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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla respondenter som bidragit med givande tankar 
och åsikter om influencer marketing och samarbeten på Instagram som har lett fram 
till underlaget för vår kvalitativa data. Er tid har varit ovärderlig för att kunna 
genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår mentor Klaus 
Solberg Söilen som genom arbetet bidragit med givande feedback. 
  
Slutligen skulle vi vilja passa på att tacka varandra för det gemensamma, hårda 
arbete som denna uppsats har krävt under våren 2019. Det skulle inte varit i 
närheten så kul att skriva med någon annan. Tack vare disciplin och gemensamma 
förväntningar om ett gott resultat, har denna uppsats skrivits metodiskt och bidragit 
med personligt ansvar och nya kunskaper för oss båda. 
  
Till dig som läser denna studie i egenskap om att skriva en egen uppsats hoppas vi 
att ni finner denna intressant och lärorik. Vår främsta rekommendation är att hitta 
ett ämne som intresserar er att skriva om under en längre tid och att påbörja arbetet 
så snart ni kan. Tid är den enda bristvaran som finns i utformning av en uppsats. 
  
Med förhoppningar om intressant läsning, 
  
  
  
  
 
  
  
Halmstad 2019-05-20 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
  



  

Sammanfattning 
 
Titel: En kvalitativ studie om konsumenters syn på utformning av samarbeten 
mellan influencers och varumärken på Instagram. 
Författare: Clara Sandén och Petronella Svenningsson. 
Handledare: Klaus Solberg. 
Nivå: Examensarbete, 15 hp.  
Nyckelord: Influencer marketing, Instagram, samarbeten, konsumenters 
förtroende, partnerskap, affärsrelationer.  
  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge företag som vill utvinna maximal effekt 
av ett samarbete med en influencer, information om hur konsumenten ser på 
samarbetens utformning.  
  
Forskningsfrågor:  
Vad kännetecknar ett lyckat samarbete mellan en influencer och ett företag enligt 
konsumenten?  
 
Hur tätt bör ett lyckat samarbete vara mellan en influencer och ett företag enligt 
konsumenten?  
 
Teori: Huvudteorin för denna studie är influencer marketing, vilket kompletteras 
med relevanta teorier om electronic word of mouth, innebörden och betydelsen av 
goda affärsrelationer och slutligen deras gemensamma samarbeten på Instagram för 
att attrahera konsumenten.  
  
Metod: Studien innehåller en kvalitativ forskningsmetod och intervjuer användes 
för att bättre förstå konsumenternas tankar och åsikter om samarbeten på Instagram. 
Studien bestod av 20 intervjuer med kvinnor och män i åldern 21–27 år. För att 
stödja den primärdata som sammanställts utifrån intervjuerna tillämpas tidigare 
forskning och teorier inom området.  
  
Slutsats: Efter genomförd studie kan vi konstatera att konsumenten anser att 
långvariga relationer är direkt avgörande för att man ska anse att samarbeten på 
Instagram är trovärdiga. Vi har kommit fram till tre parametrar som konsumenten 
anser är de viktigaste för att samarbeten ska vara trovärdiga vilka är: återkommande 
samarbeten mellan båda parterna, samarbeten sker inte med liknande aktörer samt 
att båda parternas värderingar går hand i hand. Konsumenten anser dessutom att 
täta samarbeten mellan företag och influencers är viktiga för att båda parternas 
expertis och kunskap tydligt ska avspeglas i samarbetet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Användningen av sociala medier har på senare år fått en stor genomslagskraft och 
har blivit ett viktigt verktyg för kommunikation. Av det svenska folket använder 
ungefär 83 % sociala medier vilket är en starkt bidragande faktor till att företag nu 
måste använda sig av olika sociala plattformar i sin dagliga verksamhet (Dagens 
analys, 2018b). Fenomenet inkluderar mobil- och webbaserade teknologier där 
användaren skapar, förändrar, delar och diskuterar olika typer av innehåll online 
(Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). Därför har sociala medier 
blivit en avgörande marknadsföringskanal där företag exponerar sitt varumärke 
samt har möjlighet att förstå sig på kundens köpbeteende (Balakrishnan, Dahnil & 
Jiunn, 2014). 
  
När kunskap och åsikter om företag, produkter och deras trovärdighet 
kommuniceras mellan två personer kallas det word-of-mouth. Eftersom avsändaren 
är oberoende och inte en del av ett företags kommunikation uppfattas meddelandet 
som mer trovärdigt än om det kommit från företaget (Brown, Broderick & Lee, 
2007). Under många årtionden har fenomenet varit omdiskuterat som en av de mest 
framgångsrika formerna av kommunikations marknadsföring och har visat sig spela 
en stor roll i konsumenters köpbeslut (Ishida, Slevitch, & Siamionava, 2016). 
Word-of-mouth bestod till en början av kommunikation mellan två personer, men i 
och med internets utveckling har det utvecklats till en avsändare och flera 
mottagare (Mangold & Faulds, 2009). 
  
Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen har word-of-mouth utvecklats till 
electronic word-of-mouth (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). 
Till skillnad från traditionell word-of-mouth anses electronic word-of-mouth istället 
kunna rikta sig till flera användare samtidigt, ge användaren möjligheten att vara 
anonym samt finnas tillgänglig när som helst (Ishida, Slevitch & Siamionava, 2016; 
Djafarova & Trofimenko, 2017). Electronic word-of-mouth omfattas av obetald 
kommunikation där användare ger rekommendationer till andra användare online 
(Uzunoglu & Kip, 2014). Företag kan likaså dra nytta av denna 
kommunikationskanal genom att använda sig av en opinionsledare, även kallat 
influencer, som kan öka varumärkeskännedom samt förstärka deras marknadsföring 
(Scott, 2015) 
  
En influencer är en person som anses besitta kunskap inom ett visst ämne och man 
ser den personen som en lämplig källa för information, råd och tips (Eliashberg & 
Shugan, 1997; Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). Influencers 
primära uppgift är att dela med sig av inspiration, information, erfarenheter och 
åsikter om olika företag och deras produkter till sina följare (Perrey & Spillecke, 
2013). Denna typ av informationsspridning kan innefattas av betalda och icke-
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betalda samarbeten mellan en influencer och ett företag, där sociala medier används 
för att sprida information och inspiration i marknadsföringssyfte (Balakrishnan et 
al., 2014). På samma sätt som vi påverkas av människor i vår närhet såsom 
familjemedlemmar och nära vänner så påverkas vi även av influencers på liknande 
vis. Detta då konsumenten under en längre tid byggt upp ett förtroende för 
influencern vilket i sin tur skapar förtroende för det meddelande som den förmedlar 
(Lin, Bruning & Swarna, 2018). Som konsument köper man inte produkter enbart 
för sin funktionalitet, utan även för det budskap och sociala värde som det ger en 
(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2016). 
  
Genom influencer marketing får företagen en naturlig koppling till 
slutkonsumenten, då influencern kopplar ihop företaget med den tilltänkta 
målgruppen (Djarforova et al., 2017). Influencer marketing är därav ett av de 
främsta och mest effektiva tillvägagångssätt för företag att använda för att nå ut 
med sin marknadsföring och skapa intresse för sina produkter (Djaforova et al., 
2017; Brown & Hayes, 2008).      
  
När man inte är bekant med en viss typ av produkt finns det en upplevd risk från 
konsumentens sida. Det är denna risk som en influencer är avsedd att eliminera 
genom att testa och utvärdera produkterna på ett sätt som gynnar företaget (Huhn, 
Ferreira, Freitas & Ramos, 2017). När företag ska välja ut influencers är det viktigt 
att det finns en naturlig koppling dem emellan för att samarbetet ska uppfattas som 
trovärdigt (De Veirman et al., 2017). På samma sätt beror effektiviteten i 
samarbetet på huruvida influencern har lyckats vara trovärdig samt vara en expert 
inom området (Chu et al., 2008). 
                      
På samma sätt som en produkt har en livscykel så har likaså en influencer en 
livscykel som kan förklara hur dennes popularitet utvecklas under tid. En 
produktlivscykel visar hur en produkt utvecklas över tid på marknaden och 
kategoriseras in i fem olika stadier. Dessa fem stadier är produktutvecklingsstadiet, 
introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och nedgångsstadiet (Kotler et 
al., 2016). Dessa fem steg går att applicera inom influencer marketing, vilket 
studiens forskare har valt att kalla “livscykel för en influencer på Instagram”. 
Freberg et al., (2011) menar att anledningen till att de lyckas hålla sig populära 
beror på deras möjligheter att hålla sig uppmärksammad, innehållsrik och 
nyskapande på deras sociala kanaler. Varje enskild influencer går igenom olika 
stadier av popularitet, beroende på huruvida de lyckas hålla sig aktuella och med 
hänsyn till detta har denna teori utvecklats. 
  
I samma takt som sociala medier har accepterats och plattformarna har vuxit, har 
likaså influencers ökat i antal och fått en betydelsefull roll för hur konsumenter 
söker information samt interagerar med varandra (Djafarova et al., 2017). 
Företagens främsta anledning till att spinna på denna digitala trend och satsa på 
inflytelserika personer online, är för att influencers har stor möjlighet att påverka 
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konsumenternas köpintention (Van den Bulte & Joshi 2007; Watts & Dodds 2007; 
Brown & Hayes 2008; Weinmann 1994; Solomon 2016). För att utvecklas inom 
influencer marketing har företag blivit tvungna att skaffa teknologi och redskap för 
att kunna identifiera den främsta influencern som är mest relevant för det enskilda 
företaget och därigenom nå den specifika målgruppen (Freberg et al., 2011). 
  
Eftersom branschen fortfarande bör anses som ny, så saknas typiska 
branschstandarder som att avväga hur tätt ett samarbete bör vara. Likaså fattas 
kunskap om vilka förväntningar ett företag kan ha på ett samarbete med en 
influencer och vice versa (Influencers of Sweden, 2018).  
 
Att ingå samarbeten och affärsrelationer innebär att två eller flera aktörer arbetar 
tillsammans för att nå gemensamma mål där varje part bidrar med sin expertis 
(Zaefarian, Thiesbrummel, Henneberg & Naudé, 2017). För att skapa goda 
affärsrelationer finns det enligt Svensson (1996) några viktiga aspekter att ta 
hänsyn till. Dessa handlar om huruvida aktörerna lyckas anpassa sig efter sin 
samarbetspartner, samarbeta med alla parter genom god kommunikation och då 
främst tvåvägskommunikation. Författaren menar också att en god affärsrelation 
innebär att aktörerna har kunskap om kunden, vilket genomsyras av att varje part 
bland annat har en förståelse för motpartens behov, bransch och verksamhet för att 
nå och attrahera slutkunden. Att skapa förtroende mellan aktörerna är en viktig del 
och har visat sig bli betydligt enklare när samtliga parter delar samma värderingar 
och intresse (Friman et al., 2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Att använda influencers som marknadsföringsstrategi har blivit en allt mer 
accepterad metod samt ett mycket fördelaktigt verktyg för att skapa intresse om 
varumärke och deras produkter eller tjänster (Scharlatt & Smith, 2015). Denna 
marknadsföringsstrategi, som främst använts för verksamheter inom kläder, skor 
och kosmetika, har bidragit till ökade försäljningsvolymer och intresse för 
varumärken (Forbes, 2018; Sudha & Sheena, 2017). 
  
Ett bra samarbete utgörs av när ett företag och en influencer delar samma 
ståndpunkter och åsikter, vilket leder till en naturlig anknytning till potentiella 
kunder genom influencerns följare, vilka hade varit svåra att nå utan sociala 
mediers inverkan. I nästa steg finns då en möjlighet att inleda en lönsam relation 
mellan varumärket och konsumenterna genom influencern (Sudha & Sheena, 
2017). Ett lyckat samarbete mellan ett företag och en influencer är när influencern 
har marknadsfört varumärket som en naturlig del av hans eller hennes vardag, 
profilens följare ska då uppfattat denna marknadsföring mer likt en 
rekommendation som en nöjd kund (Influencers of Sweden, 2016). Det är när 
influencern kan påverka en given målgrupp, som företaget vill nå ut till som 
influencer marketing fungerar som allra bäst. 
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Trots tidigare forskning råder det en stor okunskap om hur företag och influencers 
ska arbeta med utformningen av samarbeten, för att konsumenten ska anse att 
samarbetet är lyckat. Det fattas givande forskning som belyser hur tätt arbete det 
ska vara mellan influencern och företaget för att konsumenten ska anse att 
samarbetet är lyckat. Vidare saknas det dessutom forskning som tar upp vad ett 
sådant lyckat samarbete kännetecknas av. Detta för att ge båda parterna viktig 
kunskap innan de ska besluta om att utforma nya samarbeten och ingå 
affärsrelationer. 
 
Vi vill med denna studie ge både influencers och företag en djupare förståelse för 
vilken roll tätheten har i ett samarbete och därmed hur mycket expertis varje part 
ska bidra med. Utöver detta vill vi även bidra med givande kunskap om vad som 
kännetecknar ett lyckat samarbete, detta för att företag och influencers ska veta 
vilka parametrar som konsumenten anser är de viktigaste i ett lyckat samarbete. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge företag som vill utvinna maximal effekt av ett 
samarbete med en influencer, information om hur konsumenten ser på samarbetets 
utformning. Denna uppsats presenterar hur tätt ett samarbete mellan en influencer 
och ett företag ska vara, för att uppnå trovärdighet hos konsumenten. Den tar även 
upp vilka kännetecken som konsumenten anser att ett lyckat samarbete har. 
Resultatet av studien kommer vara användbar för både företag och influencer som 
ska besluta om samarbeten och dess täthet med förhoppning att nå och intressera 
den tilltänkta målgruppen.  

1.3.1 Forskningsgap 

Vi har vid formuleringen av forskningsfrågorna till denna studie noterat att tidigare 
forskning inte behandlat förhållningssätt till hur tätt samarbete ska utformas där 
bägge sidor bidrar med kunskap och erfarenheter för att skapa ett lyckat samarbete. 
Vår bedömning är att företag saknar kunskap och teori för att kunna ta rätt beslut 
inom detta område. Vi kan dra dessa slutsatser efter bland annat Mangold och 
Faulds artikel “The new hybrid element of the promotion mix” (2009) som 
grundligt behandlar värdet av influencer marketing och företags vinning av sådan 
marknadsföring. Den belyser dock inte vad slutkonsumenten känner för denna 
typen av samarbete eller om utformningen av ett samarbete kan bidra till att öka 
deras intresse av den slutliga produkten. Likväl skriver forskare såsom Palmer och 
Koenig-Lewis (2009) och Djafarova och Rushworth (2016) om fördelar och 
nackdelar med influencer marketing och huruvida detta fungerar. Inte heller här 
lyfts frågan om hur tätt ett sådant samarbete ska vara för att konsumenten ska anse 
det som lyckat eller vad en bra matchning mellan influencer och företag 
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kännetecknas av. Utifrån flertalet artiklar och tidigare forskningsområden har vi 
beaktat vårt forskningsområde som relevant för vår samtid. 
 

1.3.2 Forskningsfrågor 

Vad kännetecknar ett lyckat samarbete mellan en influencer och ett företag enligt 
konsumenten?  
 
Hur tätt bör ett lyckat samarbete vara mellan en influencer och ett företag enligt 
konsumenten? 
 
För denna studie har vi valt att utgå från två forskningsfrågor och för att minska 
risken för tolkningsfel av dessa, presenteras en ordlista som definierar specifika 
ord.  
 
Lyckat: I forskningsfrågorna adderas ordet lyckat för att undersöka vilka parametrar 
som bidragit till att respondenten skapat sig en positiv syn av denna 
marknadsföringsstrategi. Det är av studiens intresse att utreda influencer marketing 
ur en positiv, minnesvärd, överraskande alternativt framgångsrik synvinkel, vilket 
är anledningen till att addera lyckat i forskningsfrågorna. 
  
Influencer: En opinionsledare som har byggt upp en följarskara på sina sociala 
medier. Detta är en person som människor lyssnar på, tar råd från och som anses 
som en trovärdig källa för information (Freberg et al., 2011). 
  
Samarbete: Ett samarbete definieras som två eller flera personer, grupper eller 
organisationer som genomför arbetsuppgifter tillsammans för gemensam nytta 
(Nationalencyklopedin, 2019). I denna studie används ordet för att förklara att en 
influencer med ett starkt och lojalt nätverk av följare sammanförs med ett företag 
för att marknadsföra deras produkter på sina sociala medier. Nyttan blir för 
företagets del att nå ut med marknadsföring och information till en specifik 
målgrupp med förhoppning om att det leder till ökad försäljning. Nyttan för 
influencern är att genom sitt lojala nätverk främja informationsspridning och 
försäljning åt sin samarbetspartner, vilket profilen i sin tur tar ut ett arvode för. 
  
Täthet: Tätt, i detta sammanhang, tätt samarbete definieras som en 
beroendeställning av varandra. Tätheten som beskrivs i denna studie är huruvida 
bägge parter gör sin givna del i avtalet vilket således betyder att de sätter sin prägel 
på det gemensamma projektet, som tillsammans skapar förtroende hos 
konsumenten (Zaefarian et al., 2017).     
 
Konsument: I denna studie betyder konsument personer som följer influencers på 
Instagram tillika är potentiella kunder för varumärken som marknadsförs på 
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Instagram (Konstantopoulou, Rizomyliotis, Konstantoulaki & Badahdah, 2019). 
Konsumenten är en person som aktivt söker information och inspiration på sociala 
medier och nås av detta tack vare influencern.   
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2. Teori 

2.1 Digitalisering 

Det finns inga tvivel om att vår vardag är helt beroende av teknologi och internet. 
Oavsett om det handlar om att kommunicera med varandra, lära sig något nytt eller 
att läsa nyheterna. Detta har förändrat hela vårt sätt att leva och som ett resultat av 
digitaliseringen har vårt konsumentbeteende förändrats där vi numera söker 
information om alla typer av produkter online (Uzunoglu & Kip, 2014). Istället för 
att lyssna på det som sägs i tv, radio eller som skrivs i tidningen så vill vi nu gärna 
leta efter information online, på våra egna villkor, kring olika produkter eller 
tjänster. Konsumenterna ser dessutom mindre kritiskt på information man får från 
sociala medier till skillnad från traditionell marknadsföring som anses vara mindre 
trovärdig (Mangold & Faulds, 2009). 
  
I utvecklingen av internet har avancerad informationsteknik såsom datorer, smarta 
telefoner och bärbara enheter i kombination med sociala nätverksapplikationer 
förändrat hur företag och konsumenter interagerar med andra (Liu, Jiang, Lin, Ding 
& Xu, 2015). Sociala medier har därigenom fått en otroligt viktig roll för företag att 
kunna nå konsumenter online (Evans, Phua & Jun, 2017). Dessa digitala nätverk 
har inte bara betytt förändringar i hur varumärkeskommunikation fungerar utan 
även hur konsumenten agerar och sättet som man söker information på då företags 
inflytande inte längre ses som den enda källan för information (Schvinski & 
Dabrowski, 2014). Enligt Kim & Ko (2012) är sociala medier applikationer, 
plattformar och online media som syftar till att underlätta interaktioner, samarbeten 
och delning av innehåll. Detta kan utformas i olika format och inkluderar bland 
annat bloggar, microbloggar, podcasts, bilder och videor. 
  
Ett av de mest framgångsrika sociala medier plattformarna är Instagram där 
användare kan ladda upp och dela fotografier. Kommunikationen sker genom att 
användare gillar och kommenterar andra användares bilder eller videor (Djafarova 
et al., 2018). Användningen av instagram har de senaste åren ökat till att under 
2018 nå milstolpen att ha 1 miljard månatliga användare (Dagens analys, 2018a). 
Detta är en bidragande faktor till att företag nu måste finnas på Instagram då det är 
här de kommer i kontakt med sina kunder samt förstår sig på vad kunden vill ha. 
Frågan är inte längre vilka företag som faktiskt använder Instagram utan snarare 
vilka som är bäst på att använda plattformen för att marknadsföra det egna 
varumärket, produkter eller tjänster (Lin, Bruning & Swarna, 2018). 
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2.2 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är den kommunikation som två personer delar om en produkt, 
tjänst, företag eller deras trovärdighet. Kommunikationen är ansedd som trovärdig 
eftersom den kommer från konsumenten och inte från ett företag och deras 
marknadsföring genom till exempel traditionella media såsom tv, radio och tidning. 
Det är ansett som trovärdigt då konsumenterna delar med sig av åsikter ur ett icke 
vinstdrivande syfte samt att man då ser objektivt på varumärket och produkterna 
(Henning-Thurau et al., 2004; Cheung & Thadani, 2012). 
  
Internet har som tidigare nämnt möjliggjort nya sätt att kommunicera på och 
eftersom konsumenter allt oftare väljer att söka information på internet har word-
of-mouth blivit utvecklat till electronic word-of-mouth. Idag använder konsumenter   
olika typer av diskussionsforum, chattar samt olika sociala nätverk för att uttrycka 
sina tankar och åsikter på (Mangold et al., 2009; Balakrishnan et al., 2014). 
Konsumenter använder internet för att söka efter information i en högre grad än 
tidigare vilket också har påverkat hur betydelsefull electronic word-of-mouth har 
blivit för företag. Undersökningar visar också att internetanvändare litar mer på 
okända recensioner som delas online än på traditionella media (Cheung et al., 
2012). 
  
Kommunikationen gör det möjligt för potentiella, nuvarande och framtida kunder 
att uttrycka sina åsikter både positiva och negativa (Cheung et. al, 2012; Mangold 
et al., 2009; Balakrishnan et al., 2014). Till skillnad från traditionell word-of-mouth 
där kommunikationen innebär att två personer delar kunskaper och erfarenheter om 
företag och produkter innebär istället electronic word-of-mouth att många 
användare kan ta del av informationen (Mangold & Faulds, 2009). Electronic word-
of-mouth innebär obetald och opartisk kommunikation som frivilligt delas mellan 
användare. Företag kan dock använda sig av betald electronic word-of-mouth för att 
förstärka varumärkets meddelande vilket även kallas influencer marketing (Evans, 
Phua & Jun, 2017). 
 

2.3 Influencer marketing 

En influencer representerar en ny typ av oberoende tredjepart som skapar och 
förändrar deras följares attityder genom bloggar, tweets och andra sociala medier 
(Freberg et al., 2011). De Veirman et al., (2017) menar att med social media 
influencers avses människor som byggt upp ett stort socialt nätverk av personer 
som följer dem, vilka anses vara en pålitlig källa till information i en eller flera 
nischer. Det går ofta ut på att företag låter influencers testa och marknadsföra 
produkter på sina sociala kanaler, som till exempel Instagram och Snapchat för att 
skapa intresse och engagemang för deras varumärke (De Veirman et al., 2017). 
Fördelen är att dessa nyckelpersoner har möjligheten att nå ut till en stor grupp 
människor med gemensamma intressen, vilket gör att de inspireras av vad 
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influencern delar med sig av på sina sociala medier (Brown & Hayes, 2008). Till 
skillnad från kommersiella kändisar är influencers ansedda som mer trovärdiga, 
tillgängliga och enklare att relatera till eftersom de delar med sig av allt som händer 
i sitt liv och interagerar med sina följare (De Veirman et al., 2017). Muda, Musa, 
Mohamed och Borhan (2014) menar dessutom att om en influencer uppfattas som 
trovärdig kan detta påverka konsumenters attityd gentemot varumärken till det 
positiva.  
 
Nedanstående förklaringsmodell är skapad för att förklara hur olika typer av 
influencers påverkar vårt samhälle. Modellen beskriver 4 nivåer där kända profiler 
överst i pyramiden bidrar med räckvidd där man har möjligheten att nå ut till ett 
större antal människor. Familj och vänner i nära relationer bidrar istället med att 
influera sin omgivning och har ett större inflytande på den enskilda individen 
(Marknadsföring Biz, 2015). När en influencer lyckas förhålla sig till båda 
parametrarna i modellen kommer den således både bidra med påverkan samt 
möjligheten att nå ut till en stor målgrupp (Lin, Bruning & Swarna, 2018).  
  
Modellen visar därmed att det inte bara är fördelaktigt att nå ut via kända profiler 
med en stor följarskara, utan att det blir en positiv spridning med hjälp av personer i 
nära relationer, på samma vis som trogna följare ser på nischade profiler 
(Marknadsföring Biz, 2015; Dagens media, 2018).   
 

 
Figur 1. 4 levels of influencers (Marknadsföring biz, 2015).  
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Influencer marketing som marknadsföringsstrategi har på senare år ökat globalt och 
detta på grund av möjligheten att forma köpbeslut. Det har i många fall visat sig 
mer effektivt än traditionella strategier, då influencers inflytande anses trovärdigt 
och genuint, vilket därmed leder till ett lägre motstånd för meddelandet (De 
Verman, et al., 2017). Hörnfeldt menar också att influencer marketing har 
uppkommit eftersom bannerannonser inte längre är en pålitlig metod för att nå ut 
till konsumenter, vilket är orsaken till att företag funnit nya digitala alternativ 
genom influencers på Instagram (Influencers of Sweden, 2015).  
 

2.3.1 Samarbeten på Instagram 

Samarbeten mellan influencers och företag är ansedd som högst trovärdig electronic 
word-of-mouth jämfört med betald marknadsföring, då samarbeten som utformas 
med en influencer ofta är väl invävda i profilens dagliga händelser på Instagram 
(De Veirman et al., 2017). Denna typ av samarbeten är känt för att vara mer 
effektiv och lönsam än traditionell marknadsföring för att sprida ett varumärkes 
budskap och produktinformation. Dels för att traditionell marknadsföring är ansedd 
som mer kostsam samt för att konsumenter uppskattar den objektivitet som 
samarbetet står för (Brown & Hayes, 2008). Influencer marketing är mer än bara 
socialt och digitalt innehåll som publiceras på sociala medier. Det är en 
marknadsstrategi som används för att öka varumärkeskännedom och skapa 
inflytande i en specifik målgrupp som företaget kanske tidigare haft svårt att nå ut 
till (Schwab, 2017). 
 
När konsumenter inte är bekanta med en produkt eller tjänst, upplevs en viss risk 
och osäkerhet som påverkar beslutsprocessen. Influencers roll är att minska de 
upplevda riskerna genom att testa och utvärdera produkter som därefter publiceras 
på sociala medier för att allmänheten ska uppmuntras till köp (Huhn, Ferreira, 
Freitas, Ramos, 2017). Influencers expertis är nödvändigtvis inte kunskap om 
produkten och dess egenskaper, utan kan istället vara sättet man förmedlar 
information på till en given målgrupp (Hörnfeldt, 2017; Sprout Social, 2018). 
  
Influencers får i många fall själv bestämma hur samarbete ska utformas för att deras 
följare ska anse att budskapet är trovärdigt. Detta betyder att företag måste släppa 
på kontrollen över sin marknadsföring och lita på att den influencer de anlitat har 
uppfattat vilka värderingar företaget står för och kan förmedla dessa på ett sätt som 
är genuint för sina följare (Ahmad, Musa och Harun, 2016; Dagens media, 2018). 
För att säkerställa att influencern förmedlar företagets åsikter på ett bra sätt kräver 
många företag att få godkänna materialet innan det publiceras (Woods, 2016). För 
att samarbeten ska inge en hög grad av genuinitet och trovärdighet bör företag 
sträva efter att bygga långvariga relationer med influencers (Uzunoglu & Kip, 
2014; Dagens media, 2018). 
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Under framväxten av influencer marketing som marknadsstrategi har likaså 
användningen av externa influencer agenturer ökat. Dessa använder influencers för 
att förhandla om kontrakt och arvoden samt för att hitta företag som matchar 
influencerns inriktning. Dessa externa agenturer bidrar med erfarenhet, kunskap 
och metoder för att utforma så bra samarbeten som möjligt som medför hög 
tillförlitlighet och genuintet (Brown & Hayes, 2008).  

2.3.2 Livscykel för en influencer på Instagram 

Vid upphandling av ett samarbete mellan ett företag och en influencer är det viktigt 
för företaget att objektifiera influencern, likt en produkt, med en egen livscykel. 
Influencern har givet en kurva, olika steg av popularitet som denne går igenom, 
vilket ger utslag i hur stor spridning profilen kan åstadkomma som företaget kan 
dra nytta av i samarbetet. På liknande vis som Kotler et al. (2016) förklarar 
produktlivscykeln och en produkts livslängd genom fem olika steg, går det likaså 
att applicera samma kurva för att förklara en influencers livslängd. Detta blir sedan 
en avgörande faktor för hur intressant influencern är som samarbetspartner och hur 
dennes popularitet ser ut hos konsumenten. Kotler et al. (2016) beskriver 
produktutvecklingsstadiet som starten där företag utvecklar en idé och sedan 
planerar utformningen av denna nya produkt. Detta steg inom influencer marketing 
skulle innebära enbart utvecklingsstadiet. Profilen skapar underhållande content 
och ökar i följarantal, vilket är grundläggande för att både konsumenter och företag 
ska bli intresserade av profilen. 
  
Introduktionsstadiet innebär enligt Kotler et al. (2016) lanseringen av produkten, 
vilket skulle innebära att influencern inom detta steg växer som profil och 
opinionsbildare bland följare vilket uppmärksammas i medier och bland företag. 
Influencern har då blivit en attraktiv samarbetspartner hos företagen, vilket beror på 
den ökade populariteten och följarskaran (Freberg et al., 2011). Därmed har 
influencern expanderat till en betydelsefull aktör på Instagram och når då 
tillväxtstadiet vilket innebär att produkten, i detta fall influencern, börjar 
tillfredsställa marknadens behov. När influencern befinner sig i tillväxtstadiet är 
profilen som mest attraktiv och bör märka en tydlig ökning av 
samarbetsförfrågningar.  
 
När försäljningstillväxten börjar tillta har produkten nått mognadsstadiet och 
marknaden börjar bli mättad. I livscykeln för influencern har profilen nu nått 
toppen av sin popularitet och växer inte längre i en snabb takt, som resulterar i lägre 
efterfrågan på influencern som samarbetspartner. När produkten sedan når 
nedgångsstadiet har försäljningen avtagit, vilket kan ske under en kortare eller 
längre period. Inom influencer marketing innebär nedgångsstadiet ett lägre eller till 
och med obefintligt intresse för influencern hos konsumenterna, vilket avspeglas i 
antal samarbetsförfrågningar. 
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När företag ska satsa på influencers är det viktigt att utvärdera var på livscykeln 
som influencern befinner sig. Mest attraktivt är om den befinner sig i tillväxtstadiet 
eftersom influencern fortfarande växer samt att engagemanget och räckvidden för 
den specifika influencern då är som allra störst (Resumé, 2019). Undersökningar 
visar nämligen att när företag står inför valet av vilken influencer som företag vill 
göra samarbete med har faktorer som räckvidd och relevans varit viktigare snarare 
än att influencern har haft ett stort följarantal. Företag anser alltså att faktorer som 
att influencern har en hög relevans inom ett specifikt område och att engagemanget 
hos följarna är stort, är viktigare än att influencern endast har ett stort antal följare 
(Influencers of Sweden, 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Livscykeln för en influencer (Kotler et al., 2016). 
 
Enligt Chu & Kamal (2008) beror effektiviteten av samarbetet på huruvida 
influencern anses ha hög trovärdighet och kompetens. I det här fallet handlar det 
om influencerns expertis och förmåga att tillhandahålla giltig information om 
produkten för ett företags räkning. Trovärdigheten som säkerhetsställer detta, det 
vill säga influencers förmåga att förmedla information, är när den uppfattas som 
ärlig, rättvis och uppriktig (Chu et al., 2008; Ahmad, Musa och Harun (2016).  
  
Om konsumenterna ska anse att en influencer är tillförlitlig beror detta på de 
underliggande element till varför profilen valts för det specifika samarbetet (Chu et 
al., 2008). Skulle konsumenten uppfatta att främsta orsaken är för profilens egna 
vinning och ekonomiska vinst, kommer förtroendet till profilen att sjunka. Detta 
kommer visa en direkt effekt på huruvida influencern har förmåga att påverka 
publiken (Erdogan, 1999). 
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2.3.3 Företag och influencers som samarbetspartners 

I processen att välja influencers är det viktigt att deras sociala medier berör ämnen 
som är intressanta för publiken som företaget vill nå ut till (Marknadsföring Biz, 
2015). Budskapet kommer att uppfattas som mer trovärdigt och spännande om det 
finns en naturlig koppling mellan varumärket och influencern (De Veirman et al., 
2017). Det är likaså viktigt att det innehåll som företaget och influencern skapar i 
samarbetet är tillträckligt intresseväckande så att det skapar engagemang hos 
slutkonsumenten (Ahmad, Musa och Harun, 2016). När influencern genom sin 
expertis som kommunikatör sedan skall attrahera konsumenten, beror det på 
huruvida influencern har förmåga att vara närvarande och upprätthålla trovärdighet 
på lång sikt och därmed göra sina följare till återkommande kunder till företaget 
(Punkt PR, 2018; Dagens Media, 2018).  
    
Vid utformning av ett samarbete är det viktigt att definiera bägge parters expertis 
och hur man på bästa sätt kan fördela arbetet och kunskapen i samarbetet. Ett lyckat 
och välmatchat samarbete kommer i högre grad att skapa intresse och engagemang 
hos slutkonsumenten, vilket gynnar båda parterna (Booth & Matic, 2011).  
 
Företag har i alla tider försökt kontrollera den varumärkesbild som konsumenten 
har av företaget. Detta har med sociala mediers inverkan blivit allt svårare då 
makten över den information som finns tillgänglig online till stor del är utanför 
företagets kontroll (Booth, et al., 2011). Användningen av influencer marketing har 
dock genererat en möjlighet för företag att kunna påverka den varumärkesbild som 
konsumenten har (De Veirman et al., 2017). Booth och Matic (2011) påpekar dock 
svårigheten i att helt kontrollera varumärkesbilden då det till slut ligger hos 
konsumenten att ta in och tolka det som influencern kommunicerar ut.    
 
Företag behöver därför vara noggranna i valet av influencer så att profilen påverkar 
konsumentens åsikter i den riktning som företaget vill (Booth et al., 2011). För att 
en bra match ska ske mellan en influencer och ett företag bör den tilltänkta 
influencerns Instagram beröra områden som företaget har som kärnverksamhet. 
Detta för att nischade influencers i större mån når ut till en nischad slutkonsument, 
vilka kommer att vara mer intresserade av det specifika företagets produkter 
(Hörnfeldt, 2015).  

2.3.4 Affärsrelationer  

Anledningen till att man vill ingå nya konstellationer av samarbete är för att utvinna 
fördelar av varandras kompetenser, vilket innebär att alla parter är lika beroende av 
varandras prestationer (Friman, Gärling, Millett, Mattsson & Johnston (2002). Ett 
samarbete beskrivs som när två eller flera aktörer arbetar tillsammans för att nå 
gemensamma mål där alla medverkande i affärsrelationen bidrar med sin expertis 
för att skapa värde (Zaefarian, Thiesbrummel, Henneberg & Naudé, 2017).  
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Enligt Svensson (1996) finns det några aspekter som är viktiga för att skapa en god 
affärsrelation. Dessa är anpassning, samarbete och kunskap om kunden. Att 
anpassa sig efter sin samarbetspartner kan skapa en bättre anknytning i en positiv 
riktning samt göra den andra parten mer tillfredsställd i samarbetet. En annan 
förutsättning för en god affärsrelation är att samtliga parter kan samarbeta med 
varandra, vilket skapas genom god kommunikation och främst en 
tvåvägskommunikation. Detta är viktigt för att skapa interaktion mellan parterna 
samt för att skapa tillit och engagemang. Om det inte finns en vilja att samarbeta 
med varandra så kommer samtliga parter att bli ineffektiva och därmed skapas inte 
förutsättningar för långvariga och goda affärsrelationer (Svensson 1996; Friman et 
al., 2002).  
 
Svensson (1996) menar också att en god relation är att ha kunskap om kunden, 
vilket kan förklaras som att varje part har en förståelse för motpartens bransch, 
behov, verksamhet och inriktning. Att skapa förtroende mellan samtliga parter i en 
relation har även det visat sig vara en viktig del där man litar på att den andra 
parten gör det den har lovat (Nunkoo & Smith, 2015). Förtroende inom en 
affärsrelation möjliggör högre engagemang då man får bättre utbyte av information, 
utför uppgifter för gemensam vinning samt i högre grad delar med sig av kunskap 
som kan gynna den andra parten (Patnayakuni, Patnayakuni & Rai, 2002). När båda 
parterna i en affärsrelation delar samma värderingar och intressen har det visat sig 
att man haft betydligt enklare för att skapa ett högt förtroende och engagemang för 
den andra parten. När då samtliga parter inom relationen känner ett högt förtroende 
för den andra parten kan man istället fokusera på sin kärnverksamhet och utföra 
sina arbetsuppgifter med högre effektivitet (Friman et al., 2002).  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ insamlingsmetod och vetenskaplig ansats 

I denna uppsats har vi valt att genomföra en kvalitativ studie, där vi studerar ett 
givet fenomen i verkligheten och försöker tolka detta genom intervjuer. När 
slutsatser dras utifrån denna empiriska studie kan författaren arbeta utifrån tre olika 
ansatser vilka är deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). 
  
Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver en deduktiv ansats genom att forskaren 
utgår från vad som tidigare skrivits, det vill säga tidigare teorier där forskaren sedan 
ställer frågor och eventuellt hypoteser som därefter testas i en empirisk studie. 
Därav förekommer en positivistisk objektifierande linje då forskaren försöker finna 
en förklaring, det vill säga att en styrd riktning kan förekomma. I denna typ av 
ansats bearbetas materialet ofta utifrån ett orsakssamband om hypotestestning och 
modeller. 
  
En induktiv ansats utgår, som kan ställas i motsats till deduktiv, ifrån en empirisk 
verklighet och därefter väljer forskaren en teori som kopplas samman med 
kvalitativ undersökningsmetod. Den tredje och sista typen av ansats kallas för 
abduktion. Denna ansats verkar mellan deduktionens objektivitet och induktionens 
subjektivitet, där forskaren startar studien i en empirisk ytstruktur, vänder sig till 
teorins djupstruktur för att sedan landa i empiri (Söderbom & Ulvenblad, 2016; 
Jakobsson, 2011). 
  
Eftersom våra forskningsfrågor är baserade på tidigare forskning gjord inom 
influencer marketing har vår studie sin utgångspunkt i en deduktiv ansats 
(Jakobsson, 2011). Som en följd av de djupintervjuer som gjorts, valdes relevant 
information ut för att sedan sättas i relation till utvalda teorier, för att uppnå en ökad 
förståelse för hur konsumenter värderar samarbeten mellan företag och influencers. 
Vi har valt influencer marketing som huvudsaklig teori, eftersom företagen 
förhåller sig och betalar för en unik profil för att skapa mervärde för deras egna 
varumärke, vilket i sin tur ska nå ut till slutkonsumenter (Huhn et al., 2017; Oberlo, 
2018). Det är i detta val av hur tätt ett samarbete ska utformas, ett företag och 
influencern emellan som affärspartners, i relation till vad konsumenterna anser 
trovärdigt och därmed lyckat, vilket denna uppsats kommer behandla. 
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3.2 Intervju som insamlingsmetod 

Det finns två typer av datainsamling inom forskningsdesign: primära och sekundära 
data (Shukla, 2008; Jakobsson, 2011). Datamaterialet som används i denna uppsats 
samlas in dels genom sekundärdata från befintliga och etablerade digitala och 
litteraturkällor (Jakobson, 2011), men det kommer också att samlas in primärdata 
erhållna genom kvalitativa metoder, där forskarna antingen kan välja att göra 
fallstudier, intervjuer eller observationer och för denna studie har intervjuer valts 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Kvalitativa intervjuer bör baseras på en lista med 
teman eller kategorier. Intervjuer kan formas och struktureras med hjälp av 
standardiserade frågor för varje respondent, eller också kan de vara informella och 
ostrukturerade samtal. I detta fall har forskarna valt det förstnämnda alternativet. 
Vidare kan intervjuer kategoriseras som strukturerade, halvstrukturerade och 
ostrukturerade varianter (Saunders et al., 2003). För denna uppsats genomförs en 
halvstrukturerad intervju, som ingår i en kvalitativ forskning. Forskarna har 
utformat intervjuerna bestående av en lista över teman och frågor som ska täckas, 
men har lämnat utrymme för att svaren kan variera beroende på intervjun, 
respondenten eller att ytterligare frågor kan krävas. 
  
Forskare bör ha i beaktning att kvalitativa intervjuer kan tendera att vara flexibla, 
vilket kräver att intervjuaren är uppmärksam på att ta in i vilken riktning som 
intervjun går och möjligtvis justera syftet kring forskningsämnet som ett resultat av 
problematik som uppstår under intervjuerna (Dalen, 2015). Dessutom bör det tas i 
beaktning att kvalitativa intervjuers svaghet är att den tenderar att ge en begränsad 
bild av ett fenomen och därför skulle kompletterande metoder krävas för att ge en 
fullständig bild (Ahrne och Svensson, 2015). 
  
Forskarna har i denna uppsats tagit hänsyn till några grundläggande element för att 
skapa en konsekvent intervjuguide. Elementärt är att språket är begripligt och 
relevant för den person som blir intervjuad likväl som att forskaren inte ställer 
ledande frågor (Dalen, 2015). Först placerades ämnesområdena i en viss ordning, så 
att frågorna flyter på naturligt efter varandra men samtidigt ges det utrymme att vid 
behov ändra ordningen under den aktuella intervjun. Som metod vid denna intervju 
användes “områdesprincipen” vilket Dalen (2015) benämner som en taktik där 
intervjuaren inleder med frågor som ligger i ytterkanten av studiens centrala teman 
vilket sedan leder in till kärnan i forskningsfrågan (Mattsson & Örtenblad, 2013). 
  
Som en garanti för att respondenterna vid intervjutillfället är tillräckligt insatta i 
ämnet, där de kan bilda egna uppfattningar, reflektera och motivera sina svar, så 
kommer forskarna inledningsvis beskriva deras teori och forskningsfråga. 
Dessutom kommer ord med otydlig innebörd att preciseras så att inte missförstånd 
eller misstolkningar sker. I vissa fall har forskarna valt att formulera 
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frågeställningar till dess negativa bemärkelse, för att vara enklare att besvara för 
respondenten. Till exempel: “Berätta om någon gång du kände att ett samarbete 
mellan en influencer och ett företag kändes oetiskt” och “Berätta om någon gång du 
kände att ett samarbete mellan en influencer och ett företag kändes icke trovärdigt” 
när utgångspunkten egentligen är att besvara vad är etiskt och vad är trovärdigt 
innehåll. 
  
Forskarna kan inte garantera att respondenterna är helt ärliga i sina svar under 
intervjuerna och med hänsyn till detta har man bemött den problematiken genom att 
eliminera uppkomsten av systematiska fel. Första steget i detta arbete är att 
genomföra en pilotundersökning som är till för att kontrollera att 
forskningsprocessen fungerar som det är tänkt där man testar intervjuguiden på en 
försöksperson och därefter korrigerar frågorna efter behov (Dalen, 2015). De 
förändringar som gjordes efter pilotundersökningen var att omformulera och 
förändra meningsuppbyggnaden i en del av frågorna. Detta för att försökspersonen 
vid några tillfälle frågade forskarna om detta gällde generellt för samhället eller om 
frågan gällde försökspersonens egna åsikter. En annan förändring som gjordes var 
att omformulera de följdfrågor som hade utformats för att istället konsekvent 
använda samma typ av följdfrågor genom hela intervjun. Forskarna valde dessutom 
att reducera antalet frågor efter pilotundersökningen från ursprungligen 35 frågor 
till att totalt ha 20 konkreta frågor. 
  
Andra åtgärder som gjordes för att eliminera systematiska fel var att intervjuerna 
enbart skedde mellan intervjuaren och respondenten, detta för att inte fokus från 
respondenten skulle skifta mellan intervjuaren och en tredje person. Forskaren var 
under intervjun fåordig och antecknade svaren aktivt medan respondenten 
besvarade frågorna, vilket gjordes för att respondenten inte skulle känna sig 
stressad utan fick möjlighet att fundera fram sitt slutgiltiga svar. Ingen sluttid 
angavs vid start, som ytterligare ett led till att undvika stress. 
  
I sin helhet kommer den kvalitativa intervjun att starta med en introduktion av 
ämnet, vilket sedan leder in till den givna intervjuguiden. Mot slutet, vilket 
forskarna valt att kalla nivå fyra, tillkommer fördjupningsfrågor i ämnet, för att nå 
kärnan till frågeställningen. 
Avslutningsvis kommer intervjuaren, tillika forskaren i detta fall, sammanfatta och 
fråga respondenten om han eller hon har något annat att lägga till eller korrigera 
(Bryman & Bell, 2011; Dalen, 2015). 
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3.3 Urval 

Intervjuunderlaget grundas på det som Monica Dalen (2015) kallar kriterieurval 
vilket är en metod där respondenterna väljs ut efter vissa förutbestämda kriterier. 
Det första kriteriet är att respondenterna skulle vara i åldrarna mellan 20-30 år för 
att Instagram skulle vara en helt normaliserad plattform av vara aktiv på. Det andra 
kriteriet var att personerna redan innan denna intervju reflekterat över fenomenet 
influencer marketing och om det finns en betydelse för företag att synas på sociala 
medier (Ahrne och Svensson, 2015). Detta indikerar på att det finns en medvetenhet 
hos respondenterna, vilket forskarna inte skulle ha möjlighet att kunna lära ut innan 
intervjun. Intervjuerna blev 10 stycken då forskarna upplevde en mättnad i svaren 
efter dessa utförda djupintervjuer och utefter dessa kriterier fanns tillräckligt med 
material för att kunna göra en utförlig analys av empirin. 

3.3.1 Val av respondenter 

Totalt intervjuades 10 personer i åldrarna mellan 21 till 27 år varav en man och nio 
kvinnor. Urvalet av respondenter har koncentrerats till svenska medborgare för att 
kunna applicera statistik om svenskars Instagram-användning som underlag. Utefter 
dessa avgränsningar valdes de respondenter ut som ansågs tillräckligt införstådda 
med det fenomen som forskarna valt att utreda i denna uppsats, det vill säga en viss 
förkunskap i ämnet var ett kriterium för att de skulle medverka i undersökningen 
(Kvale och Brinkmann, 2014). För studiens enkelhet har vi utformat en provstorlek 
av den population som avsågs att undersökas (Dalen, 2015). Valet av 
respondenterna har varit exklusivt då dessa ska representera en hel population av 
svenskar mellan 20–30 år som använder Instagram. 
 
I bilagan, tabell 1 finns de egenskaper som har legat till grund för urvalet av 
kandidater för att vara en aktuell respondent i denna studie.  
  
För att denna studie ska finna bärkraft inför en internationell publik har Instagram-
användningen bland svenskar inom den tilltänkta populationen jämförts med 
Instagram-användningen i länder utomlands. Tydligt är då att länder som 
Storbritannien, USA och Kanada har mycket snarlik användning av sociala medier i 
denna ålderskategori. Viktiga parameter som socialt välstånd och liknande teknisk 
utveckling gör dessa länder generellt jämförelsebara och därav finner forskarna 
styrka för denna forskningsuppsats även internationellt (Ahrne och Svensson, 
2015). Respondenterna kommer vidare att refereras som respondent 1 till 10. 
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3.4 Analys av data 

Forskarna har valt att följa den analytiska abstraktionsstegen som Eksell och 
Thelander (2014) redogör för i boken “Kvalitativa metoder i strategisk 
kommunikation”, som studiens kvalitativa innehållsanalys metod. Det kvalitativa 
analysarbetet är systematiskt och består av tre övergripande steg; 1) summera och 
förpacka empirin, 2) återpacka och aggregera empirin, 3) utveckla ett förklarande 
ramverk. 
  
I det första steget har intervjuaren efter utförd intervju lyssnat igenom och 
transkriberat innehållet inom 48 timmar (Ahrne och Svensson, 2015). Detta gjordes 
för att intervjuaren skulle komma ihåg olika tonlägen och då kunna återspegla 
intervjun så rätt som möjligt (Kvale och Brinkmann, 2014). Transkriberingen 
utfördes lugnt och metodiskt där intervjuaren lyssnade igenom ljudinspelningen och 
förde in svaret efter varje fråga samt att slutligen lyssna på ljudinspelningen igen 
för att granska att inget missats. Efter att ha transkriberat innehållet skrevs samtliga 
intervjuer ut på papper för att markera viktiga resonemang som sedan kategoriserats 
till teman, för att lättare kunna jämföra dem med varandra, vilket är inledningen till 
den analytiska processen (Kvale och Brinkmann, 2014; Dalen, 2015). Denna 
process gjordes gemensamt för att författarna inte skulle tolka empirin på olika sätt. 
Utefter detta utformades tre teman i enlighet med den kvalitativa innehållsanalys 
metoden som återspeglar de svar som var återkommande hos respondenterna, vilka 
var: selektivt val av influencer och företag som samarbetspartner, trovärdighet och 
typer av samarbeten. Detta gjordes för att få en tydligare struktur samt för att 
fungera som hjälp och förklaringsmodell i empirin. 
  
I det andra steget granskades dessa tre teman för att komma fram till vilka 
kopplingar och relationer som fanns mellan dem. I regel bygger tolkningarna bara 
på underförstådda kopplingar till teorin, men en djupare tolkning sker först vid 
tredje steget. I det tredje och sista steget tolkades empirin utifrån det teoretiska 
ramverket för att kunna förena det till frågeställningen. Genom att den analytiska 
abstraktionsstegen har följts som en röd tråd genom sammanställning av empiri och 
teori, har därigenom ett förklarande ramverk skapats. 
  

3.5 Metodreflektion 

Validiteten är ett mått på mätningens relevans, vilket är resultatet av hur forskarna 
har gått tillväga i utformningen av studiens design, vilka frågor som har beslutats 
att ställas och slutligen hur man analyserat dessa resultat (Söderbom et al., 2016). 
För att kunna konstatera hög trovärdighet i den insamlade empirin har forskarna 
säkerställt att frågorna i intervjuguiden inte uppfattas eller mottages som ledande. 
För att höja trovärdighet i studien gjordes en pilotundersökning där intervjuguiden 
testades (Dalen, 2015). 
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Validitet kan delas upp i två termer, intern och extern. Extern validitet innebär i 
vilken grad studiens resultat kan generaliseras från urval av respondenter, i denna 
studie tio personer, till en hel population. 
För att förstärka den externa validiteten är det av vikt att analysera studiens val av 
population och urval, då det krävs att urvalet är tillräckligt stort för en god 
generaliserbarhet (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). Det hade varit 
fördelaktigt för studien om fler respondenter skulle intervjuats för att hävda god 
generaliserbarhet, detta eftersom att populationen som undersöktes är väldigt stor 
och antalet respondenter i urvalet är relativt snålt. Forskarna gjorde istället en 
avvägning genom att ställa kriterium om ålder, användning av Instagram och om 
kunskap inom området influencer marketing, vilket gjorde respondenterna till goda 
representanter för populationen. 
                                                             
Studiens reliabilitet avser i vilken grad mätmetoden skulle ge samma resultat om 
den utfördes vid en annan tidpunkt av andra forskare, förutsatt att övriga 
omständigheter var likadana (Söderbom et al., 2016). Tillförlitligheten i studien är 
stark då alla respondenter har tillfrågats enligt exakt samma intervjuguide med 
samma ordningsföljd. Eftersom frågorna är standardiserade så är det dessutom 
enklare för annan forskare att upprepa studien (Dalen, 2015). Tack vare att det 
användes ljudupptagning och tydliga anteckningar under intervjutillfällena har 
forskarna minskat, praktiskt taget eliminerat risken för feltolkning av 
respondenternas svar. 
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4. Empiri 

4.1 Selektivt val av influencer och företag som samarbetspartner 
 
“För att nå en specifik målgrupp. Det är en trend just nu, för att ALLA företag gör 
det”. - Respondent 3  
  
Åtta av tio respondenter anser att främsta anledningen till att företag vill göra 
samarbeten med influencers är för att nå ut till en ny men framförallt större 
målgrupp. Av dessa uttrycker tre respondenter att företagen samtidigt kan nå en 
specifik målgrupp, om influencern är nischad. Samtliga respondenter delar 
uppfattningen att det är genom den utvalda influencern, vars personlighet och 
intresse representerar en större målgrupp, är anledningen till varför ett företag vill 
skapa samarbeten. Samtidigt svarar respondenterna att de upplever att företags 
primära fokus vid samarbeten med influencers är att tjäna pengar genom att 
influencerns följare köper produkterna. Respondenterna säger att de tycker detta 
framkommer extra tydligt utifrån vilket val av influencer som företaget gör.  
  
När respondenterna ska förklara på vilket sätt de upplever företagens uppsåt att 
tjäna pengar som starkast, anger de att det beror på antalet samarbeten som 
företaget gör med olika influencers. Desto fler antal influencers som gör 
marknadsföring åt ett specifikt företag, desto svagare trovärdighet till företagets 
produkter och budskap. Respondent fyra poängterar att det är när ett litet antal 
influencers är unikt utvalda för ett samarbete som det upplevs starkare och mer 
genuint. 
  
“Jag tror att anledningen till varför företag vill göra samarbete med influencers är 
för att tjäna pengar. De vill förknippas med en viss typ av person och dra nytta av 
detta. Sälja mer och tjänar pengar.’’ - Respondent 7 
  
Sju av tio respondenter säger att en influencer anses som oinspirerande när de 
lägger ut liknande eller till och med identiska samarbete med samma företag. De 
betonar ord som “söndersponrat” och “mainstream” om de samarbeten med företag 
som de tolkar endast vill få spridning i sociala medier. Respondenterna menar att 
det inte bara är företagen som ska passa sig för influencern som samarbetspartner 
för att bibehålla trovärdighet, utan influencers bör också selektivt välja vilka företag 
som de gör samarbeten med.  
  
“Dåliga bilder och färglöst tråkigt content. tex Kry, det är söndersponsrat”.  - 
Respondent 1. 
  
“Att man bara lägger ut samarbeten hela tiden”. - Respondent 2. 
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“Alla influencers lägger ut samarbete med samma företag”. - Respondent 4. 
  
“När man känner att de kränger samarbeten för att tjäna pengar, ingen tanke på 
vilket samarbete dem gör utan dem bara kör”. - Respondent 9. 
  
Respondenterna nämner en viss förståelse för att profiler från dokusåpor inte har 
möjligheten att välja företag alternativ tacka nej till samarbeten eftersom “de måste 
ta alla förfrågningar som dem får”. De nämner att dessa samarbeten uppfattas som 
negativt, ointressant och icke-trovärdigt eftersom den ena parten i samarbetet 
utnyttjar den andra. 
  
Nio av tio respondenter säger att de har uppmärksammat att det funnits 
gemensamma nämnare mellan influencers och företag i samarbeten. Likväl 
poängterar respondent 1 att hon vid flera tillfällen reflekterat över samarbeten där 
det inte funnits någon koppling alls. Respondent 6 och 7 menar att influencern 
Therese Lindgren bidrar till trovärdighet i samarbeten mellan henne och sina 
samarbetspartners, då hon är en nischad profil samt har ett tydligt personligt 
ställningstagande och intressen. I detta fall menar respondenten att eftersom 
Therese är vegan och tydligt kommunicerat ut detta, bidrar hon till trovärdighet när 
hon varken använder produkter som testats med djurförsök samt att hon inte äter 
något annat än produkter från växtriket. Respondenterna känner därför förtroende 
och en stark koppling till både Therese och de företag som hon väljer att samarbeta 
med, eftersom de känner till hennes selektiva urval av företag som står för samma 
grundläggande värderingar. 
  
“Ja. När företag och influencern har exakt samma inriktning. Men tvärtom finns 
det tillfällen när jag uppmärksammat att det inte finns NÅGON koppling alls” - 
Respondent 1 
  
“Ja. Till exempel Therese Lindgren är sponsrad av veganföretag, det går helt i 
linje med varandra, hon visar att man kan göra vanlig mat till exempel hamburgare 
med veganska alternativ” - Respondent 6 
  
“Ja. Till exempel Therese Lindgren och CSS utan att kunna mycket om henne så 
känner jag att det är bra samarbeten. Jag förstår att dessa två varumärken inte har 
valt varandra som samarbetspartners av en slump” - Respondent 7 
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4.2 Trovärdighet 

På frågan om “Vilka är enligt dig de tre bästa influencers på Instagram och 
varför?” svarade sju av tio respondenter att deras bästa influencers har egenskaper 
som att vara genuina, trovärdiga och ärliga. Respondenterna diskuterade även 
vikten av att influencern är personlig i sina sociala kanaler vilket är en av nycklarna 
till att skapa en koppling mellan följaren och influencern. Tre av tio respondenter 
menar att om en influencer inte bara gör rekommendationer utan också ställer sig 
kritisk till varumärken och produkter, så upplevs de som mer genuina, ärliga och i 
slutändan trovärdiga. En av respondenterna gav Maja Nilsson-Lindelöf som 
exempel och menade att hon bland annat har blivit en stor influencer för att hon 
både ifrågasatt och rekommenderat olika varumärken, vilket har gjort att 
respondenten ser henne som en ärlig person. 
  
Nio av tio respondenter var positivt inställda till att influencers skapar kollektioner i 
samarbete med ett företag då hälften av dessa menade att detta bidrar till 
trovärdighet. Respondenterna tolkar detta som att influencern är dedikerad och bryr 
sig om företaget som de gör samarbete med. En av respondenterna påtalade 
dessutom att när en influencer skapar en kollektion med ett företag utvecklas då en 
starkare koppling mellan influencern och företaget än tidigare. 
  
“Jag tror att influencern får bättre insyn i företaget och kommer uppfattas mer 
trovärdig vid ett sådant samarbete i jämförelse med att bara visa upp produkter på 
sin Instagram”. - Respondent 4. 
  
Att bli inspirerad av en influencer på Instagram görs genom fina och kvalitativa 
bilder, en bra kombination av samarbete och privatliv och igen att de känns 
trovärdiga och genuina i allt de gör. De respondenter som inte uttryckte ordet 
trovärdighet nämnde istället att innehållet ska vara realistiskt, relevant, ärligt samt 
att det ska finnas en röd tråd i de samarbeten som influencern väljer att göra på 
Instagram. 
  
Flera av respondenterna ansåg att de influencers som lyckats hålla sig långvarigt 
populära har gjort det genom att skapa ett personligt varumärke. En stor del av 
respondenterna tror att de influencers som lyckats hålla sig populära under en 
längre tid, också har lärt känna sina följare och vet vilken typ av innehåll som de 
uppskattar. 
  
På frågan om vilka samarbeten respondenterna upplever som icke-trovärdiga 
betonade två att när samma företag gör samarbeten med väldigt många influencers 
påverkas trovärdigheten drastiskt. 
  
“Till exempel Ideal of Sweden, det är otroligt många som gör samarbete med dem. 
Det blir så påtagligt när man scrollar på Instagram och ser minst tre samarbeten 
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med dem inom loppet av några minuter. Trovärdigheten i sådana samarbeten blir 
väldigt låg” - Respondent 2 
  
Likaså tyckte tre av respondenterna att trovärdigheten påverkas när en och samma 
influencer gör samarbete med två konkurrerande företag. Respondent 5 berättade 
om att hon vid ett tillfälle lagt märke till att en influencer först gjort reklam för en 
hudkräm och benämnde den som sin favorit. Veckan efter visade hon upp en 
konkurrerande produkt som fyller samma syfte och även här rekommenderade hon 
den, vilket respondenten upplevde som motsägelsefullt. Fyra av respondenterna 
uttryckte att ett samarbete inte blir trovärdigt när influencers gör samarbete med 
företag som inte är kopplat till dennes intresse eller inriktning. 
  
“Bianca och PUMA. Hon har tidigare aldrig tränat men har nu ändrat sig och 
säger att hon har ett tränings intresse. Dessutom är hon inte bara en 
’’samarbetspartner’’, utan en ambassadör för varumärket, vilket betyder att PUMA 
verkligen har satsat på henne. Vilket jag inte tycker känns trovärdigt.” - 
Respondent 6 
  
“Det första jag kommer att tänka på är Bianca och PUMA, för att hon aldrig 
tränar eller väldigt sällan i alla fall och helt plötsligt är hon deras ambassadör. Så 
det blir lite motsägelsefullt och det känns inte som ett genuint och trovärdigt 
samarbete.“ - Respondent 3 
  
På frågan om det är viktigt att influencern är närvarande vid ett samarbete svarade 
sju av tio att de tycker trovärdigheten ökar om influencern varit närvarande i 
samarbetet. Ett återkommande resonemang hos respondenterna är att närvaron 
bidrar till att influencern har fått en större insyn i företaget och kan förmedla vad 
företaget står för på ett mer naturligt sätt. De menade också att eftersom influencern 
vet vad sina följare vill se kan profilen med sin närvaro i samarbetet förmedla 
denna kunskap och information till företaget och därigenom gemensamt utveckla 
ett bättre samarbete. Hälften av respondenterna säger att de inte behöver få 
vetskapen om att influencern varit delaktig och närvarande under projektet under 
förutsättningarna att influencern ändå kan kommunicera ut budskapet på ett 
trovärdigt sätt.  
  
Alla utom en av respondenterna menar att degy8 uppmärksammat att en influencer 
bidragit till att ett företags förtroende eller trovärdighet ökat. Den person som inte 
själv hade uppmärksammat detta menade dock att han märkt av att personer i hans 
närhet reagerat på att influencers kan öka ett företags trovärdighet. Respondenterna 
säger att det krävs att influencern är noggrant utvald av företaget och att influencern 
ska göra återkommande samarbeten med samma företaget för att trovärdigheten ska 
öka, då detta tyder på att influencern genuint tycker om företaget och vice versa. 
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“Ja jag tror att Bianca Ingrosso har ökat flera företags förtroende just för att hon 
är ett så starkt varumärke då hennes följare tror på henne så jag tror verkligen hon 
bidragit till att öka företags trovärdighet.” - Respondent 5 

4.3 Typer av samarbeten 

Genomgående under intervjuerna så svarade respondenterna att det finns 
anledningar till att samarbeten utformas olika tätt mellan influencern och företaget. 
Elementärt beror det på vilken typ av produkt som ska marknadsföras. Respondent 
7 anser att produkter som kan anses som tråkiga kan dra nytta av att en influencer 
gör personliga samarbeten med företag för att upplevas mer intressant, till exempel 
matinköp och försäkringar. 
  
‘’Ja, beror på vilken profil och produkt. Är det en svår produkt som kräver 
kunskap, kanske inte influencern ska vara med i utformning av samarbetet, utan 
låta företaget göra det själva.’’ - Respondent 2 
  
‘’Ja, det beror på hur man vill att det ska framstå, kan finnas fördelar att belysa 
tråkiga produkter. ’’ - Respondent 7. 
  
Respondenter som i sitt exempel anger modebranschen och samarbeten med företag 
som säljer kläder har en annan uppfattning om hur samarbeten ska utformas. De 
säger att det inte krävs att influencern har varit speciellt närvarande eller engagerad 
i utformningen av samarbetet, eftersom respondenterna bara vill hålla sig 
uppdaterade om senaste modet eller om influencerns favoritplagg. Därför nöjer de 
sig med att influencern delar produktbilder från företagets hemsida, visar upp 
“dagens outfit” eller går på ett lunchevent där det visas upp den senaste 
kollektionen, för att snappa upp rådande trender. Respondenterna anger att de följer 
dessa influencers på grund av deras stil och medvetenhet om kläder och trender, 
därför känner de sig nöjda med att få enkla uppdateringar utan personligt 
engagemang. 
  
Samtliga respondenter har en förståelse för att det finns olika typer av samarbeten. 
Respondenterna menar att det beror på vilken sorts produkt som marknadsförs på 
Instagram och till vilken grad av respons som företagen önskar från konsumenterna. 
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5. Analys  

5.1 Selektivt val av influencer och företag som samarbetspartner 

Schwab (2017) menar att företag använder sig av influencer marketing för att skapa 
inflytande i en specifik målgrupp, där företaget tidigare kanske haft svårt att nå ut 
till. Respondenterna i denna undersökning menar likaså att företags primära mål 
med influencer marketing är att nå ut till en specifik målgrupp vilket görs genom 
den nischade profilens följarskara.  
 
För att ett budskap ska anses som trovärdigt och genuint menar De Veirman (2016) 
att det är viktigt att det finns en naturlig koppling mellan företaget och influencern. 
Det är dessutom viktigt att innehållet som de skapar i samarbetet är 
intresseväckande så att det i slutändan skapar engagemang hos slutkonsumenten 
(Ahmad, et al., 2016). När ett stort antal influencers gör samarbete med ett och 
samma företag anser respondenterna att budskapet blir mindre trovärdigt. De anser 
då att det blir oinspirerande och att samarbetet endast är skapat för att få spridning 
på sociala medier och inte för att influencern genuint gillar företaget eller 
produkterna. De menar istället att när en specifik influencer är noggrant utvald för 
ett samarbete så uppfattas samarbetet som trovärdigt och genuint.  
 
En av respondenterna påpekar att när Therese Lindgren gör samarbete med företag 
som säljer veganska produkter ökar detta trovärdigheten för båda parterna i 
samarbetet då hennes följare känner till hennes ställningstagande och intressen. 
Friman et al., (2002) menar att en god affärsrelation skapas när man kan utvinna 
fördelar av varandras kompetenser. När båda parterna delar samma värderingar och 
intressen skapas lättare ett högre förtroende för varandra och samtliga parter kan 
fokusera på sin kärnverksamhet. Fyra respondenter ansåg dessutom att ett 
samarbete inte blir trovärdigt när influencers gör samarbete med företag som inte 
har någon koppling till deras inriktning eller intresse.  
 
Flera respondenter menade att de upplever uppsåtet för företag att endast skapa 
samarbete för att tjäna pengar som starkare beroende på valet av influencer. De 
menade också att uppsåtet uppfattades som starkare om det inte fanns någon 
koppling mellan influencern och företaget. Finns ingen upplevd baktanke med 
samarbetet upplever respondenterna det som att samarbetet endast är skapat för att 
parterna ska tjäna pengar. En god affärsrelation beskrivs som tidigare nämnt av att 
man drar nytta av varandras kompetenser då ett högre förtroende och engagemang 
skapas (Friman et al., 2002).  
 
Flera respondenter menar att reality kändisar inte kan vara lika selektiva med sina 
samarbetspartners då deras bedömning är att de inte får lika många 
samarbetsförfrågningar. De anser också att dessa samarbeten inte uppfattas lika 
trovärdiga eller intressanta då företaget utnyttjar influencern genom dennes numera 
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stora följarskara. En influencer har alltså lyckats när denne når ut till den breda 
publiken via sociala medier samtidigt som profilen förmedlar information som 
uppfattas som en rekommendation mellan två vänner (Marknadsföring biz, 2015).  

5.2 Trovärdighet 

För att man som följare ska uppskatta en influencer ansåg respondenterna att den 
måste uppfattas som trovärdig, genuin och ärlig. Flera respondenter ansåg dessutom 
att när en influencer är personlig på sina sociala medier och lyckas göra sina 
samarbeten som en naturlig del av sin vardag, kommer följaren att känna en större 
koppling till influencern. Muda et al., (2014) menar att om en influencer uppfattas 
som trovärdig kan detta även påverka konsumentens attityd av varumärken och 
skapa en koppling som tidigare inte funnits.   
 
Att ta med en influencer i processen att skapa produkter eller kollektioner ansåg 
respondenterna var en faktor som kunde öka trovärdigheten i samarbetet. De ansåg 
att detta betyder att företaget och influencern genuint tycker om att arbeta 
tillsammans och att båda parter är dedikerade att skapa ett bra samarbete. Svensson 
(1996) menar att en av pusselbitarna till en god affärsrelation är när bägge parter 
har kunskap om varandra och deras verksamhet vilket är grundläggande för att 
skapa förtroende.  
 
Övergripande delen av respondenterna ansåg att när en influencer är närvarande i 
ett samarbete så blir den därmed mer insatt i företagets verksamhet och kan lättare 
förmedla giltig och trovärdig information. Svensson (1996) menar att en god 
affärsrelation skapas genom att samtliga parter i relationen kan samarbeta med 
varandra vilket skapas genom god kommunikation och närvaro. Vidare ansåg flera 
respondenter att eftersom influencern känner sina följare och vet vad dem 
uppskattar kan profilen genom sin närvaro i samarbetet påverka utformningen i den 
riktning som influencerns följare uppskattar. Zaefarian et al., (2017) menar likaså 
att fördelen med ett samarbete är att samtliga parter i affärsrelationen kan bidra med 
sin expertis för att skapa värde. Flera respondenter menade dock att de inte har 
samma hårda krav på samarbeten inom modebranschen vad gäller närvaro och 
engagemang från influencerns sida. Konsumenten vill se rådande trender och få 
inspiration och är därmed inte lika angelägna om att samarbeten ska vara 
välutformade eller särskilt personliga. 
 
För att skapa en god affärsrelation menar Svensson (1996) att när samtliga parter 
har kunskap om sin kund kommer förtroendet för varandra att öka. Detta innebär 
bland annat att man ska vara insatt i kundens verksamhet, bransch och behov för att 
lättare få en förståelse för hur motparten arbetar och därigenom kunna utveckla ett 
samarbete som gynnar alla parter. Flera respondenter ansåg att när en influencer gör 
samarbeten med två konkurrerande företag ansåg man att detta påverkar 
trovärdigheten drastiskt. Detta eftersom respondenterna ansåg att influencern först 
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angett ena produkten som sin favorit och sedan vid ett annat tillfälle angett en 
liknande och konkurrerande produkt som sin nya favorit, vilket uppfattas som 
motsägelsefullt. En stor del av respondenterna menade likaså att trovärdigheten 
påverkas när ett och samma företag gör samarbete med många olika influencers.  
 
Flera respondenter ansåg att när en influencer gör återkommande samarbete med ett 
och samma företag ökar trovärdigheten då detta ger en indikation på att båda 
parterna genuint tycker om varandra. Uzunoglu och Kip (2014) menar likaså att när 
man skapar långvariga relationer med sina samarbetspartners kommer detta att 
bidra till högre grad av trovärdighet och genuinitet.  
 
Genom att skapa ett personligt varumärke tror respondenterna att en influencer kan 
hålla sig långvarigt populär. De menar också att när influencern lyckats hålla sig 
populär under en längre tid har de dessutom lärt känna sina följare och vet vad de 
vill se för typ av innehåll. Detta kan förklaras som att influencern befinner sig i 
toppen av sin popularitet och utgör därmed främsta nyttan som samarbetspartner 
enligt den kurva som Kotler (2016) förklarar i produktlivscykeln.  

5.3 Typer av samarbete 

Huhn et al., (2017) beskriver influencerns roll som en inspiratör vars uppgift är att 
minska de upplevda riskerna som konsumenten kan stå inför i köpbeslutsprocessen. 
Företagets förhoppning är att när en influencer i ett samarbete får möjligheten att 
testa och utvärdera produkter sänks misstänksamheten mot företaget. Samtliga 
respondenter i studien menar att de vid minst ett tillfälle har uppmärksammat att en 
influencer har bidragit till att deras förtroende för varumärken ökat på grund av 
samarbeten. Vidare säger respondenterna att förtroendet ökar ytterligare om 
influencern fortsätter att göra samarbeten med väl utvalda företag som går hand i 
hand med dennes egna värderingar och intressen. Hörnfeldt (2017) poängterar att 
den främsta utmaningen för en influencer är att utforma kommunikationen till deras 
följarskara på ett personligt sätt, så att följaren upplever trovärdighet till produkten 
eller tjänsten som marknadsförs. Influencern behöver inte vara expert på 
produktens innehåll så länge profilen kan skapa kommunikation som är trovärdig 
och ärlig så att slutkonsumenten anförtror sig informationen (Booth et al., 2011). 
 
Användningen av influencer marketing har genererat en möjlighet för företag att 
kunna påverka den varumärkesbild som konsumenten har (De Veirman et al., 
2017). När respondenterna ska uttala sig om det är viktigt för influencern att vara 
närvarande i samarbetets utformning menade hälften att det inte är viktigt för dem 
att få veta om influencern faktiskt varit närvarande, så länge kommunikationen på 
influencerns sociala medier är trovärdig och genuin. Booth et. al (2011) menar att 
det är viktigt för företag att vara noggranna i valet av vilken influencer de ska göra 
samarbete med så att kommunikationen sker på ett autentiskt vis i enlighet med hur 
företaget själva hade önskat profilera sig. 
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6. Slutdiskussion  

6.1 Slutsats  

Utifrån syftet med denna studie, vilket är att få en större insikt i hur tätt influencers 
och företag ska arbeta för att få ut maximal effekt av samarbeten samt vad 
konsumenten anser ett lyckat samarbete kännetecknas av. Nedan har vi därför 
definierat de slutsatser som denna studien lett fram till.  
 
När två aktörer ingår samarbete betyder det att man tillsammans arbetar för att nå 
gemensamma mål där varje part bidrar med sin expertis (Zaefarian et al., 2017). 
Respondenterna i denna studie anser att eftersom influencern känner sina följare 
och vet vad de vill se för innehåll kommer ett tätt samarbete mellan företaget och 
influencern att gynna båda parterna då profilen kan bidra med denna kunskap. Ett 
tätt samarbete kommer då att innebära att båda parterna bidrar med sin expertis till 
samarbetet där influencern vet vad sina följare vill ha och företaget kan sin 
verksamhet och sina produkter. Detta innebär dessutom att båda parterna i 
affärsrelationen kan fokusera på sin kärnverksamhet och därmed bli mer effektiva.  
 
Konsumenten menar också att när en influencer är närvarande i samarbetet blir 
denne mer insatt i företagets verksamhet och kan på så sätt lättare förmedla 
trovärdig och giltig information. Konsumenten menar likt forskning om 
affärsrelationer att en god affärsrelation utgörs av god kommunikation och det 
faktum att båda parterna kan samarbeta med varandra (Svensson, 1996). 
Konsumenten menar dock att det inte är viktigt att få information om influencern 
faktiskt varit närvarande i samarbetet så länge influencern är duktig på att förmedla 
trovärdighet och tillförlitlighet som närvaron inger. De menar att en trogen följare 
kommer kunna tyda hur närvarande influencern varit i samarbetet beroende på hur 
personligt och anpassat efter influencern som samarbetet är utformat. 
Respondenternas svar gav dock modebranschen som ett exempel på en bransch där 
detta inte anses som lika viktigt. Följaren följer snarare influencers som är nischade 
inom modebranschen för att få inspiration och se rådande trender och anser inte att 
dessa samarbeten måste vara personliga och anpassade efter influencern i samma 
mån.   
 
Enligt tidigare forskning skapas goda affärsrelationer när man kan utvinna fördelar 
av varandra kompetenser. När båda parterna delar samma värderingar och 
ståndpunkter skapas dessutom ett högre förtroende för varandra vilket bidrar till att 
man kan fokusera på sin kärnverksamhet (Friman et al., 2002). Utifrån 
respondenternas svar kan vi tyda att det finns många parametrar som konsumenten 
anser kännetecknar ett lyckat samarbete. Att använda sig av nischade och noggrant 
utvalda influencers har visat sig direkt avgörande för att konsumenten ska anse att 
en influencer är tillförlitlig och trovärdig. De menar att när ett företag väljer att göra 
samarbete med ett stort antal influencers samtidigt påverkas trovärdigheten 
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drastiskt då konsumenten anser att samarbetet endast är skapat för att få spridning 
på sociala medier. Konsumenten anser dessutom att det inte blir trovärdigt när en 
influencer gör liknande samarbete med två konkurrerande företag, då detta anses 
som motsägelsefullt.  
 
Enligt tidigare forskning inom ämnet menar De Veirman (2017) att det är viktigt att 
det finns en naturlig koppling mellan företaget och influencern för att budskapet ska 
anses trovärdigt. På samma sätt visar studien att konsumenten tycker att det är 
viktigt att företaget och influencern som ingått ett samarbete delar samma 
värderingar och intressen. Konsumenten menar att när influencern och företaget 
delar ställningstagande ökar detta trovärdigheten för bägge parterna i samarbetet. 
De anser dessutom att uppsåtet att samarbetet endast är skapat för att båda parterna 
ska tjäna pengar upplevs som starkare när konsumenten inte anser att det finns 
någon koppling mellan företaget och influencern.  
 
Det är dessutom viktigt att influencern lyckas förmedla budskapet i samarbetet på 
ett personligt sätt så att konsumenten upplever att det är anpassat efter influencerns 
vardag och kanaler. Detta inger trovärdighet och en antydan om att influencern 
varit närvarande i samarbetet vilket konsumenten som tidigare nämnt också anser är 
viktigt.  
 
Konsumenten anser att det krävs att samma influencer och företag gör 
återkommande samarbete för att man ska anse att budskapet är trovärdigt och 
genuint. De menar dessutom att återkommande samarbete betyder att båda parterna 
uppskattar att arbeta tillsammans då detta inger förtroende och tillförlitlighet. 
Tidigare forskning har likaså kommit fram till att långvariga relationer är viktigt för 
att tillsammans kunna bidra till högre trovärdighet (Uzunoglu et al., 2014).  
 
När företag och influencers tillsammans utvecklar kollektioner eller produkter i ett 
samarbete anser konsumenten att detta betyder att bägge parter uppskattar att arbeta 
tillsammans. Konsumenten anser dessutom att detta skapar en tydligare koppling 
mellan företaget och influencern vilket bidrar till trovärdighet hos konsumenten. 
 
Vi har i denna studie kommit fram till att det finns tre parametrar som konsumenten 
anser är de viktigaste för att samarbeten ska vara trovärdiga vilka är: återkommande 
samarbeten mellan båda parterna, samarbeten sker inte med liknande aktörer på 
marknaden samt att båda parternas värderingar går hans i hand. Konsumenten 
menar därmed att långvariga relationer och täta samarbeten mellan företag och 
influencers är direkt avgörande för att man ska anse att samarbeten är lyckade. 
Detta betyder att både företag och influencers måste vara selektiva i sitt val av 
samarbetspartners så att de drar nytta av varandras expertis i en lyckad 
affärsrelation. Detta är därför något som båda parterna bör ta med sig så att deras 
marknadsföring kan uppnå maximal effekt och där konsumenten anser att 
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budskapet är trovärdigt.  
 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det finns som tidigare nämnt relativt lite forskning inom influencer marketing då 
branschen fortfarande bör anses som ny, men trots detta lägger företag stora pengar 
på denna marknadsföringsstrategi. Vår studie har därför bidragit med en bredare 
förståelse kring hur stor betydelse som utformningen och tätheten i samarbeten har. 
Undersökningen ger både företag och influencers underlag för vilka parametrar som 
är viktiga för att konsumenten ska anse att ett samarbete är lyckat. Informationen 
blir därmed viktig att ta del av innan man ska göra sitt val av samarbetspartner så 
att man inte lägger tid och pengar på samarbeten som inte anses trovärdiga eller 
lyckade.  
  
Studien och dess resultat är genomfört ur ett konsumentperspektiv där ambitionen 
är att undersöka hur samarbeten uppfattas och även när de anses som lyckade av 
slutkonsumenten. Författarna har fokuserat på att besvara frågeställningarna efter 
dessa premisser för att ge både influencers och företag en unik inblick i hur dagens 
konsument resonerar kring och förhåller sig till dessa plattformar. Resultatet visar 
tydligt att konsumenten är mycket medvetna och frekvent analyserar huruvida 
samarbeten som de ser på Instagram är lyckade eller inte. Vilket vi hävdar är ny och 
relevant information att ta del av för att lyckas med samarbeten och affärsrelationer 
på Instagram. 

 
6.3 Framtida forskning 

Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att konsumenten uppskattar 
och värdesätter långvariga samarbeten på Instagram, som uppstår vid goda 
affärsrelationer. Vi kan se att konsumenten vill att samarbeten mellan företag och 
influencers ska ske uteslutande mellan de båda parterna samt att samarbete sker vid 
upprepade tillfällen. Vi rekommenderar därför framtida forskare att titta djupare på 
om det skiljer sig i köpbeteende mellan samarbete som sker vid enstaka tillfälle 
jämfört med samarbete som sker återkommande mellan de båda parterna. 
Konsumenten anser att enstaka samarbeten inte är positiva eller trovärdiga men 
skiljer det sig verkligen i försäljning mellan sådana samarbeten i jämförelse med 
långvariga affärsrelationer mellan influencers och företag? Detta hade kunnat 
undersökas genom observationer och nära kontakt med både företag och influencers 
som skapar både enstaka samarbete men även gör återkommande samarbete med 
samma företag.  
 
Vi har i studien kommit fram till att täta samarbeten mellan influencers och företag 
är viktigt för konsumenten där bådas kompetens och erfarenheter avspeglas i 
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samarbetet. Detta är ett område där det saknas kunskap och därför vore det 
intressant för framtida forskare att undersöka hur denna process går till. Finns det 
ett bästa sätt att göra täta samarbeten på eller är varje fall unikt och behöver 
anpassas varje gång, efter vilket företag och influencer som ska göra samarbete? 
Denna information kan sedan användas av personer i företaget som arbetar med 
influencer marketing för att kunna maximera företagets marknadsföring.  
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Bilagor 
 
(1) Information om respondenterna  

 
 
 
 
(2) Intervjuguide 
  
Informera om: 
-Anonymitet 
-Respondentens godkännande av ljudupptagning 
-Säkerställ att respondenten har kunskap om eller är intresserad av influencer 
marketing 
-Ge en kortfattad förklaring av den teori som utformats så att intervjuperson är 
insatt i ämnet 
  
Nivå 1 
1.1 Vad är dina anledningar till att följa influencers på Instagram? 
  
1.2 Vad är dina anledningar till att följa företag på Instagram? 
  
1.3 Varför tror du företag vill göra samarbeten med influencers? 
  
1.4 Vad är din åsikt om att influencers gör kollektioner i samarbete med ett företag? 
  
 Nivå 2 
2.1 Vad anser du gör en influencer inspirerande på Instagram? 
  
2.2 Vad anser du gör en influencer oinspierande på Instagram? 
  
2.3 Kan du ge exempel på ett tillfälle där du köpt en produkt för att en influencer 
har haft ett samarbete med ett företag på Instagram? 
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Om nej: vad var anledningen till att du inte köpte produkten? Utveckla. 
Om ja: vad var anledningen till att du köpte produkten? Utveckla. 
  
2.4 Kan du ge ett exempel när du har blivit påmind/blivit mer intresserad för att en 
influencer har haft ett samarbete med ett företag på Instagram? 
Om ja: Vad är anledningen till att du har blivit intresserad? 
Om nej: Vad är anledningen till att du inte blivit intresserad? 
  
2.5 Är influencers ett återkommande samtalsämne mellan dig och dina vänner? 
Om ja, utveckla/förklara varför det är ett samtalsämne? 
Om nej, utveckla/förklara varför det inte är ett samtalsämne? 
  
2.6 Vilka är enligt dig de tre bästa influencers på Instagram och varför? 
 
  
Nivå 3 
3.1 Har du märkt av kortvarig popularitet bland influencers på Instagram? 
Om ja, vad tror det du beror på? 
Om nej, vad tror du det beror på? 
  
3.2 Har du märkt av långvarig popularitet bland influencers på Instagram? 
Om ja, vad tror du det beror på? 
Om nej, vad tror du det beror på? 
  
3.3 Berätta om någon gång du kände att ett samarbete mellan en influencer och ett 
företag kändes icke trovärdigt?   
  
3.4 Berätta om någon gång du kände att ett samarbete mellan en influencer och ett 
företag kändes oetiskt? 
  
  
Nivå 4 
4.1 Tycker du att det är viktigt att influencer är närvarande i ett samarbete med ett 
företag? 
Om ja, till vilken grad närvarande tycker du? 
  
4.2 Tycker du det är viktigt att veta att influencern har varit närvarande? 
Om ja, varför är det viktigt? 
Om nej, varför är det oviktigt? 
  
4.3 Tycker du att det finns anledningar att samarbeten ska utformas olika tätt 
mellan influencern och företaget? 
Om ja, ge exempel på när det finns anledningar till olika tätheter är viktigt? 
Om nej, varför tycker du att det inte finns anledningar till olika täthet? 
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4.4 Har du uppmärksammat att det funnits en stark koppling mellan företag och 
influencer vid ett samarbete? 
Om ja, kan du ge ett exempel på ett sådant samarbete? 
  
4.5 Har du uppmärksammat att en influencer bidrar till att öka ett företags 
förtroende/trovärdighet? 
Om ja, ge exempel 
  
4.6 Finns det tillfällen när en influencer inte behövs/är onödigt för ett företag att 
samarbete med? 
  
4.7 Vilka komponenter måste klaffa i ett samarbete mellan en influencer och ett 
företag för att du ska anse samarbetet som lyckat? 
  
  
 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Clara Sandén

Petronella Svenningsson


