 1940-talet i en studie som
grundades om det amerikanska presidentvalet (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1948).
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En influencer beskrivs som en person med en förmåga och möjlighet att påverka andra
individers attityder samt beteende på sociala medier. Det kan härledas till att influencers kan
påverka sina följare till att bli mer mottagliga för organisationers produkter och budskap
(Brown & Hayes, 2008). Vidare definieras influencers som en person som får betalt när hen
framhäver ett varumärke eller produkt genom att rekommenderar en produkt eller
representera en organisation på sina sociala medier (Ibid).

Det finns stora möjligheter genom användningen av influencer marketing och samarbeten
med influencers på Instagram. Den tidigare forskningen behandlar bland annat relationen
mellan influencers och organisationer, trots att denna relation och marknadsföringsform är
förhållandevis ny (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). Forskning har gjorts
gällande hur influencers skall tänka vid sponsrade inlägg samt hur relationen mellan
organisationer och influencers i stort ser ut (Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). Den här
undersökningen fokuserar på hur organisationer, som själva är aktiva och samarbetar med
influencers på Instagram, resonerar kring aspekter såsom att bygga ett varumärke genom
influencer marketing samt de möjligheter och risker som kan finnas genom samarbeten med
influencers på Instagram. Genom kvalitativa intervjuer av fyra organisationer kommer
studiens empiri sedan analyseras utifrån tvåstegshypotesen, Brand Equity och Risk
management.

Något som oftast inte synliggörs i relationen mellan influencers och organisationer är de
potentiella risker organisationer kan komma att handskas med ifall ett samarbete skulle gå
snett. Vad händer om samarbetet med influencern skulle mynna ut till en smärre skandal för
organisationen? Har organisationerna en plan för hur de skall gå tillväga ifall samarbetet inte
ger ett önskvärt resultat och hur hanterar organisationerna en situation där deras eget
varumärke riskerar att få sig en törn?
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1.2 Syfte och frågeställningar
Målet är att undersöka hur olika organisationer resonerar i termer kring möjligheter och risker
i samband med samarbeten med influencers på Instagram. Syftet är att belysa vilka eventuella
för- och nackdelar organisationerna ser vid samarbeten med influencers. I förhållande till
organisationernas egna värderingar och varumärke samt hur potentiella risker vid samarbeten
vägs in.


Hur resonerar organisationerna ifråga kring användningen av influencers i sin
marknadsföring på Instagram?



Hur resonerar organisationerna ifråga kring varumärkesstrategier i sina samarbeten
med influencers på Instagram?



Vilka strategier använder de aktuella organisationerna för att hantera de risker som
finns i och med ett samarbete med influencers på instagram?
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2. Tidigare forskning
I avsnittet kommer tidigare forskning om marknadsföring på sociala medier att presenteras,
för att sedan ge en förklaring till marknadsföringsformen influencer marketing. Vidare
kommer relationen mellan en influencer och en organisation att presenteras med hjälp av
tidigare forskning, för att sedan belysa denna relation i kontext med en organisations
varumärkesbyggande. En översikt om möjligheter och risker att kommunicera genom sociala
medier presenteras för att avslutningsvis ge en sammanfattning av forskningsläget och
relevansen för undersökningens syfte.

2.1 Marknadsföring på sociala medier
Frekvent sedan 1800-talet har marknadsföring används som ett sätt för organisationer att nå
ut till önskad målgrupp. Marknadsföring genom massmedier har länge varit det sättet som
organisationer använder sig av för att nå en bred målgrupp, men den formen av
marknadsföring kräver tid och ekonomiska resurser. Det har visat sig vara problem för
nystartade och mindre organisationer att kunna marknadsföra sig i de traditionella medierna
(Goodman, Genest & Elving, 2012). Under det senaste decenniet har sociala medier förändrat
medielandskapet och blivit en av de mest populära kanalerna för organisationer att
marknadsföra på, där Instagram är en av de kanalerna som expanderat under de senaste åren.
Genom att använda sig av de plattformarna kan organisationer effektivisera sin
marknadsföring ut till flera kunder samtidigt (Palmer & Koenig-Lewis, 2009). Enligt Palmer
och Koenig-Lewis (2009) är denna typ av marknadsföring mer effektiv idag än samma sorts
marknadsföring via traditionella medier. De nämner även att det är ekonomiskt krävande med
marknadsföring i de traditionella medierna för organisationer idag, just därför har fokus
flyttats till de sociala medierna. Paul Gillin (2008) menar i sin tur att även fast den
traditionella marknadsföringen är viktig så har sociala medier börjat förändra den syn som
organisationer har på den traditionella marknadsföringen. Det har nu börjat växa fram en ny
typ av tekniker att marknadsföra sin organisation på som präglas av konversationer och
gemenskap, detta för att kunna utveckla sin kundrelation ytterligare.
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2.2 Influencer och influencer marketing
Genom marknadsföringspersoner så kallade influencers kan organisationer utveckla sina
kundrelationer. Abidin (2015) definierar influencers som en person med förtroende och
inflytande, exempelvis en profil på Instagram. De representerar organisationer genom att
lägga ut bilder och på så vis marknadsföra deras produkter eller varumärke. Framgången
inom fenomenet är influencers förmåga att utveckla ett personligt varumärke, genom att
arbeta medvetet och trovärdigt. En influencer kan påverka andra individers attityder samt
beteenden, vilket kan leda till att influencers kan påverka sina följare till att bli mer
mottagliga för organisationers produkter och budskap (Brown & Hayes, 2008). Följarantalet
kan i och med detta växa och influencern har därmed fler personer att skapa intimitet med
och framföra varumärkets identitet och image till. Det finns två olika typer av influencers
som bestäms utifrån följarantalet; macro- och micro influencers. Macro influencers har
generellt en större skara följare vilket gör att de kan nå ut till fler personer medan micro
influencers har färre följare. Dock har den senare typen av influencers oftast en mer intim
relation till sina följare och även en högre trovärdighet (Brown & Fiorella, 2013).

Arbetet med influencers kräver en stark, medveten och genomtänkt marknadsföringsstrategi
från organisationernas sida som kallas för influencer marketing. Influencers hjälper
organisationerna med sin marknadsföring genom att sprida varumärket, produkterna och
tjänsterna på sina sociala medier (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). Stommen
i den typen av marknadsföringsmetod är inte ny utan organisationer har länge använt sig av
celebrity endorsement för att marknadsföra sitt varumärke och produkter. Genom att använda
sig av kända personer i kampanjer, grafiskt material, reklam och dylikt har organisationer
tidigare kunnat nå ut med sin marknadsföring som trovärdig. Kända personer kan oftast ses
som förebilder och de används i syfte att marknadsföra en organisations varumärke och
produkt på bästa sätt till sin målgrupp (Sammis, Pomponi, Gassman-Rodriguez & Zhou,
2016). Det har visat sig på senare tid att användningen av kända personer inte är lika
användbart i marknadsföringssyfte, då kända personer skapar ouppnåeliga ideal. Vilket kan
leda till att det är svårare för kunderna att ta till sig marknadsföringen och den trovärdighet
som vill förmedlas (Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015).
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Influencer marketing är en nära besläktad metod till celebrity endorsement och som ovan
nämnt skiljer sig dessa metoder åt i vilken typ av opinionsledare som används och hur
organisationer väljer att arbeta. Varför organisationer idag väljer att hellre använda sig av
influencers istället för kända personer kan förklaras i den genuinitet och intimitet som
influencers ger till sina följare. Abidin och Thomson (2012) menar att influencer marketing är
en mer effektiv marknadsföringsmetod än att enbart använda sig av kända personer.

Innan en produkt marknadsförs genom influencer marketing måste organisationen bestämma
vilket resultat som förväntas uppnås. Därefter måste organisationen fastställa vilka potentiella
målgrupper organisationen och influencern har, vilket är av vikt för att skapa en sådan
maximal effekt av marknadsföringen som möjligt. Delar inte influencern och organisationen
samma typ av målgrupp är ett samarbete bortkastad tid och resurser (Brown & Hayes, 2008).
Nästa steg i processen för influencer marketing är att organisationen måste fastställa
strategier i relation till sina influencers, exempelvis hur skall de bästa resultaten nås samt
vilket mål finns med samarbetet - vill man bara skapa medvetenhet kring varumärket eller är
man ute efter att påverka köpbeslut? (Ibid). Det finns tre aspekter som är viktiga för
influencers när de ska ingå ett samarbete med en organisation. Det första är att innehållet
måste vara relevant för deras plattform, det andra är att innehållet måste vara intressant för
deras följare och det tredje är att det måste vara lönsamt för influencern att förmedla en
organisations budskap. Antingen via ekonomisk ersättning eller att det bidrar till ett socialt
kapital (Yingzhi Tan, Lim, Yue-Ming & Lakhanpal, 2016).

2.3 Relationen mellan organisationer och influencers på sociala medier
Framväxten av influencers har snabbt fått en stor betydelse för uppfattningen om varumärken
och organisationer, vilket drivs i stor utsträckning genom den expansion av sociala medier
där influencers kommunicerar. Booth och Matic (2011) menar att dåtidens ”nobodies” är de
nya ”somebodies” vilket har medfört uppmärksamhet från marknadsförare som ständigt söker
kontinuerligt engagemang med sina kunder. ”Somebodies” påverkar traditionell
marknadsföring och bidrar till att upprätta effektivare budskapsstrategier. Det finns tidigare
forskning om hur organisationer kan tänkas använda sig av influencers på sociala medier och
hur relationen mellan dem ser ut. Uzunoğlu och Misci Kip (2014) har genom intervjuer med
personer som jobbar med varumärkesfrågor på olika organisationer, utvecklat en modell som
visar på hur informationen sprids via influencers och hur interaktivitet mellan influencers och
följare ser ut.
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Modellen kallas för “brand communication through digital influencers model” och utgör en
vidareutveckling av Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes “the two-step-flow” från 1955.
Studien visar främst på att det är viktigt för en organisation att ha stöd från influencers för att
få möjlighet att nå ut i digitala medier till sina målgrupper. Ifall budskapet skall bli trovärdigt
bör det finnas en koppling mellan intresseområdet influencern är verksam inom och
organisationen (Ibid). Den traditionella marknadsföringen är dock fortfarande viktigt men
Paul Gillin (2008) menar att influencers har börjat rucka på organisationers sätt att se på
marknadsföring. Nya typer av marknadsföringsformer har börjat växa fram som nu istället
präglas av konversation och gemenskap.

2.4 Relationen mellan influencer marketing och varumärkesbyggande
Ytterligare en dimension i området kring relationen mellan organisationer och influencers är
hur kundernas attityd ser ut gentemot influencer marketing. Denni Arli (2017) menar att nöje,
användbarhet och information har en positiv inverkan på kunderna medan irritation har en
negativ effekt. Variabeln ”nöje” är det som har störst inverkan på attityden hos kunder
gentemot ett varumärke på sociala medier. Genom att bilda sig en djupare förståelse för hur
dessa variabler påverkar kunders attityder ökar möjligheten för en organisation att bilda sig
bättre relationer med sin specifika målgrupp. Under 2013 genomförde Hsu, Chaun-Chaun Lin
och Chiang en undersökning om hur bloggare kan påverka kunder och deras
konsumtionsvanor. Undersökningen fokuserade främst på relationen mellan bloggare och
kunder och vad en hög tilltro kan ha bidragit till. Resultatet indikerade att bloggares
rekommendationer av en produkt bidrar till en ökad tilltro för den produkten, i linje med
tvåstegshypotesen kan kunderna i sin tur också bygga vidare tilltron på produkten till sina
vänner (Hsu, Chuan-Chuan & Chiang, 2013). Det är av stor vikt att anpassa
varumärkeskampanjer och budskap till varje enskild influencer. Ett sätt att göra det är genom
att skapa ett unikt innehåll per influencer, vilket Brown & Hayes (2008) menar leder till ett
högre förtroende för influencers samt att förtroendet för organisationen ökar.

Ett ämne som är intressant att föra i relation till hur kunder ser till den marknadsföringen som
sker i dagens medielandskap är kontexten om varumärkesbyggande och organisationers
ständiga arbete med att värna och marknadsföra sitt varumärke. En organisations varumärke
skapas på många sätt där lojalitet, medvetenhet, upplevd kvalité och identitet är några av
delarna (Calderon, Cervera & Molla, 1997).
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Vidare nämner Calderon, Cervera och Molla att alla delarna tillsammans används för att
skapa och underhålla en organisations värde och varumärkets värde. Uppbyggnaden av ett
varumärke är en stor process där värdet och ryktet av organisationen innehar en viktig roll i
den kommunikation som når ut till kunderna (De Chernatony, 2010). Vidare menar De
Chernatony att organisationer bör anpassa sina mål mot efterfrågan av produkterna, för att på
sikt öka kundernas positiva tankar om organisationen och varumärket.

För att marknadsföringens resultat skall bli så bra som möjligt krävs det att organisationerna
har en genomtänkt strategi i vilken form av marknadsföring som skall användas. I strategin
nämner Beatty och Misra (1990) att varumärket bör vara i fokus genom att använda sig av
rätt marknadsföringsform, vilket på sikt kan gynna organisationens varumärke.
Vidare menar Beatty och Misra att även om det är fördelaktigt att använda sig av kända
personer för att nå ut med sitt varumärke så finns det vissa aspekter att ta hänsyn till i valet av
vem det skall vara. Det bör vara en person som är förknippad med organisationens varumärke
för att på så vis öka effektiviteten av marknadsföringen. Det kan i sin tur leda till att
hågkomsten av varumärket och organisationen blir större vilket ökar alla delar i byggandet av
ett varumärke (Ibid).

2.5 Riskerna med influencer marketing
Det finns eventuellt påtagliga risker kring ett samarbete med influencers på sociala medier.
Abidin och Ots (2016) uppmärksammar en händelse inom influencer marketing som ägde
rum i Singapore 2015, där influencers som var aktiva på Instagram avslöjades få ersättningar
av ett företag för att publicera negativt innehåll gentemot företagets konkurrenter. Studien har
använts för att visa de potentiella risker och faror som finns med användandet av influencer
marketing. Skandalen innebar att trovärdigheten hos alla inblandade parter ifrågasattes vilket
kan belysa hur ett sponsrat inlägg kan ses som en risk för både företag och influencers (Ibid).
En annan aspekt kring riskerna med influencer och influencer marketing är användningen av
”rätt” influencers. Veirman, Cauberghe och Hudder (2017) har visat att organisationer som
producerar exklusiva och unika produkter bör vara försiktiga med användandet av influencer
marketing då oaktsam marknadsföring via influencers kan leda till att varumärkets upplevda
exklusivitet minskar (Veirman, Cauberghe & Hudder, 2017).
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En tredje aspekt med influencer marketing i relation till organisationers varumärke och image
är den risk Beatty och Misra (1990) menar att kända personers medverkan i kampanjer och
reklamer kan medföra. Ett exempel på det är Madonna som gjorde en kampanj tillsammans
med Pepsi år 1989, som efter släppet av sin musikvideo “Like a prayer” blev en skandal.
Madonna fick mycket negativ respons från stora delar av samhället för sin musikvideo som i
sin tur bidrog till att många avstod från att köpa Pepsi-produkter under en mycket lång tid.
Även fast Pepsi inte hade något med musikvideon att göra var det många som inte
uppskattade vad Pepsi indirekt stod för (Beatty och Misra, 1990).

2.6 Sammanfattning av forskningsläget
Vi kan utifrån den tidigare forskningen inom området konstatera att flertalet studier är endast
några år gamla vilket vi anser tyder på att outforskade relationer och kontexter inom området
finns. Det är något som även understryks av forskare inom området. Forskningen påvisar att
det finns stora möjligheter till varumärkesutveckling via samarbeten med influencers. Det går
inte att komma ifrån det faktum att det finns mycket att vinna på i ett samarbete med
influencers om än även ett stort risktagande för organisationerna. I det avseendet har vi
identifierat en forskningslucka som är baserad på organisationernas perspektiv, nämligen att
undersöka hur organisationer resonerar i termer av möjligheter och risker i samband med
samarbeten med influencers på Instagram.
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3. Teori
I avsnittet följer en redogörelse för vilka teorier som kommer att användas i undersökningens
analys och diskussion. Det teoretiska ramverket för undersökningen innehåller tre teorier;
Tvåstegshypotesen, Brand Equity och Risk management. Avslutningsvis förs en diskussion
angående teoriernas relevans i förhållande till undersökningens syfte.

3.1 Tvåstegshypotesen
Idén om att masskommunikationen når allmänheten via två steg introducerades av Paul
Lazarsfeld redan på fyrtiotalet och teorin om tvåstegshypotesen grundade sig i en studie om
det amerikanska presidentvalet (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1948). Syftet med studien
var att undersöka hur människor bestämde vilket parti de skulle rösta på, resultatet i studien
visade att opinionsledare hade större inflytande än massmedia över rösterna (Ibid, 1948).
Resultatet av studien ledde senare till att Lazarsfeld och Katz (1955) bildade den teori,
tvåstegshypotesen, som behandlar och ökar förståelse för så kallade opinionsledare och den
roll de intar med hjälp av deras egna personlig inflytanden. De motsäger den tidigare idén om
massmedierad informations stora inverkan på människor och menar istället på att det är först
när informationen filtreras och tolkas genom opinionsledare, som sedan förmedlar budskapet
vidare, det får mening. Kommunikationen mellan två människor (interpersonell
kommunikation) är mer effektiv än masskommunikation, när människors attityder skall
påverkas (Katz & Lazarsfeld, 1955).

Tvåstegshypotesen behandlar relationen mellan inflytelserika personer, så kallade
opinionsledare och allmänheten. Kirby och Marsden (2006) beskriver en opinionsledare som
en person som anses vara mycket kunnig inom ett visst ämne som andra ser upp till och litar
på. Opinionsledare har förmågan att kunna influera allmänheten med sin kunskap och tankar
och kan på så vis exempelvis påverka en kunds tanke och syn på en organisation och dess
produkter eller budskap.
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Long, Rutherford och Wingenbach (2011) beskriver tvåstegshypotesen likt en modell där
opinionsledaren genom någon form av massmedier påverkar allmänheten (se figur 1). Vidare
nämner Long, Rutherford och Wingenbach (2011) att opinionsledaren fungerar som en länk
mellan massmedier och allmänheten genom att influera med sina åsikter och kunskap.

Figur 1. Modell av Tvåstegshypotesen (Long, Rutherford &Wingenbach, 2011)

Det blir allt vanligare att människor och kunder som söker sig till någon form av information,
vänder sig till plattformar online, exempelvis bloggar, sociala medier eller andra plattformar.
På dessa plattformar finns opinionsledare som genom sin kunnighet och trovärdighet kan
tänkas påverka kunderna med en viss information (Carr och Hayes, 2014).

Teorin om tvåstegshypotesen har under åren också fått kritik. Det finns de som menar att
tvåstegshypotesen bygger på att alla människor inte aktivt tar del av medierapporteringen.
McQuail (2005) nämner att på ett mer lätt mottagligt vis når opinionsledaren ut med sitt
budskap och att det är dennes roll i det. I dagens samhälle sker interaktionerna mellan
opinionsledaren och allmänheten mer och mer på sociala medier, till skillnad från förr då
budskap via personliga möten var centralt. Rogers och Shoemaker (1971) menar att teorin
kan ses som en aning generaliserad och förenklad än vad den egentligen är. De menar att
uppdelningen som gjorts i teorin belyser relationen mellan den aktiva opinionsledaren och
den passiva allmänheten, att uppdelningen ifrågasätts. Det är sällan en människa kan ses som
antingen aktiv eller passiv, utan att man beroende på situation och sammanhang kan inta båda
rollerna. Trots dessa motsägelser till teorin har vi ändå valt att se den utifrån den ursprungliga
kontext och dess belysning av relationen mellan opinionsledaren och allmänheten.
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Relationen mellan en opinionsledare och dess publik kan även diskuteras som en viktig
aspekt i arbetet med en organisations varumärkesbyggande, där undersökningen behandlar
influencers som en opinionsledare och deras följare som publik. En organisation arbetar
ständigt med att bygga upp sitt varumärke och genom en användning av influencers kan
denna process effektiviseras. Med hjälp av influencers kan organisationens värderingar och
varumärke enkelt belysas. Vår undersökning kommer därför att behandla Brand Equity som
det andra teoretiska perspektivet för att ge en förståelse för hur uppbyggnad av ett varumärke
går till.

3.3 Brand Equity
Genom att få en inblick i vilka delar som bildar brand equity kan dessa knytas samman med
det empiriska materialet i undersökningen, för att se hur organisationerna arbetar med sina
varumärken. Teorin Brand Equity handlar om värderingar av organisationers varumärke samt
belyser även representationen, identiteten samt bilden av en organisations varumärke. Brand
Equity är relevant för undersökningen då det belyser hur ett varumärke skall byggas upp
genom olika typer av marknadsföringsformer, exempelvis influencer marketing.

David Aaker (1996) beskriver fyra centrala byggstenar inom Brand Equity;
varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociationer och upplevd kvalitét.
Det är genom dessa byggstenar som organisationer kan arbeta med sitt varumärke gentemot
sina kunder. För att en organisation skall kunna bibehålla sin position på marknaden men
också kunna behålla sina kunder krävs en lojalitet från organisationens sida.
Varumärkeslojalitet är byggstenen som beskriver organisationens relation med sina kunder.
Genom att ge sina befintliga kunder uppmärksamhet och upprätthålla en god relation, kan
organisationen koppla ett mervärde från varumärket till kundens kännedom och medvetande.
Då det vanligtvis är de trogna kunderna som genererar den största vinsten för en organisation
är denna uppmärksamhet och lojalitet viktigt (Apería, 2001). För att ytterligare stärka sin
relation med kunderna och position i förhållande till konkurrenterna är det viktigt att
exponera sitt varumärke på rätt sätt. Genom detta finns det chans för organisationens kunder
att lättare känna igen varumärket och på det sättet ökar organisationens varumärkeskännedom
utåt. När en ökning av varumärkeskännedomen sker stärks organisationens produkt, vilket i
sin tur kan påverka kundernas val av produkt gentemot konkurrenter (Apería, 2001). Med
hjälp av skapa positiva känslor, attityder och medvetenhet hos kunder så kan en organisation
arbeta vidare på att stärka upp sitt varumärke.
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Associationerna till ett varumärke speglar oftast vad kunderna i slutändan förknippar och
anser om en organisation, vilket visar på vikten av att skapa positiva varumärkesassociationer
(Apería, 2001).

Den sista byggstenen i Brand Equity är kundens eller medlemmens upplevda kvalité av en
produkt och en organisation. Viktigt att belysa är att den faktiskt kvalitén på produkten inte
belyses i denna byggsten utan istället är det den upplevda kvalitén som spelar roll. Beroende
på vad kunden eller medlemmen upplever kan det spela en stor roll för en organisation, håller
inte produkten de förväntningar som kunden eller medlemmarna har spelar det ingen roll
vilken form av marknadsföring som organisationer använder sig av. Upplever dock kunden
eller medlemmarna att produkten har en hög kvalité så påverkas även kunderna och
medlemmarnas attityd och framtida köp (Apería, 2001).

En organisation arbetar ständigt med att utveckla, förbättra och bygga upp sitt varumärke. En
incident på exempelvis sociala medier, gjort av en influencer, kan isåfall leda till att hela
varumärket, identiteten samt bilden av organisationen äventyras. Risktagandet kan diskuteras
utifrån den makt som influencern besitter genom sin möjlighet att influera sina följare till det
positiva alternativt negativa. I nästkommande stycke kommer vi därför att beskriva begreppet
som belyser en organisations riskhantering, risk management.

3.2 Risk management
Det finns en vikt av tydlig och mångsidig kommunikation och deltagande i
riskhanteringsprocessen. För att riskhanteringen skall kunna lyckas bör kommunikationen ske
både externt och internt, för att på så vis verka för att de inblandade får en förståelse i vad
som komma skall, vad de har för ansvar samt hur de involveras i riskbedömning- och
riskhanteringsarbetet (Renn, 2018). Teorin risk management beskriver den process som
organisationer kan använda sig av för att hantera risker som skulle kunna påverka
organisationens lönsamhet samt risker som hotar de anställdas liv och hälsa (Deshen &
Olson, 2010). Risk management kan bidra till att belysa hur de valda organisationernas
riskhanteringsarbete och riskkommunikation kan analyseras.

Renn (2008) nämner som sagt vikten av en tydlig och mångsidig riskkommunikation, där
även de som inte är direkt berörda av processen bör bli informerade och engagerade, för att
säkerställa att alla har kunskap inom ämnet och vetskap om hur åtgärderna ser ut.
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Vidare nämner Renn (2008) olika funktioner i en organisations riskkommunikation där
utbildning om vilka risker som finns, riskhantering, deltagande i konflikthantering,
motivering för beteendeförändringar samt medverkan i riskrelaterade beslut är exempel på
dessa. I kommunikationsprocessen krävs det en ansvarsfull samt tydlig och mångsidigt
kommunikation, där valet av tvåvägskommunikation framför envägskommunikation kan
diskuteras. Är riskerna komplexa, tvetydiga eller osäkra kan det vara att föredra att använda
sig av en tvåvägskommunikation medan väldefinierade risker passar bättre in på
envägskommunikation på exempelvis digitala medier (Boström, 2012).

Deshen och Olson (2010) nämner att inom teorin risk management finns en process för en
organisations riskhantering, vilket omfattar olika delar såsom; riskidentifiering,
riskbedömning, val av riskhanteringsmetoder, genomförande och granskning/uppföljning. I
grund och botten beskrivs riskidentifiering och riskbedömning som en början på
riskhanteringsarbetet, här identifieras och bedöms den risk som i vissa fall kan leda till en
krissituation. Nästa steg i processen är att välja vilken typ av metod som skall användas för
att hantera den risk och kris som råder. Riskhanteringsarbetet genomförs av organisationen
och följs sedan upp för att kunna i framtiden förhindra att något liknande skall ske. Det råder
vissa likheter och olikheter i vad begreppet risk management är för något. Miller (1992)
betecknar risk management som en formell process för hantering av risker. Ett antagande om
en sannolik förlust eller skada inleder hela processen för att sedan påbörja en åtgärdsplan för
att förhoppningsvis minimera riskexponeringen. Då definitionen av begreppet risk
management varierar har vi därför valt att i vår uppsats använda oss av den definition och
process som Deshen och Olson (2010) skriver om. Vilket enligt oss är mer aktuell i tiden och
för att vi anser att vi kan göra kopplingar till relationen mellan influencers och organisationer.

I huvudsak kan tre övergripande områden av risk management identifieras; Strategisk risk
management, operativ risk management och finansiell risk management. Miller (1992)
nämner att organisationer kan arbeta inom alla tre områdena, fast med olika prioriteringar och
processer. I arbetet med strategisk risk management försöker organisationer kontrollera ett
antal osäkerhetsfaktorer genom att förändra organisationens strategi och på så vis kunna
hantera risker. För att kunna optimera de osäkerhetsfaktorer väljer organisationer att
positionera sig genom olika val av verksamhet, produktsortiment och identitet (Miller, 1992).
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I grunden finns det dock alltid operativa risker som måste hanteras, operativ risk
management, som kort handlar om risker i anställda, teknologier, relationer, processer m.m.
Dock finner inte sådana risker under en typ av risk/ område utan verkar mellan två eller alla
tre områdena (Ibid). Det sista området, finansiell risk management, handlar om att en risk kan
säljas på en marknad och överföras till andra, exempelvis organisationer som köper andelar i
andra företag. Miller (1992) menar att genom köp av försäkringar och handel med finansiella
marknadsinstrument kan organisationer hantera dessa typer av finansiella risker.

3.4 Sammanfattning av teorier
Det teoretiska ramverket innehåller tre teorier som är av särskild relevans för att senare i
undersökningen kopplas ihop med analys och diskussion. Den första teorin är
tvåstegshypotesen som behandlar relationen mellan opinionsledare och allmänheten. Teorin
anses vara användbar i undersökningen då influencers som arbetar med organisationer kan
liknas som opinionsledare eftersom de oftast visar sig vara kunniga utåt till sina följare och
på så vis även kan ha möjlighet att påverka på ett trovärdigt sätt. Vår andra teori, Brand
Equity, handlar om hur organisationer kan bygga upp sitt varumärke på det effektivaste sättet.
Influencer marketing gör det möjligt för organisationer att synliggöra varumärket och
organisationens identitet och image utåt till kunder. Brand Equity är av relevans för vår
uppsats eftersom den kan synliggöra hur influencer marketing kan samspela med
varumärkesbyggande för organisationer. Risk management handlar om hur organisationer
arbetar riskförebyggande med olika strategier. Det kan finnas en risk i att marknadsföra sin
organisation och varumärke genom influencer marketing, då organisationer utlåter makten till
någon annan utomstående. Genom att använda oss av risk management kan vår undersökning
ge en bild av hur organisationer arbetar riskförebyggande när det kommer till samarbeten
med influencers.

Brand Equity och risk management brukar generellt rikta sig mot kommersiella företag med
vinstdrivande intressen. Dock så anser vi att de är relevanta för vår undersökning eftersom
organisationer oavsett om de är ideella eller kommersiella arbetar med att bygga upp sitt
varumärke eller behöver riskhanteringsprocesser vid eventuella kriser. På den fronten skiljer
sig inte organisationstyperna sig åt vilket gör att kärnan och kontentan av de bägge teorierna
gör sig tillämpningsbara i undersökningen.
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4. Metod
I avsnittet presenteras den metod som vi har valt att använda för att samla in det empiriska
materialet till vår undersökning. Här presenteras även vilka urval och begränsningar vi har
gjort. Avslutningsvis så förs en diskussion kring vår valda metod och forskningsetiska
riktlinjer att ta hänsyn till.

4.1 Metodval
Då vår undersökning ämnar undersöka hur organisationer resonerar i termer kring
möjligheter och risker vid ett samarbete med influencers är det av relevans att
undersökningen behandlade en kvalitativ ansats. Som Ahrne och Svensson (2017) menar kan
en kvalitativ ansats studera fenomen som inte syns direkt som exempelvis känslor,
upplevelser, tankar och intentioner. Den kvalitativa datan operationaliserar inte till att mäta
saker utan konstaterar att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer.

Undersökningen ämnade att skapa en djupare förståelse av ett problem och inte bara ge en
förklaring av en viss företeelse, vilket ligger till grunden för vårt val av metod. Genom den
kvalitativa ansatsen så valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer, där syftet med metoden
var att lägga vikt på respondenternas syn och tolkning av undersökningens problem och syfte.
Även Larsson (2013) indikerar att kvalitativa intervjuer är att rekommendera som metod om
undersökningen ämnar undersöka enskilda uppfattningar och erfarenheter bland personer
med direkt koppling till ämnet. Vilket ledde till att vi som forskare tillsammans med
respondenterna, arbetade fram en förståelse för undersökningens frågeställning och problem.

4.2 Semistrukturerade intervjuer
Forskningsintervjuer kan genomföras på olika sätt, de kan genomföras som personliga
intervjuer eller som gruppintervjuer i olika former (Larsson, 2010). Även personliga
intervjuer förekommer i skilda former då de kan utföras både i ostrukturerad form,
strukturerad form eller som vi har valt att genomföra de - i semistrukturerad form. Vi valde
semistrukturerade intervjuer eftersom de innebar för oss författare att vi får möjligheten att
behålla kontrollen över samtalet samtidigt som respondenterna själva också får högt i tak och
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2013). Det var viktigt för oss författare att
intervjun inte bara handlade om att ställa frågor utan att det även byggdes upp ett samtal
mellan oss och respondenterna som bidrar till att besvara undersökningens syfte och
frågeställningar.
16

Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en så kallad intervjuguide (se bilaga) för att
inte glömma bort att ta upp någon viktig fråga till respondenterna. Men även för att våra
kvalitativa intervjuer skulle vara enklare att transkriberas och jämföras. Intervjuguiden
innehöll tre kategorier med olika teman på frågorna; samarbete med influencers, varumärke
och riskhantering. Vi ansåg det vara en viktig del i vår intervjuguide då en intervju med
tematiserade frågor blir lättare för forskaren att föra samt för respondenterna att svara på
(Olsson, 2008). En ytterligare anledning till denna tematisering och de tre olika områdena var
att bygga vidare på undersökningens teorier och tidigare forskning, för att säkerhetsställa att
frågor ställs som är relevanta för undersökningen. I varje tema valde vi att formulera både
öppna frågor, för att sedan leda in intervjun på mer konkreta och smala frågor som
följdfrågor. Anledningen till det var att vi ville först låta respondenterna prata fritt för att
sedan ställa relevanta och lämpliga följdfrågor om det fanns anledning till det (Larsson,
2010).

4.2.1 Kritik mot semistrukturerade intervjuer
Det kan ibland finnas en nackdel av att använda sig av kvalitativa och semistrukturerade
intervjuer som metod. När det kommer till frågan om generalisering kan empirin från
kvalitativa intervjuer sällan bidra till en generaliserat resultat, då man istället behöver ett
större antal respondenter. För att uppnå en generalisering av ett resultat kan det då vara en
fördel att välja en kvantitativ metod, exempelvis enkätundersökning, där en större mängd
respondenter finns till hands för att samla in data. En kvalitativ metod, så som
semistrukturerade intervjuer kräver mer tid i form av längre och djupgående intervjuer, än en
kvantitativ metod där det går relativt snabbt att samla in datan (Bryman, 2013).

4.3 Urval
För att hitta respondenter till undersökningens kvalitativa intervjuer använde vi oss av ett
tvåstegsurval. Vi var väl benägna att finna organisationer som arbetade med influencers på
sociala medier och främst Instagram, för att empirin skulle vara relevant för vår
undersökning. Strategiskt valde vi även organisationer utifrån storleken och organisationernas
branschområde (Trost, 2012). Valen var relevanta till vår undersökning då storleken på en
viss organisation kan påverkas i hur arbetet ter sig med influencers.
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Anledningen till valet av olika branschområden var för att vi ville möjliggöra en spridning på
organisationerna för att ge oss möjligheten att kunna se likheter och skillnader i hur de olika
branschernas strategier och arbete ser ut. Att organisationerna aktivt skulle samarbeta med
influencers på Instagram var en grundläggande faktor som var avgörande då vår
undersökning syftar till hur organisationer resonerar kring ett eventuellt samarbete med
influencers på Instagram. Strategiskt valde vi inte att ta hänsyn till geografisk placering, då vi
inte ville begränsa oss till någon specifik region i Sverige utan en generell ståndpunkt
eftersträvades. Det föreföll sig även lämpligt eftersom ett samarbete med influencers inte
nödvändigtvis behöver vara begränsat utifrån geografiska aspekter då det går att samarbeta
med en organisation långt norrut även om personen är bosatt i södra Sverige.

Det är flertalet organisationer som stämmer in på de ovan nämnda beskrivningarna för vad
för typ av organisation vi sökte till undersökningen men valet av organisationer föll på fyra
stycken, två ideella organisationer och två kommersiella organisationer. Även deras
tillgänglighet och vilja att delta i undersökningen ledde till att just dessa fyra organisationer
bildade vårt urval. Anledningen till att vi valde två ideella organisationer och två
kommersiella organisationer var för att i resultatet kunna visa på om det finns skillnader och
likheter gällande deras resonemang kring användningen av influencers i sin marknadsföring. I
slutändan så föll valet på de valda organisationerna till största delen på grund av frågan om
access, det var de organisationerna som hade möjligheten att delta i undersökningen. Nedan
presenteras kortfattad de fyra organisationerna som studeras i undersökningen:

Djurens rätt - Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation som har funnits sedan
1882. De verkar framförallt inom Sverige men samverkar även med andra organisationer och
nätverk internationellt och inom EU. De arbetar för ett samhälle där djur respekteras som
kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens rätt är i behov av ett frivilligt stöd från
medlemmar eller gåvogivare för att kunna hjälpa djuren och idag är över 45 tusen
medlemmar i organisationen. De arbetar för de djur som lider i djurförsök, i
livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas
av människor och på så sätt inte längre är djur. (Djurens rätt, 2018).
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Njie - Relativt ny kommersiell organisation som grundades 2008 av förra elitidrottaren Assan
Njie i Sverige. Njie utvecklar, marknadsför och säljer ett brett sortiment av hälsosamma
drycker och livsmedel i Norden. Med en omsättning på ca 350 miljoner förra året är Nije
bland de ledande varumärkena på den aktuella marknaden. Propud, milkshakes, aloe vera
drycker, glass och proteinbars är några exempel på produkter som finns tillgängliga i
matbutiker, hälsokostbutiker, träningsanläggningar och utvalda webbutiker. (Njie, 2018).

Röda korset - En av världens främsta katastroforganisationer som bildades redan 1863. Det
är en global organisation som finns över hela världen och består av miljontals frivilliga, de
kämpar för att rädda liv och ge människor hopp varje dag. Röda Korset arbetar med att dela
ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Röda
korset är i behov av frivilligt stöd i form av månadsgivare, handla i gåvoshoppen, ge bort en
gåva eller skänka pengar för att kunna driva sin verksamhet (Röda Korset, 2018).

Sweef - Även detta är en relativ ny kommersiell organisation som startades i slutet av år 2011
och säljer kvalitetsmöbler till ett bättre pris. Fokuset ligger på E-handel men Sweef har även
ett showroom i Nacka för den som vill komma och se möblerna i verkligheten. Med en
omsättning på 35 miljoner kronor förra året fortsätter Sweef arbeta efter sin målsättning, att
genom en effektiv logistik, fokus på utvalda modeller samt låga omkostnader kunna sälja
kvalitetsmöbler till oslagbara priser. Sweef skiljer sig från andra möbelföretag då de enligt
dem provar, ritar om, utvecklar och försäkrar sig om att deras möbler är något extra än
konkurrenterna (Sweef, 2018).

Det andra steget i vårt tvåstegsurval var att finna lämpliga respondenter inom de valda
organisationerna. Respondenterna vi har valt har samtliga kunskaper om hur organisationer
kan arbeta med influencers. Vilket innebär att de därmed besitter den information som vi att
undersökningen önskas få ta del av (Ahrne & Svensson, 2016).

4.4 Genomförande
I syfte till att bygga ett samtal av de kvalitativa intervjuerna så var vi förberedda med en
intervjuguide, på så vis kunde vi genomföra alla fyra intervjuerna med samma ordning på
frågorna. Vilket var av vikt för oss dels för att vi enkelt skulle kunna transkribera intervjuerna
men även för att vi lättare skulle kunna jämföra de olika intervjuerna med varandra för att
hitta likheter och skillnader.
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Vi försökte göra intervjuprocessen så flexibel som möjligt genom att arbeta med öppna frågor
för att få så utvecklade svar som möjligt men som även gav oss möjligheter till att ställa
följdfrågor för att bygga vidare på svaren och få mer djupgående svar (Bryman, 2013). För att
testa ifall vår intervjuguide fungerade så genomförde vi en provintervju för att säkerställa att
inga frågor saknades samt för att testa vår inspelningsutrustning vilket Larsson (2010)
poängterar som en viktig förberedelse av kvalitativa intervjuer för att undvika att begå
misstag.
Innan genomförandet av intervjuerna valde vi att utse en “intervjuledare” av oss två, där hen
skulle vara den som ledde intervjun i stora drag. Detta gjorde vi för att det dels inte skulle vi
rörigt för respondenterna att höra två röster, men även lättare för oss själva att genomföra
intervjun. Alla fyra intervjuerna genomfördes på telefon, då det dels är kostnadseffektivt men
också var nödvändigt för oss och respondenterna då tiden spelar en stor roll. Varken vi eller
någon av respondenterna hade möjlighet att boka in ett direktmöte, utan tyckte att
telefonintervju var det bästa sättet för oss att genomför intervjun på. Bryman (2013) nämner
att fördelen med telefonintervjuer om man jämför med direkta intervjuer, är att det dels är
kostnadseffektivt men även lättare för respondenterna att svara på frågor som kan vara
känsliga. Dock nämner Bryman (2013) att när längre kvalitativa intervjuer skall göras så
passar det bättre med intervjuer ansikte mot ansikte, han menar även att det är lättare för
respondenten att avsluta intervjun när som helst om den görs via telefon.

Vi informerade våra respondenter om de forskningsetiska riktlinjerna och frågade dem om
det var okej att vi spelade in intervjuerna. Inspelningen av intervjuerna var nödvändigt för att
det skulle bli enklare att transkribera och säkerhetsställa att hela intervjun har uppfattats på
rätt sätt. Under intervjuerna utöver vår intervjuguide förde vi även anteckningar för att lättare
kunna ställa följdfrågor. Här kände vi vikten av att vara två som intervjuade då den som inte
var intervjuledare kunde flika in med följdfrågor som ledaren missat att fråga samt även föra
anteckningar. Vi lyssnade igenom varje intervju efter att den hade avslutats för att reflektera
över vad vi kunde gjort annorlunda och om vi fick ut det vi ville.

För att få vår intervju så rätt som möjligt valde vi att transkribera den inom 48 timmar efter
att intervjun genomfördes, på så vis kunde vi lättare komma ihåg olika tonlägen samt
reflektioner som gavs och gjordes.
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Larsson (2010) betonar även vikten av att vara ute i god tid att transkribera då det även kan ta
lång tid att föra över en timmas lång intervju på papper. Efter transkriberingen skrev vi ut
intervjuerna på papper för att sedan markera och stryka under relevanta delar samt klippa isär
papperna. Vi valde att göra denna process tillsammans för att vi ville undvika att tolka
empirin olika och att vi istället skulle ha en så enhetlig bild av empirin som möjligt.

Larsson (2010) nämner vikten av att klippa isär och färga de relevanta delarna i sitt empiriska
material, vilket medför att det blir en tydligare struktur på de olika delarna som bildar
empirin. För att få överskådlig empiri och material valde vi därför att dela in empirin i tre
delar som berör de olika valda teorierna i vår studie; resonemanget av kring samarbeten med
influencers, varumärkesbyggande och riskhantering. Att då stryka under vilket del av
intervjun som hör till vilken del av resultatet var av stor vikt och framgång för att enklare få
en överblick över relevant empiri. Vi valde att använda oss av färgerna grön, blå och gul där
grön hör till marknadsföring och användning av influencers på sociala medier, blå belyser
delar om varumärkesbyggande och gul belyser delar om organisationernas riskhantering.

4.5 Metoddiskussion
Valet att göra en kvalitativ undersökning med fyra intervjuer istället för en kvantitativ ansats
med en enkätundersökning baseras på att vi ville skapa oss en djupare förståelse, för och i så
fall hur, organisationer legitimerar sina samarbeten med influencers på Instagram i
förhållande till de eventuella risker som finns med ett samarbete. Det går inte att göra några
statistiska generaliseringar vid en kvalitativ undersökning då de personer som intervjuas inte
är representativa för en population (Bryman, 2013). Istället är det de teoretiska slutsatserna i
förhållande till den insamlade empirin som möjligheten till att göra generaliseringar vilas på,
vilket vi menar styrks genom en tydligt beskriven process av tolkningarna i vår analys.

Även fast validitet är ett begrepp som främst används inom kvantitativ forskning så tillämpas
det i viss mån även i kvalitativ forskning och syftar till att undersöker det man säger sig
undersöka (Bryman, 2013). Vi menar att validiteten stärks genom en tydligt strukturerad
intervjuguide så att våra forskningsfrågor blir belysta i den.
Vidare så stärks validiteten även genom vår ambition att ha en röd tråd från
problemformulering till slutdiskussion där återigen forskningsfrågorna skall stå i centrum för
undersökningens diskurs.
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Vi upplevde att den röda tråden i undersökningen gör det lättare för läsaren att enkelt följa
med i vår analys och i våra resonemang. Bryman (2013) kritiserar reliabiliteten inom
kvalitativ forskning då han menar att det är nästintill omöjligt att replikera kvalitativa
forskningsresultat på grund av den subjektiva naturen av forskningsområdet. Det finns dock
andra sätt att öka trovärdigheten i en kvalitativ undersökning som exempelvis genom att vara
transparenta och tydligt redogöra forskningsprocessen för läsarna vilket vi menar att vi har
försökt förhålla oss till genom att skriva ett tydligt genomförande men även genom att lyfta
fram svårigheterna vi har stött på under vår undersökning (Ahrne & Svensson, 2015).

Då våra intervjuer var så kallade elitintervjuer - det vill säga att intervjupersonerna är
professionella inom sakområdet - så medförde det även risker att ta ställning till. Exempelvis
så kan elitintervjuer medföra att de som blir intervjuade, i synnerhet kommunikationschefer,
att de har en formell med ett visst ansvar och förpliktelser mot organisationen vilket kan
påverka intervjuns karaktär och öppenhet (Von Platen & Young, 2014). Vi upplevde dock det
som ett marginellt problem och valde att intervjua personer som arbetade mot
marknadsföring, PR eller yrkesroller av liknande karaktär just för att de också är mest
lämpliga för att svara utförligt och föra resonemang samt diskussionen vidare på ett djupare
plan.

4.5.1 Forskningsetiska överväganden
När man som forskare intresserar sig för samhället kommer man på olika sätt oundvikligen
kontakt med människor, antingen direkt via intervjusituationer eller indirekt som vid studier
av bilder och texter. Relationen mellan människor innebär att frågan om etiska frågor kan
komma att aktualiseras (Ahrne & Svensson, 2015). Det var något som vi tog hänsyn till och
vi informerade alla respondenter om informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vilket i realiteten innebar att vi informerade om
undersökningens syfte, respondenternas möjlighet att när som helst hoppa över frågor eller
avbryta intervjun.
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5. Resultat och Analys
I avsnittet kommer undersökningens resultat och analys att presenteras. Empirin från de
kvalitativa intervjuerna kommer att presenteras och ställas i relation till och analyseras med
undersökningens teoretiska ramverk och tidigare forskning inom ämnet. För att bibehålla
den röda tråden kommer detta avsnitt att delas in i tre delar i relation till det teoretiska
ramverket där ena delen behandlar hur organisationernas marknadsföring och samarbete
med influencers på sociala medier ser ut, den andra behandlar organisationernas
varumärkesbyggande samt den sista delen behandlar aspekten om organisationernas
riskhantering och riskarbete.

5.1 Influencers som opinionsledare
Vid intervjuerna med organisationerna diskuterades användningen av influencers i deras
marknadsföring på Instagram. Samtliga organisationer var tämligen överens om att det i
dagens medielandskap är aktuellt och lite av ett måste som organisation att använda sig av
influencers i marknadsföringsstrategi på sociala medier, det framgick även att en av de
främsta anledningarna till att de använde sig av influencers var den potentiella räckvidd de
har.
”Vi vet att denna resurs ger en oerhört stark spridning idag och hyfsat
trovärdig spridning. Vi vet också att ungdomar tittar på dem som har
produkter i sin hand och det ger effekt på vårt varumärke och försäljningar.
Så det är fördelen och vi får en ganska riktad spridning, vi vet ju att de här
influencerna har en ganska trogen målgrupp och det är dem vi vill nå”
- Njie
”En av fördelarna är att man når ut till en annan målgrupp och att tipsa
om oss och våra frågor. Att personer som inte följer oss men som följer dem
istället kan få upp ögonen för oss. Sen ger det en fördel i att det ger en liten
skjuts i att personen som de gillar, gillar oss” - Djurens rätt

Resonemanget kring räckvidden influencers har var återkommande, men även det faktum att
de har möjligheten att influera sina följare med sin kunskap och tankar. För att på vis påverka
en kunds tanke och syn på en organisation och dess produkt eller budskap, vilket även är
Kirby och Marsdens (2006) definition av vad en opinionsledare är för något.
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Respondenternas utsagor kan tolkas som att de har en klar kännedom kring vilka positiva
effekter spridningen av influencers kan ha på organisationernas varumärken samt möjlighet
att öka antalet medlemmar eller försäljningen av en viss produkt.
“För oss är det viktigt att ha en känsla av genuinitet. De säljer ingen bil
eller något sådant, utan det är ju ofta värderingar och etiska frågor så vi
försöker jobba mycket med personer som brinner för våra frågor” Djurens rätt
”För oss är det viktigt att det ska vara så genuint som möjligt, det ska
gärna vara förknippat med inredning överlag och att det inte är en fitnesstjej eller kille som bara ska kränga möbler. För det måste ändå lysa igenom
att det finns ett tänk bakom det, att vi väljer personer som är intresserade
av inredning” - Sweef

Katz och Lazarsfeld (1955) menar att kommunikationen mellan människor är mer effektiv än
vad masskommunikation är när det gäller att påverka människors attityder. Vilket
ovanstående citat kan kopplas till då de belyser hur valet av influencers har möjligheten att
påverka hur organisationens varumärke kan uppfattas av deras medlemmar eller kunder.
Vidare så menar respondenterna att det inte bara räcker för influencers att vara inriktade mot
samma bransch som de själva utan influencers måste även ha intresse för organisationen och
deras syfte som sträcker sig bortom ett eget-syfte i form av vinstintresse. Vidare menar
Brown och Hayes (2008) att om influencers och organisationerna inte delar samma typ av
intresse eller målgrupp är samarbetet ett slöseri på tid och resurser. Att organisationerna
använder sig av kända personer som influencers i sin marknadsföringsstrategi är som det
nämns vanligt och ökar också trovärdigheten för organisationerna då kända personer oftast
fungerar som förebilder, vilket gör att influencerna verkar mer trovärdiga och gör det lättare
för organisationerna att på bästa sätt nå ut till sin målgrupp (Sammis, Pomponi, GassmanRodriguez & Zhou, 2016).
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Under de senaste åren har dock användningen av kändisar förändrats vilket synliggörs i
följande citat av respondenten från Röda korset.
”En utmaning är trenden att man förr bara ville jobba med den största och
den som hade mest. Det som stora företag och organisationer jobbar med
nu är förhålla sig och jobba med micro-influencers. Så antalet följare
spelar inte alls lika stor roll längre”

Citatet visar upp en förändrad syn på hur organisationerna har resonerar kring användningen
av kändisar vid sina val av influencers att ha samarbeten med. Vilket även Brown och
Fiorella (2013) menar i sin studie att macro-influencers generellt har fler följare vilket gör att
de kan nå ut till fler än vad micro-influencers kan göra, dock har micro-influencers oftast en
mer intim relation till sina följare vilket ökar trovärdigheten hos influencern.

Av citatet att döma går det att tolka svaret som att en förändring har uppenbarat sig för
organisationerna kring betydelsen av antalet följare och att de nu hellre föredrar att samarbeta
med influencers som har större möjlighet att nå ut till sina följare för att således ha större
inverkan på sina följare. En aspekt som Lazarsfeld och Katz (1955) också syftar till då de
menar att opinionsledare har större möjlighet att påverka än massmedierna när ett budskap
filtreras och tolkas för att sedan föra det vidare med en form av mening. Vilket går att se valet
av micro-influencers som ett steg i en riktning gentemot en mer övertygande och personlig
kontakt med sina kunder eller medlemmar, för att värdera sina val av influencers mer
noggrant. Vidare framkommer det i intervjuerna att utöver räckvidd och trovärdighet så
reflekterade organisationerna även kring lönsamheten av att välja rätt influencers.
”Det är helt kampanjspecifikt vilka typer av behov och mål som vi har med
kommunikationen som påverkar valet av influencer.. Det kan vara att dem
skall representera något eller visualisera något vi gör för att göra det mer
förståeligt eller det kan vara att de skall få ut ett specifikt budskap inom
ramen av en kampanj” - Röda korset
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”Man måste ju ibland gå på hur många följare det är som personen har. Är
det runt tiotusen och med mycket svenska följare så är det bra men vi
brukar ändå inte gå med på det för det ger oss ändå inte jättestor räckvidd.
Men är det runt tjugo-trettiotusen följare med mycket svenska följare och en
del kända följare så blir det mer värt för oss att vara med på det” - Sweef

Genom citaten belyser organisationerna tre olika aspekter som är viktiga när de ska ingå i ett
samarbete; relevans, trovärdighet och lönsamhet vilket också Tan, Yue-Ming och Lakhanpal
(2016) lyfter fram och menar dessa aspekter även är av vikt för influencers när de gör sina val
av samarbeten. De betonar även att lönsamhet inte nödvändigtvis behöver vara ekonomisk
ersättning utan även kan bidra till ett socialt kapital som är fallet vid Djurens rätt och Röda
korset. Vidare syns också vissa motsättningar kring resonemanget av hur viktigt det är med
antalet följare hos en influencer, trots att samtliga organisationer resonerar vid flertalet
tillfällen att antalet följare inte ska ha någon större betydelse så visar ändå ovanstående citat
att det trots allt finns en viss betydelse för valet av influencers trots allt.
Varför tvetydigheten existerar hos organisationerna beror delvis på den potentiella
räckvidden influencers kan innebära men också för att det inte alltid är influencers med ett
högt antal följare som är de mest effektiva. Respondenten från Röda korset menar att
engagemanget från influencers följare kan vara minst lika viktigt vid valet av influencers.
Ytterligare en aspekt som respondenten från Sweef också påvisar är möjligheten att antalet
följare kan vara missvisande då följarna kan vara köpta för att konstruera en bild av att
influencern är populär och har ett stort följarantal.

Vidare går det att tolka resonemanget kring engagemanget hos en influencers som att det inte
räcker att ha följare, utan följarna måste även vara aktiva och kommentera eller gilla bilderna
för att organisationerna ska kunna maximera sina samarbeten med influencers.
Reflektionerna om att följarna behöver vara aktiva för att en effekt skall kunna uppnås med
influencers faller in på Rogers och Shoemakers (1971) kritik gentemot tvåstegshypotesen där
de menar att det är sällan en människa kan ses som antingen aktiv eller passiv utan att
beroende på situation och sammanhang kan människan tänkas inta bägge rollerna. Vilket blir
intressant i sammanhanget eftersom respondenterna inte lyfter diskussionen kring passiva
följare och vilket genomslag de kan ha utan mäter genomslagskraften som en influencer
egentligen har.
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”Det krävs ett helt annat strategiskt tänk idag det gäller att man kollar
vilken engagement rate influencers har och kunna sina algoritmer som
ligger bakom för vad de kommer att kunna gynna, det krävs mer och mer
expertis för de som jobbar med det” - Röda korset
”Det står att de har femtiotusen följare vilket låter jättebra och det verkar
vara en fantastisk räckvidd de har. Men då går man in och tittar på följarna
och inser att det verkar vara köpta följare, för det får man ju verkligen titta
efter oavsett hur många följare influencern har för det är ganska lätt att gå
runt systemet och öka antalet följare” - Sweef

Ytterligare ett resonemang som går att utläsa av citaten är vilken inverkan sociala medier har
haft för organisationerna och deras möjligheter att växa som organisation. Palmer och
Koenig-Lewis (2009) menar att att marknadsföring på sociala medier är mer effektiv än
marknadsföring av motsvarande dignitet på traditionella medier.
De nämner även att det är mer ekonomiskt krävande för mindre organisationer att
marknadsföra sig i traditionella medier vilket har medför att fokus har flyttats till de sociala
medierna. Något som också Goodman, Genest och Elving (2012) bekräftar och lägger till att
sociala medier har förändrat medielandskapet det senaste decenniet och att det har blivit en av
de mest populära kanalerna för organisationerna att marknadsföra sig på och i synnerhet
Instagram. Det faktum att sociala medier är mer kostnadseffektivt än traditionella medier är
något som organisationerna själva instämmer på som en av anledningarna till att de
samarbetar med influencers på Instagram.
”Var ett litet företag från början och vi inte hade råd att sponsra någon
eller göra tv-reklam för sextiotusen kronor. Det var då allt började. Man
började med en liten skala med ”halv-kändisar”, med lite starka personer
från gymvärlden som fick produkter skickade till sig varje månad och som
publicerade bilder i sina flöden med våra produkter. Och det är så här vi
har byggt upp det… Så utan sociala medier så hade vi nog inte varit där vi
är idag” - Njie
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”Vi vill få folk att inse att det finns ett till företag som säljer möbler men
också för att se och öka köpkraften i sig och se hur många det är som
handlar, vart kan vi påverka det ännu mer så vi kan lägga mer krut i vår
annonsering. Så det är båda delarna egentligen vi tänker mycket på. Samt
så vi vill ju såklart få mer följare på vår Instagram för då får känner ju fler
och fler till oss” - Sweef

Sammantaget visar resultatet av intervjuerna att det går att tolka organisationernas svar
gällande influencers som att de ses som opinionsledare med möjligheter att påverka sina
följare vilket kan medföra större trovärdighet för organisationens anseende. Att
organisationerna för följande resonemang kring influencers går att härleda till själva kärnan
av vad Katz och Lazarfeldt (1948) skriver om tvåstegshypotesen och menar att
opinionsledare har större möjlighet att påverka människor än vad massmedierna har. Vidare
nämner Freberg, Graham och McGaughey (2011) att samarbeten med influencers kräver en
stark, medveten och genomtänkt strategi från organisationens sida vilket syns i resonemanget
som organisationerna för kring deras marknadsföringsstrategier och varför de började
samarbeta med influencers på Instagram.

Ett iakttagande under intervjuerna är att organisationerna själva inte är medvetna om sina
strategier utan att det ibland kan te sig som att de har en något avslappnad inställning
gentemot samarbeten med influencers på Instagram. Något som kan ha och göra med att
strategierna tenderar att se likadana ut i det löpande arbetet så att organisationerna sällan
reflekterar över sina strategier utan snarare ser det som en självklarhet.

Däremot framgår det tydligt hos respondenterna att de, även om de själva inte
använder begreppet, ser influencers som opinionsledare med stora möjligheter att nå ut till
den bredare massan. Ett iakttagande som går att uttolka hos respondenterna i den repetitiva
diskussionen som förs kring influencers möjligheter att nå ut eller i ordval som att influencers
har hög räckvidd. Vidare så fördes det även ett kortare resonemang vilka utmaningar som kan
medföras vid användandet av offentliga personer i marknadsföringen av en produkt eller ett
budskap (läs mer om riskhantering i avsnitt 5.4).
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Respondenten från Djurens rätt menar att det finns en risk att deras medlemmar skulle kunna
uppfatta dem som för kommersialiserade ifall de skulle betala vilken känd person som helst
tiotusen kronor bara för att få ut sitt budskap, vilket Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan
(2015) är inne på och menar att användningen av kända personer kan leda till att personer kan
få svårare att ta till sig marknadsföringen och den trovärdighet som organisationen
tillsammans med den kända personen vill förmedla.

Inga väsentliga skillnader i hur organisationerna resonerar kring användningen av influencers
i sin marknadsföring har identifierats. Utan oavsett om det är ett kommersiellt företag eller en
ideell organisation så nämner de i stort sett samma fördelar och anledningar till samarbeten
med influencers. De huvudsakliga skälen och fördelarna som nämns är att influencers har
möjligheten att nå ut stor publik men också för att det är ett kostnadseffektivt sätt att
marknadsföra sin organisation på. Vidare så nämner också organisationerna ett sista och
tredje huvudsakligt skäl i sin användning av influencers i sin marknadsföring på sociala
medier och det är att influencers som de samarbetar med behöver vara riktade och helst även
intresserade av deras område eller deras syfte i form. Den största skillnaden som går att utläsa
av intervjuerna är att ideella de organisationerna är mer avslappnade gentemot att skriva avtal
med influencers vilket de motiverar med att det generellt inte är några samarbeten som
involverar pengar.

Vilket dock inte betyder att de inte är förberedda på att skriva kontrakt ifall situationen skulle
kräva det vilket Röda korset redan har anammat genom att skriva kontrakt även med Probonos fall. Dock så var fortfarande tonläget och förhållningen att det inte är av samma
dignitet med avtal för ideella organisationer som för kommersiella företag. Vidare menar
samtliga respondenter att trovärdigheten och effektiviteten av influencers minskar ifall de inte
är riktade mot samma bransch eller har samma värdegrund som organisationen. Något som
också lyfter fråga om hur organisationer resonerar kring varumärkesstrategier i förhållande
till sina samarbeten med influencers på Instagram?
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5.2 Organisationernas marknadskommunikation
Respondenterna är eniga om vikten att ha en genomtänkt marknadsföringsstrategi i form av
vilken typ av marknadsföring och kanal som skall användas, för att få ett så slagkraftigt
resultat som möjligt på sin marknadsföring. Respondenten från Djurens Rätt menar att innan
de marknadsför, så jämför de sig med andra organisationer för att dels se så ingen annan har
gjort samma typ av kampanj men också för att få lite tips. Strategierna går ut på att ha en
blandning av olika typer av material för att locka tills sig olika målgrupper vilket syns i
Citatet nedan.
“Vi har som strategi att inte skuldbelägga eller kritisera något eller någon
utan försöker istället visa upp; det här är dåligt och det här är bra. Men
sen ska väl allt mynna ut till att vi vill få fram vad vi kan göra för att djur
ska få det bättre”

Respondenten från Djurens rätt visar vikten av att inte skuldbelägga utan istället informera
om läget och visa på att organisation kan göra skillnad. Samtliga respondenter är eniga om att
innan man bestämmer vilken kanal och vilken typ av marknadsföring som skall göras krävs
det att ett researcharbete görs. I vissa fall används en checklista där alla riktlinjer och tankar
bakom marknadsföringen skrivs ner för att senare kunna gå tillbaka och säkerhetsställa att allt
gjordes på rätt sätt. Beatty och Misra (1990) nämner att under marknadsföringsprocessen bör
ett stort fokus vara på varumärket, och hur rätt marknadsföringsform kan gynna
organisationens varumärke, vilket alla respondenter är eniga om.
“Vi är medvetna om att vi aldrig lägger upp samma saker i alla medier.
Utan vi anpassar mediet utifrån vad som funkar bäst. Vi vill mer inspirera
på Instagram och det är ju en del av vår strategi, där lägger vi aldrig upp
rena produktbilder typ så här att; nu kostar den här si och så mycket, den
här soffan heter så här. Så jag tror att vår Instagram är väldigt mycket mer
för att inspirera så att inspirationen i sig ska leda till köp. Därför anpassar
vi innehållet efter hur vi vill att allting ska se ut och kännas” - Sweef

Citatet visar på en medvetenhet av att anpassa medieinnehållet och medierna till vad som
funkar bäst till just den organisationen. Respondenterna är eniga om att denna strategi är den
bästa för att påverka kundernas förståelse av varumärket samt locka dem till produkterna.
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Apería (2001) menar att marknadsföringen av sitt varumärke är viktigt i en kontext när det
gäller att stärka sin relation med kunderna och position i förhållande till konkurrenterna,
genom att göra detta ökar chansen att kunderna väljer organisationen och deras produkter
framför andra. Något som respondenterna håller med om och menar att
marknadsföringsstrategin för organisationerna är viktigt i den kontexten att den är till för att
bygga upp förtroende och relationen med sina medlemmar och kunder.
“Genom att vara tydlig i sin marknadsföring med vilka värderingar man
har, vilket typ av arbete man gör, att liksom det arbetet man prioriterar och
gör faktiskt förändra världen, närmiljön, samhället eller livet för människor
som är drabbade och att pengarna i sin tur som doneras kommer fram och
kommer fram till rätt person vid rätt tid” - Röda korset
“… Då tänker jag att kanalerna är till för att öka preferenserna på alla sätt
det går och de är ju också en klassisk marknadsföringskanal” - Röda korset

Citaten visar att om är tydlig med vilka värderingar man har så lyckas man med sin
marknadsföring. Majoriteten av respondenterna menar att om man är tydlig med vad, varför
och hur man gör så har det en positiv effekt på kundrelationer och marknadsföringens
resultat. Tidigare forskning visar att nöje, användbarhet och information är tre delar som har
positiv inverkan på kunderna gentemot ett varumärke på sociala medier.
Genom att bilda sig en djupare förståelse för hur dessa delar hänger ihop och påverkar
kunderna ökar då möjligheten för en organisation att bilda sig en bättre relation med sin
målgrupp och kunder (Arli, 2017). En god kundrelation är något som även respondenterna
tycker är viktigt och påpekar vikten av en bra marknadsföring för att uppnå detta.

5.2.1 Varumärkesstrategier
Aperiá (2001) menar att det är viktigt att stärka sin relation med kunden och sin position i
förhållande till konkurrenterna. Organisationerna måste konstant arbeta med sin
varumärkeskännedom för att kunderna lättare skall känna igen varumärket. När
varumärkeskännedomen stärks blir det lättare för organisationerna att locka kunderna till sig
från konkurrenterna.
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Respondenterna är eniga om att det är viktigt att kunderna eller medlemmarna känner igen
varumärket och organisationen, utan varumärkeskännedom finns det inga kunder eller
medlemmar. Det finns olika sätt att öka denna kännedom där respondenten från Röda korset
säger:
”Kanalerna är till för att öka preferensen på alla sätt det går och de är ju
också en klassisk marknadsföringskanal. Instagram är ingen bra
insamlingskanal för oss utan jag skulle säga att Instagram är en kanal där
vi satsar på öka varumärkeskännedomen.” - Röda korset

Respondenten från Röda korset menar att deras kanaler fungerar som traditionella
marknadsföringskanaler och att de kan nå ut till samtliga kunder och medlemmar. Calderon,
Cervera & Molla (1997) nämner vikten av att organisationer ständigt jobbar för att synas och
vara tillgängliga för alla i syfte att öka kännedomen av varumärket. Respondenterna är eniga
om att varumärket är viktigt och att de jobbar med att folk ska veta vart organisationen finns
tillgängliga. Intervjuerna visar att den processen kan se olika ut, men i grund och botten
handlar det om att vara aktiva på plattformar som exempelvis Instagram. Respondenten från
Njie nämner att en satsning på framförallt sociala medier har inneburit att Njies
varumärkeskännedom har stigit betydligt de senaste åren. En del av varumärkesbyggande
handlar om relationen som organisationer har med sina kunder och tre aspekter som kan leda
till ett mervärde för kunderna enligt Aperiá (2001) är uppmärksamhet, goda relationer samt
lojalitet.
”Vi vill också finnas till för en plattform för andra människors röster så att
vi inte bara berättar om hur personer upplever sin vardag i världen. De
måste även ha ett forum där dessa människor får höras som i sin tur kan
leda till insikt och förhoppningsvis, om inte bara empati, utan även
agerande från de personerna som följer oss” - Röda Korset

Citatet visar att det inte bara är viktigt att förmedla information utan även vara en medlare
gentemot bägges sidor. Samtliga respondenter håller med om att det är viktigt för en
organisation att ha en god relation med sina kunder och medlemmar. De är även eniga om att
det är viktigt med en god och personlig relation för att kunna bibehålla dem.
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Den tredje fasen i varumärkesbyggande handlar om de associationer som organisationer vill
erhålla från sina kunder och medlemmar. Aperiá (2001) menar att positiv attityd och
medvetenhet ligger i till grunden för organisationers arbete med att stärka varumärket. Hur
kunderna ser på organisationerna utifrån är en aspekt som visar på om organisationerna har
bra varumärkesassociation eller inte, vilket respondenterna menar är viktigt att tänka på.
”Våra influencers placeras i en strategisk plattform där vi har som
huvudfråga: Är det så vi vill uppfattas? Om vi bara har människor med
stora muskler så sätter det en prägel på vårt varumärke. Vi vill hitta
människor som gjort något spännande, vågar stå upp eller förändrar
världen på något sätt. Vi tänker i banorna för är detta förenligt med vår
varumärkespositionering, är detta enligt vårt brand, är detta personer som
vi vill förknippa oss med? - Njie
“Vanligtvis presenterar andra djurrättsorganisationer ibland bara ett
problem och att det saknas någon form av positivitet i detta. Arbetet på
Djurens rätt går istället ut på att vi ska visa på att det finns problem men
att det alltid finns något som vi människor kan göra. Vi vill alltså skapa en
positiv känsla som folk kan associera till” - Djurens rätt
Respondenterna är eniga om att det är varumärkesassociation är viktigt i processen att stärka
sitt varumärke då det hör samman med hur de uppfattas av sina kunder och medlemmar.
Vidare menar respondenterna att det är viktigt att eftersträva positiva känslor i
marknadsföringen av sin organisation. Vilket Aperiá (2001) också menar på att genom att
förstärka positiva känslor så bygger man vidare på, eller till och med förstärker,
associationerna till sitt varumärke. Den sista byggstenen som Aperiá lyfter fram är upplevd
kvalité och syftar till hur kunderna eller medlemmarna upplever organisationernas produkter
eller arbete.
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Empirin visar på att kvalitén av produkterna eller arbetet är viktigt och att det såklart är den
som i slutändan leder till om kunderna eller medlemmarna är trogna eller inte, något som
synliggörs i följande citat.
“Våra priser är väldigt låga jämfört med konkurrenterna vilket gör att de
gärna kommer hit och köper en soffa som ser extremt exklusiv ut och tar
hem den. Då är det ju inte att grannen har en likadan soffa och det i sig blir
ju lite unikt, men de har ändå inte betalat skjortan för det de har köpt.
Såklart hoppas jag även att de gillar det de har köpt för annars kommer de
inte tillbaka” - Sweef
“Vi vill vara tydliga i vår marknadsföring på vilka värderingar vi har,
vilket typ av arbete vi gör och att det arbete faktiskt förändrar världen,
närmiljön, samhället eller till och med livet för de människor som vi
hjälper. Vi vill ju gärna visa på att de pengarna som doneras och skänks av
medlemmarna och kommer fram och att de kommer fram till rätt person vid
rätt tidpunkt” - Röda Korset
Respondenterna nämner vikten av att det finns substans i varumärket och att de hela tiden
arbetar med att uppnå detta. Detta är även något som Apería (2001) instämmer om då om
produkten inte håller de förväntningar som kunden eller medlemmarna har spelar det ingen
roll vilken form av marknadsföring som organisationerna använder sig av. Men om kunden
eller medlemmarna upplever en hög kvalité av produkten så påverkas attityden till det
positiva. Något som även respondenterna är eniga om är vikten av att visa att det arbete som
organisationerna gör verkligen syns ut till medlemmarna och allmänheten, för att på så vis
påverka organisationens arbete och varumärke till det positiva.

5.2.2 Organisationernas varumärkesarbete i relation till influencer marketing
Organisationen måste bestämma vilket resultat som förväntas uppnås innan en produkt
marknadsförs. Efter att ha bestämt vilket typ av resultat organisationen förväntas vilja uppnå
måste de fastställas vilka potentiella målgrupper organisationen och influencern har.
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Det är viktigt för att få så stor effekt på marknadsföringen som möjligt, delar inte influencern
och organisationen samma typ av målgrupp så är samarbetet bara slöseri på tid enligt Brown
och Hayes (2008). Respondenterna är eniga om vikten av att ha fasta riktlinjer på vilka
värderingar organisationen har och hur man genom ett samarbete kan upprätthålla dessa.
“Jag tror att som företag är det jätteviktigt att ändå ha lite fasta linjer på
vad man vill göra, vilka målgrupperna är och vad värdegrunden är. Jag
tror att företag måste bli bättre på det, idag kan ju vem som helst bli
influencer och så var det inte tidigare. Så det är ett nytt sätt att tänka på
när det gäller marknadsföring än vad det var förr” - Sweef

Respondenterna är eniga om att målgrupperna och syftet med marknadsföringen måste
fastställas innan marknadsföringen via influencers kan börja. Abidin och Thomson (2012)
nämner att influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod som organisationer bör
använda sig av för att öka varumärkets och organisationens genuinitet och trovärdighet.
Respondenterna instämmer och säger att det är en fördel om de skall bygga ett varumärke,
inte nog med att influencer marketing ger en stor spridning, det innebär även att
organisationerna på ett trovärdigt och medvetet sätt nå ut till sina kunder och medlemmar.
När organisationer arbetar med influencer marketing bör även strategier fastställas i relation
till sina influencers. Brown och Hayes (2008) menar att organisationer bör ställa sig frågan
om hur de skall nå bäst resultat samt vilket mål man har med samarbetet av influencer.
“Allt vi gör tänker vi i banor så som; stämmer detta överens med denna
positionering som vi vill ha? Det är ju liksom lite det som är basen för vilka
influencers vi väljer och vi tänker hela tiden att varumärket är
kärnan/hjärtat i vår verksamhet” - Njie
“Vi försöker få en bild av vad det är för typ av influencer och person, innan
vi väljer att starta ett samarbete. De behöver inte representera allt som vi
står för, exempelvis behöver det inte vara super strikta veganer som ska
prata för oss bara för att, det blir inte heller bra något sätt. Men det ligger
en vikt i att de ändå är personer som vi känner oss trygga i och att de har
samma värderingar som organisationen har och står för det vi står” Djurens rätt
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“Vi är en liten organisation som inte har samma möjlighet att “kränga
grejer” till influencers på samma sätt som större företag. Jag ser det inte
som ett problem utan snarare som något positivt då vi kan säkerställa att
influencern vill ha produkten och tycker om oss utan att få något i gengäld
som exempelvis betalt” - Sweef

Brown och Hayes (2008) lyfter fram att det är viktigt att anpassa varumärkeskampanjer och
budskap för varje influencer, genom att skapa ett unikt innehåll ökar förtroendet för båda
parter. Respondenterna eftersträvar balans i valet av influencer och poängterar att det är
viktigt att influencern har samma värderingar och åsikter som organisationen. Vidare menar
även respondenterna att varje samarbete skall vara genomtänkt och genomarbetat, för att
influencerns genuinitet och trovärdighet skall visas på bästa sätt. Tidigare forskning visar på
att kända personer, talespersoner eller opinionsledare kan användas i marknadsföringssyfte,
men att det finns aspekter som bör tas i beaktande när valet av person görs (Beatty & Misra,
1990). Personen bör vara förknippad med organisationens varumärke för att kunna öka
effektiviteten av marknadsföringen. Vilket respondenterna håller med om samt även menar
kan leda till att hågkomsten av varumärket och organisationen blir större.
“Vi skulle ta kontakt med en person häromdagen som hade varit med i
melodifestivalen och han verkade ju jättebra, men kollar man på lite fler
sidor på Google så ser man att han har varit anklagad för våldtäkt tre
gånger, inte blivit dömd. Men det är ju en aspekt som vi som organisation
inte kan förhålla oss till” - Röda korset
“I samband med att vi har gjort vår nya varumärkesstrategi och den nya
positioneringen som är lite i det röda segmentet med Lifestyle så har vi in
princip rensat alla våra influencers. Vi tänker att skall vi förknippas, om vi
bara har massa muskelmänniskor med stora rumpor så sätter vi en prägel
på vårt varumärke. Vi vill ju bli större och då får man ju hitta de människor
som gjort något spännande, vågar stå upp eller förändrar världen på något
sätt. Det kan jag säga att det söker vi nu” – Njie
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Enligt respondenterna är det viktigt att göra sitt förarbete när influencers ska väljas, vidare
visar citatet även exempel på när en organisation inte kan förhålla sig till en sådan anklagelse
av en person som de hade tänkt inleda ett samarbete med, något som kommer att diskuteras
mer i avsnitt 5.3. Att använda sig av kända personer är inte alltid en bra strategi som Abidin
och Thomson (2012) håller med om. De menar att influencers kan erhålla en trovärdighet,
intimitet och personlighet till sina följare som kända personer inte lika lätt har möjlighet till.
Denna trovärdighet och personlighet är vikten till ett framgångsrikt marknadsföringsarbete
menar respondenterna, där det är viktigt att influencern förknippas med dem samt har den
trovärdigheten som organisationen vill ha för att samarbetet skall bli så effektivt som möjligt.

Sammantaget visar intervjuerna på att det finns likheter och skillnader mellan i hur de fyra
organisationerna har för strategi vad gäller marknadsföringen på Instagram. Respondenten på
Sweef konstaterar det med att säga att de på Instagram strategiskt arbetar med att inspirera
och att inspirationen i sig skall leda till köp. Något som även respondenten från Njie håller
med om och menar att samtidigt som de gör en ny produkt så vill de ju självklart att den skall
bidra till försäljning, att kunderna skall gå till affären och köpa. De ideella organisationerna
har som avsikt med sin marknadsföring att istället informera om vad organisationerna står för
och arbetar med. Respondenten från Röda korset beskriver att de arbetar med något som
kallas för “All-ways- on”- tänk, som betyder att de vill finnas och kommunicera på daglig
basis med hjälp av olika strategier, beroende på vilka kanaler de använder sig av. Något som
även Djurens Rätt arbetar med där respondenten nämner att de med sin marknadsföring vill
förmedla hopp, oavsett situation.

Ur resultatet om hur organisationerna arbetar med sitt varumärke kan en hel del intressanta
aspekter föras fram. Samtliga organisationerna anser att arbetet med varumärket är viktigt
och att det är något som man bör förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Tidigare forskning visar
på att bildandet av en organisations varumärke kan ske på olika sätt men att de främsta
delarna att tänka på är lojalitet, medvetenhet, upplevd kvalité och identitet (Calderon, Cervera
& Molla, 1997). Det går att identifiera de delarna som nämns i den tidigare forskningen om
varumärkesbyggande och samtliga organisationerna arbetar hela tiden med att bygga upp sina
varumärken gentemot sina konkurrenter. Respondenterna håller med om att varumärket är det
viktigaste som finns i en organisation och att det arbetet ständigt måste upprätthållas. De
menar på att om folk inte vet om att de existerar så kan de inte heller överleva som
organisation.
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Vidare pekar respondenterna till att det krävs genuinitet, trovärdighet och lojalitet för att
kunna jobba vidare på varumärkets associationer. Vilket Calderon, Cervera och Molla (1997)
nämner som de främsta delarna för att skapa ett varumärke och upprätthålla organisationers
varumärkesvärde.
Det identifierades inte så många skillnader i tänket bakom varumärkesbyggande mellan de
kommersiella och ideella organisationerna. Samtliga organisationer menar att det är viktigt att
hela tiden bygga upp ett bra varumärke och de eniga om vilka delar som är viktiga att tänka
på när varumärkesbyggandet sker. En skillnad vi kunde utläsa var att de kommersiella
organisationerna har i bakhuvudet att de skall sälja och är vinstdrivande, i en större mängd än
de ideella organisationerna. Kommersiella organisationer tänker på varumärkets mervärde
och relationen till kunderna men i slutändan skall det leda till en vinst för företaget. Ett
exempel på detta är respondenten från Njie som menar att samtidigt som de gör en produkt så
vill de ju självklart att den skall bidra till försäljning. Respondenterna menar att det ställs
stora krav på ett ordentligt förarbete vid valet av influencers. Något som även är viktigt är
valet av att anpassa innehåll till varje influencer menar Brown och Hayes (2008) för att öka
förtroendet på influencern och till sist organisationen. Vi kan urskilja att alla fyra
respondenterna tänker på det då samtliga ständigt arbetar med att detta eftersträvas i
organisationernas arbete med influencer marketing.
5.3 Risker med influencer marketing
I intervjuerna med våra respondenter diskuterades frågan om vilka risker det finns med
influencer marketing som marknadsföringsform. Samtliga var eniga om att det finns risker
med att använda sig av influencers för att marknadsföra sin organisation, varumärke och
organisationens produkter.

“Man kan ju inte styra exakt på vad de lägger ut och vad de säger. Och de
sa att det är ju såhär det ska vara och man skall låta de vara, influencers
ska inte bli styrda och de skall få göra sin grej för att det skall bli
trovärdigt. Och då får man bara köpa deras klipp eller inlägg” - Njie
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“Det är en risk man som företag får ta. Det finns ju olika sätt hur ett
samarbete skulle kunna påverka varumärket och organisationen negativt
och det är ju alltifrån om man inte fullföljer samarbetet i den grad som man
skulle och så lägger man upp ett inlägg och skriver ett inlägg helt mot vad
man liksom har kommit överens” - Sweef

Samtliga respondenter är eniga om de risker som finns vid användningen av influencers i sin
marknadsföring skulle skulle kunna påverka organisationen, varumärket eller produkterna.
Abidin och Ots (2016) håller med respondenterna om riskerna som de antyder om, de
exemplifierar det med ett samarbete som skedde i Singapore 2015 där influencers som var
aktiva på Instagram avslöjades få ersättningar av ett företag för att publicera negativt innehåll
gentemot företagets konkurrenter. Något som respondenterna håller med om och menar att
pengar idag kan nästan göra vad som helst med människor. Istället hade det varit bättre om
ingen hade fått betalt för något samarbete menar respondenterna, då köps inte inflytande utan
det ges istället möjlighet för influencers att samarbete för att de har samma värderingar som
organisationerna.

Abidin och Ots (2016) menar att trovärdigheten hos alla inblandade parter i ett samarbete
ifrågasätts så fort en skandal eller misstag görs och att denna trovärdighet är viktig för att ett
samarbete skall fungera. Respondenterna är eniga om att för att motverka den risken med
influencer marketing måste organisationen duktiga på att hitta rätt influencers, men även låta
influencerna göra sitt jobb och inte lägga sig i för mycket.
“Den känslan vill man nog inte ha utan att det är väl en risk, men det tror
jag vi undviker genom att vara noga med vilka vi jobbar med och har
kontakt med. Så man inte hamnar i en sådan situation” - Djurens rätt
“Man kan ju inte ge dem ett manus utan de måste få göra sin grej för att
kunna stanna genuina och trovärdiga. Då är det kanske ibland man känner
att det hade vi nog inte sagt eller gjort och då tappar man ju lite grann
påverkan och man får förlita sig att det dem gör är bra för vårt varumärke.
Därför är det även viktigt att välja rätt influencers” - Njie
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Respondenterna är som sagt eniga om att rätt influencers till rätt innehåll är något som skall
eftersträvas i samarbeten. Men likväl som att det är viktigt att ha riktlinjer på hur samarbetet
skall gå till och vad som skall publiceras menar de även att finns en vikt i att “göra sin grej”
för att inte förlora genuiniteten. Veirman, Cauberghe och Hudder (2017) håller med om
vikten av att använda sig av rätt influencer till rätt samarbete och menar att oaktsam
marknadsföring med influencers kan leda till att varumärkets upplevda kvalité och
associationerna till varumärket minskar. Respondenterna håller med om det och varken
Djurens rätt eller Sweef gillar att skänka saker eller betala för samarbeten då de anser att det
kan påverka företaget negativt. Respondenten från Sweef menar att ifall de skulle ge bort en
soffa till influencers som sedan ger negativ feedback på soffan och publicerar inlägg som inte
är förbeställda då soffan inte föll influencern i smaken.

Här kan aspekten om stora influencers och kända personer sättas i kontext där respondenterna
är eniga om att använda sig av kända personer eller stora influencers är bra men att det krävs
ytterligare arbete bakom samarbetet då risken för att organisationen och varumärket kan
skadas är större i vissa fall.
“Nu vet jag inget bra exempel men det finns företag som kanske har haft en
kändis eller en känd person som sin frontfigur, och då får ju inte personen i
fråga göra någon skandal över huvud taget utan att det kan skada
företaget” - Njie

Citatet ovan visar tendenser på att respondenterna är eniga i att det i vissa fall kan vara
riskabelt att ha en känd person som frontfigur eller ingå ett samarbete med hen då en
påverkan kan ske på organisationens varumärke och image. Vilket även Beatty och Misra
(1990) nämner är en aspekt i risken med att använda sig av kända personer och stora
influencers i sin marknadsföring. De exemplifierar även detta med Madonna som gjorde en
kampanj tillsammans med Pepsi år 1989, som sedan efter släppet av sin musikvideo “Like a
prayer” blev skandal. Exemplet visar på att även fast samarbetet gick bra så fick Madonna så
negativ respons på sin musikvideo som bidrog till att folk avstod från att köpa Pepsi, som i
slutändan ledde till att Pepsi drog in samarbetet. Respondenterna är eniga i att även om
samarbeten funkar bra så kan en skandal av kända personen leda till att organisationens
varumärke bli lidande då den under en viss tid förknippas med kända personen.
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Innan, under och efter en risk leder till en kris eller skandal för en organisation har
majoriteten av respondenterna tydliga riktlinjer på hur och vad som skall ske i processen av
riskhantering. Tydliga avtal för samarbeten är något som alla respondenter anser vara av vikt
för att motverka risker, även riktlinjer och tydliga planer finns för att veta hur arbetet skall gå
till om en risk skulle leda till en kris eller skandal.
“Vi har blivit mycket hårdare med att ha avtal i våra samarbeten och är det
så att influencern i sig väljer att skita i samarbetet och skita i sitt jobb för
det är ju ändå ett jobb som dom har, så går vi efter våra riktlinjer. Då kan
vi debitera dem för hela kostnaden av möbeln” - Sweef
“Om någon skulle lagt ut en för pornografisk bild som då skulle hamna i
fängelse så är det ju inte så att det blir någon löpsedel av det utan då är det
ju bara att man stänger ner den personen och tar bort den. Det finns ett
tydligt avtal och tydliga linjer på krishantering och hur man agerar i dessa
situationer. Och en plan i hur man agerar” - Njie
Respondenterna är eniga om att ifall avtal skrivs innan ett samarbete med en influencer inleds
så kan riskhanteringen skötas på ett mer hanterbart sätt, då kan man enkelt gå tillbaka och se
vad som egentligen står i avtalet. Internt försöker organisationer kontrollera
osäkerhetsfaktorer genom att ha koll på den riskhanteringsprocess som organisationen har för
att på så vis kunna hantera eventuella risker. Detta beskriver Miller (1992) som strategisk risk
management där denna process innehåller olika delar som en organisation bör ha med för att
veta hur en risk skall hanteras och förebyggas. Deshen och Olson (2010) menar att
organisationer bör ha fasta linjer för hur en risk skall identifieras, hur den skall behandlas på
bästa sätt, vilka metoder man skall hantera risken med och slutligen hur man skall följa upp
och motverka liknande risker framtiden.
Respondenterna är alla eniga om att researcharbetet är en viktig del i processen, där
organisationerna utgår efter checklistor för att bland annat göra bakgrundskontroller av varje
influencer. Vidare nämner respondenten från Röda Korset vikten av att tillägna den typen
arbetsuppgifter till medarbetare som sedan lägger tid på att göra researchen.
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Då går arbetet snabbare om de ansvariga har bättre koll på vilka de kan samarbeta med och
vilka som stämmer överens med organisationen och varumärket. Dock finns det även här en
risk, trovärdighetsrisk, i vilka som arbetar med detta där respondenten från Djurens rätt säger
att:
“Det är väl en risk men det tror jag vi undviker genom att vara lite noga
med vilka som jobbar hos oss, vilka vi jobbar med och har kontakt med. Så
man inte hamnar i en sådan situation. Så det är mer, vad ska jag säga,
trovärdighetsrisk”
Vidare menar respondenten från Djurens rätt att så länge man är noggrann med vilka man
väljer att ingå samarbeten med så är den riskfaktorn inte särskilt stor. Vilket stämmer överens
med vad Miller (1992) säger om operativ risk management som han beskriver som en del i
riskhanteringsprocessen. Under den delen är det operativa risker som måste ses över och
hanteras; såsom anställda, teknologier, relationer, processer m.fl. Miller menar även att har
man koll på detta minimeras risken. Vilket respondenterna nämnde i intervjuerna var den risk
som finns med att samarbeta och driva arbeten tillsammans med andra kommersiella
organisationer. Respondenten från Röda korset nämner att de för något år sedan arbetade med
HM-fonden, samtidigt som fonden blev anklagade för rasism i sina reklamer, vilket är en
väldigt allvarlig anklagelse som Röda Korset inte vill bli associerade med. Respondenterna är
även eniga om att det finns en risk för organisationerna om de skulle investera aktier i
exempelvis oljebolag eller annan finansiell verksamhet där det sedan framkommer att de inte
betalar anställda en marknadsmässig lön och jobbar under slavliknande förhållanden. Detta
faller väl in under finansiell risk management som Miller (1992) nämner som den risk som
kan säljas på en marknad och överföras till andra. Miller menar att genom köp av
försäkringar kan organisationer hantera dessa typer av finansiella risker, vilket
respondenterna håller med om.
Under intervjuerna säger de att likväl som att det är viktigt att skapa avtal för samarbeten med
influencers, lika viktigt är det för de som organisationer att skapa avtal och teckna
försäkringar gällande andra finansiella samarbeten. Skulle samarbeten ändå leda till en kris
eller en händelse för organisationen som inte är acceptabel är respondenterna eniga om att
man först för en dialog med influencern i fråga och skulle det inte fungera är det enda sättet
är att stänga av influencern och därmed avsluta samarbetet.
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I de två andra stadierna i riskhanteringsprocessen är respondenterna även här eniga om att
ärlighet vara längst och att är man helt öppen med vad som har hänt och kommunicerar ut
detta på ett bra sätt kan krisen att förminskas.
“Men jag tror att det bästa i alla kriser oavsett är för företag att alltid vara
ärliga och alltid vara transparenta. Tror inte man tjänar någonting på att
dölja någonting för det kommer komma fram oavsett och då blir det bara
värre, så är det så att det skulle ha hänt någonting med något samarbete
som bara blev helt fel då tror jag bara man måste vara ärlig och berätta
precis som det var och vad det är som har hänt egentligen”- Sweef
Ärlighet och transparens i sin kommunikation utåt är viktigt att tänka på enligt
respondenterna om en kris skulle hända för organisationerna. Vilket också Renn (2008) håller
med om och vill även lägga extra vikt på en tydlig och mångsidig kommunikation för
organisationerna både internt och externt. På så vis får de inblandade i organisationen även en
förståelse för vad som komma skall, vilket ansvar de har och hur de kan involveras i arbetet.
Vilket respondenterna håller med om då hela organisationen skall arbeta för en sak, vilket
innebär att alla inom organisationerna bör vara underrättade ifall de riskerar att fara illa. Både
Njie och Röda korset har pressekreterare, PR-ansvariga samt strategi-ansvariga som
tillsammans hjälper till med kommunikationen internt och externt. Boström (2012) nämner
vikten av att i en kommunikationsprocess krävs det en ansvarsfull samt tydlig och mångsidig
kommunikation. Respondenterna är eniga om att efter en krissituation hos organisationen bör
en efterkontroll göras för att motverka att det sker igen. Ett sätt är att gå tillbaka till
checklistan för att se om något kunde ha gjorts tydligare eller bättre, respondenterna menar
dock att det är beroende på fall till fall vilket innebär att det alltid går att hantera något bättre.
Vidare menar respondenterna att influencers är vanliga människor som kan göra fel precis
som vilken person som helst samt att de tror att även allmänheten känner samma sak på om
det ifall en krissituation skulle hända.
Samtliga respondenterna är eniga om att det finns risker med att använda sig av influencer
marketing som marknadsföringsform. Enligt respondenterna är den vanligaste risken att
influencern själv får fria händer gällande innehållet i sina inlägg, vilket skulle kunna leda till
att andra åsikter och värderingar kommer fram som inte överensstämmer med organisationen
och deras varumärke. Något som även Abidin och Ots (2016) nämner som en risk där
trovärdigheten för influencern men framförallt organisationen sjunker vid ett sådant fall.
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Samtliga respondenter anser att det är av stor vikt att använda sig av rätt influencer när
organisationer skall arbeta med influencer marketing, där researcharbetet är en viktig
komponent i den processen. Vi kan även utläsa alla respondenterna anser att trovärdighet och
genuinitet är två viktiga delar en influencer bör ha för att ett samarbete skall bli så effektivt
som möjligt.
Det finns dock skillnader på hur organisationerna ser på riskhanteringsarbetet och hur väl de
sedan följer den. Djurens rätt och Sweef ser inte lika allvarligt på riskhanteringsarbetet som
de två andra organisationer utan har istället en inställning att det hanteras från fall till fall.
Respondenten från Sweef säger att de har en riskhanteringsplan men det blir “så himla strikt”
att följa den, hon anser att det inte går att utgå ifrån en plan när det händer något utan då är
det bättre att utgå ifrån vad som är bäst vid det tillfället. Något som även konstateras i vad
Deshen och Olson (2010) nämner som viktigt i den riskhanteringsprocess som organisationer
bör ha, där riskidentifiering är den första delen i processen. Samtliga respondenterna menar
att en ärlig och transparent kommunikation både internt och externt är att föredra för att
förhindra men även bekämpa eventuella risker och kriser. Ur resultatet kan vi även urskilja en
förståelse för att något kan gå snett, och att det är här vikten av tydlig och ärlig
kommunikation sker för att bibehålla den relation som organisationerna har med sina kunder
och medlemmar.
Ytterligare en aspekt som går att utläsa ur intervjuerna är de risker som kan tillkomma när
organisationer väljer att samarbeta eller arbeta med kommersiella organisationer eller
finansiella bolag. Köper en organisation aktier i en annan verksamhet eller bolag kan det
finnas en risk i och med detta, dock så är respondenterna eniga om att den typen av risk kan
motverkas genom att ha väl skrivna avtal samt försäkringar. Kriser kan även uppstå om andra
verksamheter eller bolag far illa vid vilket kan skada organisationens eget varumärke. Vilket
är en synpunkt gällande samarbeten med andra verksamheter som vi inte tror många
organisationer är medvetna om.
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6. Slutdiskussion
I avsnittet kommer resultatet och analysen att diskuteras i relation till undersökningens syfte
och frågeställningar. Därutöver förs en diskussion kring tvåstegshypotesen och hur den i
relation till undersökningen kan tolkas på ett nyanserat sätt. Samt reflektioner om vilka nya
kunskaper undersökningen bidrar med. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare
forskning.

Med hjälp av de teoretiska perspektiv som har tillämpats under undersökningens analys har
det framkommit att organisationerna i stora drag resonerar likadant kring både användningen
av influencers men även hur organisationerna ser på möjligheten att använda sig av
influencers vid sitt varumärkesbyggande. Samt hur organisationerna resonerar kring
eventuella risker som samarbeten med influencers medför. Undersökningen visar vilka
tendenser organisationer har kring samarbeten med influencers på Instagram och varför de ser
det som ett effektivt sätt att marknadsföra sig själva på. Vidare så har begrepp inom
tvåstegshypotesen bidragit till att visa hur organisationerna reflekterar kring användningen av
influencers och hur de resonerar kring vilka för- och nackdelar det bär med sig för
organisationerna. Utifrån Brand equity kan vi belysa hur organisationerna resonerar kring sin
marknadsföring på sociala medier för att förbättra sitt varumärke. Teorin om risk
management har bidragit till att konkretisera vilka risker organisationerna ser med
samarbeten samt hur de jobbar proaktivt för att försöka förhindra riskerna från att
förekomma.

Vidare kommer följande frågeställningar att besvaras i kapitlet:
● Hur resonerar organisationerna ifråga kring användningen av influencers i sin
marknadsföring på Instagram?
● Hur resonerar organisationerna ifråga kring varumärkesstrategier i sina samarbeten
med influencers på Instagram?
● Vilka strategier använder de aktuella organisationerna för att hantera de risker som
finns i och med ett samarbete med influencers på Instagram?
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6.1 Organisationernas resonemang kring användningen av influencers i sin
marknadsföring på Instagram
Resultatet tydliggjorde att det inte fanns några väsentliga skillnader kring hur
organisationerna resonerade vid användningen av influencers i sin marknadsföring, oavsett
om organisationen var av ideell karaktär eller kommersiell. Respondenterna uttryckte att ett
av de huvudsakliga skälen till varför de har samarbeten med influencers är den potentiella
räckvidd influencers har samt förmågan att direkt eller indirekt påverka sina följares synsätt
på en organisations produkt eller syfte. Liknande resonemang fördes av Brown & Hayes
(2008) som menade att influencers kan påverka andra individers attityder samt beteende,
något som kan leda till att följarna blir mer mottagliga för organisationernas produkter och
budskap. Vidare kan det tolkas som att respondenterna i undersökningen ser influencers som
opinionsledare med möjlighet att påverka allmänheten till organisationernas egna fördel
vilket kan leda till att trovärdigheten för organisationerna höjs. Ett resonemang och tolkning
som också följer vad Katz och Lazarfeldts (1948) menar är själva grunden i
tvåstegshypotesen, nämligen att opinionsledare har större möjligheter att påverka människor
mer än vad organisationerna själva har genom reklam och annan marknadsföring som riktar
sig direkt till en anonym masspublik. Ytterligare ett perspektiv kring det resonemanget är att
det också kan ge en förklaring till varför influencers har blivit så populära i
marknadsföringssyften. I kontrast till vad Freberg, Graham och McGaughey (2011) skrev om
att samarbeten med influencers kräver en medveten och genomtänkt marknadsföringsstrategi
så visade resultatet i undersökningen att organisationerna själva inte verkar så medvetna om
sina strategier vid samarbeten med influencers. Enligt den utsagan så syftas inte det till att
organisationerna inte har några strategier utan snarare har en mer avslappnad inställning
gentemot det då de sällan reflekterar över sina strategier utan ser det som något självklart och
en del av det dagliga arbetet. Vidare så framhävs ytterligare ett perspektiv kring valet av
vilken influencers som organisationerna vill samarbeta med och som även visar på hur
föränderligt medielandskapet kan vara. Resultatet visade att trenden att välja de mest kända
influencerna med flest följare har förändrats och numera så spelar antalet följare inte lika stor
roll utan istället hur engagerade följarna är. Detta ligger i linje med Brown & Fiorellas (2013)
resonemang kring micro- och macro-influencers där de menar att micro-influencers kanske
har färre följare men desto tätare relation med sina följare vilket bidrar till ett högre
engagemang och större trovärdighet.
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6.2 Organisationernas resonemang kring varumärkesstrategier vid samarbeten med
influencers på Instagram
Resultatet i undersökningen visar att organisationerna inte hade några större skillnader i sitt
resonemang kring varumärkeshantering vid sina samarbeten med influencers. Det framkom
att samtliga organisationer anser att det är viktigt att arbeta med sitt varumärke dagligen och
det råder konsensus kring vilka områden som det är viktigt att fokusera på. Respondenterna
lyfter fram att genuinitet, trovärdighet och lojalitet krävs för att organisationerna ska kunna
arbeta med varumärkes associationer, lojalitet och värde. Vilket Calderon, Cervera och Molla
(1997) menar är de främsta beståndsdelarna för att skapa ett starkt varumärke. I
undersökningen framkommer det även att organisationerna är medvetna kring vilka val de
gör gällande sin varumärkeshantering och hur de anpassar sin strategi utifrån vad som
fungerar bäst för organisationernas syfte. Detta bidrar enligt Aperia (2001) till en ökad
kundrelation vilket kan anses viktigt i kontexten att öka förtroendet och relationen med sina
medlemmar och kunder. De främsta skillnaderna som identifieras mellan organisationerna är
att de kommersiella organisationerna tänker mer på att deras varumärkesstrategier ska leda
till ökad försäljning och inte enbart på kundernas association till varumärket. De ideella
organisationerna har istället för avsikt att informera om vad de står för och vad de arbetar
med för att på sikt öka i antalet medlemmar.

6.3 Organisationernas strategier för att hantera de risker som finns i och med ett
samarbete med influencers på Instagram
Respondenterna var eniga om att det finns risker med att använda sig av influencers i sin
marknadsföring. Resultatet visade att den risk som var mest förekommande enligt
respondenterna var att influencerna själva får fria händer över innehållet i sina inlägg, vilket
skulle kunna leda till att andra åsikter och värderingar kommer fram som inte
överensstämmer med organisationens värdegrund och varumärke. Abidin och Ots (2016)
menar att trovärdigheten i ett samarbete ifrågasätt så fort en skandal eller misstag görs och att
trovärdigheten är viktigt för att ett samarbete skall fungera. Något som respondenterna
vidhåller vid och menar att för att motverka risken att trovärdigheten skall minska krävs det
att organisationerna hittar rätt influencers med rätt innehåll men även att låta influencers få
göra sitt jobb och inte påverka vad de publicerar för mycket.
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Vilket då går att tolka som ett dilemma för organisationerna då det krävs avhållsamhet för att
få ut maximalt av ett samarbete samtidigt som det är just avhållsamheten som är identifierad
som en av de främsta riskfaktorerna vid ett samarbete. Resultatet visar att respondenterna
sitter på kunskaper om hur risker i samarbeten med influencers kan motverkas genom att
applicera en riskhanteringsplan för hur de skall gå tillväga för att motverka, bearbeta och
följa upp en risk. Dock så identifieras det vissa skillnader i hur viktig organisationerna anser
att riskhanteringsplanen är hur de följer den. Djurens rätt och Sweef har en mer avslappnad
inställning gentemot riskhanteringsarbetet och de menar att det är bättre att ta det från fall till
fall och utgå från vad som är bäst för det specifika tillfället. Resonemanget som förs finner vi
intressant då Deshen och Olson (2010) nämner vikten av att ha en riskhanteringsprocess där
riskidentifiering är den första delen av en riskhanteringsplan. Trots att det avviker från vad
Deshen och Olson konstaterar så kan vi ändå förstå hur de resonerar då vissa händelser går
inte att förutspå och då är det bäst att agera utefter vad som har hänt. Att ha
riskhanteringsplanen i bakhuvudet men också våga avvika från den ifall situationen tillåter.

6.4 Slutsats
Den här undersökningen har synliggjort hur organisationer resonerar kring användningen av
influencers i sin marknadsföring. Vår undersökning har följaktligen visat på betydelsen i att
undersöka på ett närmare plan hur organisationer använder sig av influencers genom
samarbeten på Instagram för öka möjligheten att få ett starkare varumärke eller nå ut med
sina budskap. Vidare så har undersökningen även visat att skillnaderna i hur ideella
organisationer och kommersiella organisationer resonerar kring influencer marketing inte är
anmärkningsvärt stora. Det visar istället på hur medvetna organisationerna är om
medielandskapets föränderliga karaktär och vilken vikt det är för sitt eget intresse att anamma
idén och möjligheterna influencers marketing medför. Undersökningen visar också på att
organisationerna är medvetna om vilka risker som finns genom samarbeten med influencers
och att de har en förberedd riskhanteringsplan att utgå ifrån ifall något skulle hända. Även om
vissa organisationer anser att det är bättre att använda den som en grundläggande mall och
inte följa den till punkt och pricka då de menar att alla kriser är unika och behöver hanteras
på olika sätt.

Följaktligen så visar undersökningen även på att organisationer menar att de fördelar som
samarbeten med influencers kan mynna ut till gör att riskerna känns ganska små i jämförelse
och att de även känner sig rätt skyddade i form av avtal vid sina samarbeten.
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Undersökningen visar att de främsta fördelarna organisationer identifierar vid samarbeten
med influencers är att influencers ökar möjligheterna för organisationerna att bli igenkända.
Men även att organisationernas trovärdighet kan öka om influencers inom samma
branschområde som de själva använder deras produkter eller har samma värdegrunder som
organisationerna.

Utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv så visar uppsatsen på hur det går att påstå
att tvåstegshypotesen har förändrats sedan den först presenterades av Katz och Lazarsfeld
(1955). Till skillnad från när den först presenterades så visar uppsatsen på hur
tvåstegshypotesen i sammanhanget kan ses som en trestegshypotes. Förr förmedlade
opinionsledarna ut sin egen agenda direkt till folket för att kunna påverka och influera för att
nå ut med sina budskap. Vi menar att opinionsledarna, influencers, i det här avseendet
faktiskt åberopar organisationernas budskap och intresse, vilket medför att influencers
snarare är ett mellansteg i en trestegshypotes än det första steget i en tvåstegshypotes (se figur
2).

Figur 2. Illustration av trestegshypotesen
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Åtminstone i den mån att influencers följare delar organisationsrelaterade inlägg från
influencers profiler, vidare i sina sociala nätverk. En form av gratisarbete sker då åt
organisationerna och influencern där vi menar att allmänheten kan bli potentiella
opinionsledare medvetet eller omedvetet. Så även om tvåstegshypotesen inte har förändrats i
grunden så går det i alla fall att tolka den med en nyanserad blick i relation till influencer
marketing.

6.5 Uppsatsreflektioner
Som vi har nämnt i metoddiskussionen så går det inte att göra några empiriska
generaliseringar utan resultatet och de analyser vi har gjort bör istället förstås utifrån
undersökningens organisationer. Dock så kan resultatet som presenteras visa prov på möjliga
resonemang och förhållningssätt i relation till andra organisationer som använder liknande
metoder för att kommunicera med sin externa publik. Vidare vill vi också poängtera att under
intervjuerna så fanns det vissa respondenter som var mer reflexiva i sina resonemang än
andra vilket har medfört att deras tankar riskerar att bli överrepresenterade i undersökningen.
Något som vi dock försökte att förhindra genom att vara noggranna i reduceringen av
analysmaterialet. Ytterligare ett perspektiv som går att lyfta som hade kunnat medföra en viss
differens i undersökningens resultat är om vi hade gjort face-to-face intervjuer istället för
telefonintervjuer för att kunna läsa in tolkningar och kroppsspråk.

6.6 Förslag till framtida forskning
En förändring som har börjat ske inom influencers marketing som tidigare nämnt är att
organisationer allt ofta startar samarbeten med mikro-influencers. Därför uppmuntrar vi andra
forskare att göra undersökningar inom detta område. Ingen av de organisationer som var med
i vår undersökning hade varit med om en större skandal vid användningen av influencers. Det
hade varit intressant att undersöka hur riskhanteringen skiljer sig jämfört organisationer som
har varit med om olika skandaler kopplade till influencers och organisationer som inte har
varit med om skandaler. Då den här undersökningen visade att det är viktigt att ha en
influencers har engagerade följare snarare än många följare vore det intressant att göra en
undersökning som får höra influencers resonemang kring följande påstående och se hur det
står sig jämfört med organisationernas.
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8. Bilagor
8.1 Intervjuguide

Intervjuguide
Informera om:
• Anonymitet (Hens namn kommer att vara fingerat)
• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen?
• Är det ok att spela in intervjun?
• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.

Om oss och vår studie
– Hanna (namn, ålder, utbildning, vart hon bor) - Rasmus (namn, ålder, utbildning, vart han
bor)

Målet är att undersöka hur olika organisationer resonerar i termer kring möjligheter och risker
i samband med samarbeten med influencers på Instagram. Syftet är att belysa vilka eventuella
för- och nackdelar organisationerna ser vid samarbeten med influencers. I förhållande till
organisationernas egna värderingar och varumärke samt hur potentiella risker vid samarbeten
vägs in.

Bakgrund
Berätta lite om ert företag; Vad ni jobbar med och vad ert syfte är. Berätta lite om din roll i
organisationen. Vad jobbar du med? Hur länge har du jobbat med det?

Samarbete med influencers
– Hur arbetar ni med influencers?
– I vilka kanaler? På vilka sätt?
– Vilken är er målgrupp?
– Vilka riktar ni kommunikationen till?
– Hur vill ni att konsumenterna förstår kommunikationen?
– Vad vet ni om hur de tar emot den?
– Får ni feedback, har ni gjort undersökningar eller liknande?
– Hur ser ett genomsnittligt samarbete med en influencer ut för er?
– Får influencers något i gengäld? Vad i så fall? Om inte, varför inte?
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– Hur ofta skall material publiceras?
– Hur resonerar ni kring innehållet i materialet som publiceras?
– Har ni några strategier? Hur ser dessa strategier ut?
– Målsättningar?
– Vilka för- och nackdelar finns vid samarbeten med influencers?

Varumärke
– Varför började ni göra marknadsföring på sociala medier?
– Har ni fått önskad respons på ert samarbete med influencers?
Berätta lite om era tankar kring detta.
– Vad vill ni förmedla och hur vill ni att det ska mottagas?
– Hur ser er strategi kring er marknadsföring på sociala medier ut?
– Om inte, varför inte?
– Vad är ert syfte med marknadsföring på sociala medier?
– Vill ni skapa medvetenhet kring varumärket eller är ni ute efter att påverka
köpbeslut/öka antalet medlemmar i organisationen?
Riskhantering
– I valet av vilka influencers ni väljer att samarbeta med. Hur resonerar ni kring det?
– Kan vem som helst bli influencers för er?
– Vilka kriterier behöver en influencer ha för att ni skall överväga ett samarbete?
– Hur resonerar ni kring eventuella risker med ett samarbete med influencers?
– Hur ser er process i hanteringen vid eventuella risker ut?
– Om inte, varför har ni inte lagt fram någon strategi?
– Ifall det skulle visa sig under samarbetets gång att en specifik influencer ni samarbetar med
inte har samma värdegrund som er organisation. Hur resonerar ni kring det?
– Skulle ni vilja vara intresserade av att fortsätta samarbetet? Varför? Varför inte?
Avslutning
Sammanfatta samtalet. Vill du lägga till något?
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