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Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att klargöra och analysera influencers roll i företags 

marknadskommunikation. Utifrån detta syfte har följande tre forskningsfrågor 

formulerats: 

 

❖ Vad präglar influencers roll som marknadsförare? 

❖ Vad innebär digitaliseringen för företags sätt att arbeta med sin 

marknadskommunikation?  

❖ Hur har utvecklingen av sociala medier påverkat företags användande av 

influencer marketing? 

Metod 

Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ forskningsmetod. Ansatsen kan anses vara av 

abduktiv karaktär, eftersom forskningsprocessen utgörs av ett växelspel mellan ett 

deduktivt och induktivt förhållningssätt. Den empiriska datan utgörs av sju 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna anses vara experter inom området.  

 

Slutsatser  

Studiens resultat har visat att digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier gjort 

att företag allt mer använder sig av influencers i sin marknadskommunikation. Således 

har influencers fått en betydande roll inom företags marknadskommunikation och rollen 

kan sammanfattas med följande begrepp: Föra en dialog och dela företags berättelser, 

högre autenticitet, längre räckvidd på fler plattformar, större genomslagskraft, nischa 

företags marknadsföring samt nå yngre målgrupper, maskerar marknadsföringen, 

bygger och ansvarar för företags varumärken och förlust av kontroll. 

 

Nyckelord 

Influencer marketing, Influencers, Influencers roll, Sociala medier, Digital 

marknadsföring, Digitaliseringen, Marknadskommunikation  
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Summary  

Title: Influencer wanted – A qualitative study about influencers’ role within corporate 

marketing communications.  

 

Authors: Kajsa Kristiansson & Mathilda Wahlqvist 

 

Purpose and research questions 

The purpose of this study is to clarify and analyse influencers’ role in corporate 

marketing communications. With this purpose in mind, the following three research 

questions have been formulated:  

 

❖ What characterizes influencers’ role as marketers? 

❖ What does the digitalization mean for companies’ ways of working with their 

marketing communication? 

❖ How has the development of social media affected companies’ use of influencer 

marketing?  

 

Method  

The essay is designed according to a qualitative research method. The research 

approach could be considered as abductive, since the research process comprises of an 

interaction between a deductive and inductive approach. Furthermore, the empirical data 

consists of seven semi-structured interviews where the respondents are considered 

experts in the field.  

 

Conclusion  

The study’s results have shown that the digitalization and the development of social 

media have increased the use of influencers within corporate marketing 

communications. Thus, influencers have gained a significant role in corporate marketing 

communication, and the role can be summarized with the following concepts: 

Conducting a dialogue and sharing the companies’ stories, higher authenticity, longer 

reach on various platforms, greater impact, niche the company’s marketing and reach 

younger target groups, disguise marketing, build and be responsible for a corporate 

brand and at last loss of control.  

 

Keywords  

Influencer marketing, Influencers, Influencers’ role, Social media, Digital marketing, 

Digitalization, Marketing communications   
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1 Inledning 
 

Det första kapitlet ger läsaren en presentation av studiens forsknings - och 

problemområde. Vidare introduceras studiens syfte med tillhörande forskningsfrågor 

och avslutningsvis tydliggörs studiens avgränsning samt relevanta förklaringar. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Cheung och Thadani (2012) beror det ökade användandet av elektronisk word-of-

mouth (eWOM) i företags marknadskommunikation på uppkomsten av nya 

marknadsföringskanaler på Internet. Yan et al. (2016) menar att denna nya form av 

word-of-mouth (WOM) visat sig spela en stor roll för kunder i deras beslutsprocesser. 

Vidare diskuterar författarna att allt fler kunder vänder sig till online recensioner, 

bloggare och andra användare på Internet innan de bestämmer sig för att köpa en 

produkt eller tjänst, där deras kommentarer om produkten eller servicen blir avgörande. 

 

Antalet bloggar ökar nästintill varje dag (Gard, 2004) och bloggarens makt att influera 

människor i sitt nätverk har kommit att bli en ny plattform av kommunikation för 

varumärken (Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). En blogg definieras enklast som en 

hemsida där en person eller en grupp av personer, delar med sig av sina egna 

upplevelser, observationer och åsikter (Parisi & Crosby, 2012). Bloggaren har ofta 

länkar till andra hemsidor i sina inlägg. En blogg kan antingen finnas på en personlig 

hemsida, en företagshemsida eller på en blogg-domän (Weber, 2009). Enligt Parisi och 

Crosby (2012) finns det bloggar för de flesta ämnen och bloggning är ett enkelt sätt för 

personer att publicera korta inlägg om ett ämne de är intresserade av. Ofta består ett 

blogginlägg av en text med tillhörande bild eller video och en bloggare som ofta lägger 

upp inlägg, har många läsare och som får många kommentarer på sina inlägg anses vara 

“duktiga” bloggare. Bloggare skapar även en community (Se avsnitt 1.5 Avgränsning 

och förklaringar) genom att följa och kommentera varandras inlägg. 

 

I och med utvecklingen av sociala medier samt det ökade användandet av “smarta” 

mobiltelefoner, har fler kommunikationsmöjligheter öppnats upp. Den nya tekniken har 

underlättat för nya marknadsbeteenden samt ökat möjligheten för interaktion och 

upplevelser på Internet och sociala medier (Lamberton & Stephen, 2016). Framväxten 

av nya kommunikationsmöjligheter har lett till att eWOM på sociala medier fått en 

större roll i att främja online shopping och ytterligare marknadsföringskanaler har 



  
 

2 

öppnats upp (Yan et al., 2016). Enligt Chu och Choi (2011) kan människor numera dela 

med sig av idéer och information till sina vänner och följare genom eWOM och 

eftersom det är de själva som sprider informationen ökar även trovärdigheten. 

 

Inom eWOM marknadsföring finns idag en underkategori, som närmare benämns 

influencer marketing (Liu et al., 2015). Att använda sig av influencer marketing är en av 

de största trenderna inom digital marknadsföring idag, och enligt affärstidningen Forbes 

(Ward, 2017) exploderade användandet av influencers under 2016 och förväntas öka 

ytterligare under 2017. Enligt Ward (2017) förväntas användandet av influencer 

marketing i företags marknadskommunikation att öka ytterligare under 2017. I och med 

att influencer marketing anses vara en av de främsta trenderna inom digital 

marknadsföring under 2017, har vi valt att fokusera på denna marknadsstrategi i vår 

studie. Ämnet är som nämnt högst aktuellt, och därför känner vi båda ett stort intresse 

för att fördjupa oss ytterligare inom denna typ av marknadsstrategi. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Häger Jönsson (2011) menar att vi idag använder Internet på ett annat sätt än när det var 

”nytt” och detta beror delvis på grund av sociala medier. De nya plattformarna har gjort 

att konsumenter inte längre är lika intresserade av den reklam som företag och 

varumärken sänder ut (Singh, Veron-Jackson & Cullinane 2008). Long (2017) 

diskuterar det minskade intresset genom att konsumenter blivit immuna mot 

traditionella digitala annonser, som banners och liknande. Dessutom finns det idag 

många olika online-plattformar för konsumenter att verka på, därför kan det i vissa fall 

vara svårt för företag att veta exakt vart de främst ska rikta sin marknadsföring (Stanton 

& Paolo, 2012). Däremot har många varumärken och företag idag förstått att Internet 

går att använda som ett strategiskt verktyg och därmed också förstått den makt som 

medlemmar på denna plattform innehar (Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). Häger Jönsson 

(2011) uttrycker att det idag finns en medvetenhet hos företag om att digital närvaro är 

ett måste, oavsett vilken produkt eller tjänst man vill marknadsföra. 

 

Företag har insett att traditionell marknadsföring inte längre är lika effektiv, vilket dels 

har att göra med alla de olika valmöjligheter av digitala media som finns idag (Häger 

Jönsson, 2011). Faktum är att en studie utförd av Internetstiftelsen visar att över 90 

procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet och cirka 80 procent använder 
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Internet varje dag. Dessutom visar studien att fyra av fem användare på sociala nätverk 

uppdaterar sina olika sociala nätverksplattformar någon gång och att var åttonde person 

gör det dagligen. (Findahl & Davidsson, 2016). Som nämnt i bakgrunden är bloggare, 

som frekvent delar sina upplevelser av ett varumärke, de som många människor lyssnar 

till innan de köper en produkt eller tjänst. Li, Lai och Chen (2011) diskuterar hur viktigt 

det är att försöka identifiera inflytelserika bloggare, alltså influencers, inom det som 

kallas för ”blogosphere” (Se avsnitt 1.5 Avgränsning och förklaringar). Enligt 

Uzunoğlu och Misci Kip (2014) har framväxten av sociala medier öppnat upp för 

influencers att verka på fler kanaler och således nå ut till fler människor.   

 

Uzunoğlu och Misci Kip (2014) menar att digitala influencers påverkar medlemmar från 

specifika samhällen genom att de har ett delat intresse för något. Människor som 

influerar andra människor kan även anses vara opinionsledare eftersom de tolkar 

information de får från media och sedan sprider den vidare till andra, vilket ökar 

personens påverkan och inflytande. Nair, Manchanda och Bhatia (2010) menar att en 

traditionell opinionsledare inom marknadsföring utgörs av en konsument som utövar 

makt över en annan konsuments attityd och beteende. Enligt Uzunoğlu och Misci Kip 

(2014) har studier som gjorts kring dagens opinionsledare, alltså digitala influencers, 

konstaterat att varje mottagare inom sociala medier även är en potentiell sändare. 

Författarna menar också att interaktioner mellan vänner, följare och läsare är exempel 

på en kommunikation där konsumenter lär sig och tar efter varandra.   

 

Enligt Pophal (2016) är influencer det senaste samlingsnamnet för inflytelserika 

personer som aktivt engagerar sig online för att påverka andra människor. Dock är inte 

influencer marketing ett nytt sätt att marknadsföra, utan enbart en nyare benämning på 

en redan befintlig typ av marknadsstrategi. Vidare menar Pophal (2016) att det som 

specifikt utmärker influencer marketing inte är sättet det utförs på, utan snarare vart det 

görs – alltså på vilka sociala plattformar och framförallt då online till skillnad från 

WOM-marknadsföring. Hörnfeldt (2015) menar att influencer marketing utgörs av att 

ett företag använder sig av en kändis, en bloggare, en profil inom sociala medier eller 

någon annan typ av inflytelserik person för att få ut sitt budskap, och ofta då via denna 

persons egna kanaler. Hörnfeldt (2015), likt Pophal (2016), diskuterar vidare att denna 

typ av marknadsföring länge varit förekommande inom PR (Public Relations), men att 

allt fler ser fördelarna i att köpa exponering i influencers kanaler. 
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Enligt Hörnfeldt (2015) har PR-byråer länge vetat att bloggare är de man ska rikta sig 

till för att synas på webben. Det gäller för företag att få rätt person att skriva om deras 

produkt eller tjänst på sin blogg, lägga ut en Instagrambild eller göra ett Youtube-klipp, 

för att få igång surrandet kring varumärket. Long (2017) diskuterar att influencer 

marketing är en av de hetaste och mest effektiva marknadsstrategierna just nu, eftersom 

du kan nå ut med ditt varumärke till en bred målgrupp. Anledningen till detta är enligt 

Long (2017) att det fungerar och att det ger ett bra resultat. DeMers (2016) lyfter fram 

ytterligare anledningar till influencer marketings stora genomslagskraft. Dels beror det 

på strategins effektivitet men också på det potentiella värde som det överlag kan ge. 

Vidare menar DeMers (2016) att influencers är inkörsporten till företags förbättrade 

rykte, möjligheten till att nå ut till fler samt ett ömsesidigt utbyte av information och 

innehåll under den tid ett samarbete sker. Enligt Long (2017) tillåter Influencer 

marketing även varumärken att skapa kontakt med sina målgrupper på ett mer levande 

sätt, jämfört med andra former av digital marknadsföring. Förutom en mer levande 

kontakt placerar influencer marketing varumärkets erbjudande rätt framför näsan på de 

plattformar inom sociala medier där deras målgrupper är mest aktiva idag. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Utifrån studiens bakgrund och problemdiskussion anser vi det intressant att undersöka 

influencers roll i företags marknadskommunikation. På grund av det ökade användandet 

av influencer marketing, anser vi det relevant att se hur stor roll de därmed utgör. I och 

med digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier anser vi det även nödvändigt 

att undersöka hur dessa två faktorer påverkat företags användande av influencers.  

 

Det finns idag forskning kring influencer marketing där forskare undersökt hur företag 

hittar rätt influencers för att få största möjliga genomslagskraft. Dessutom behandlar 

tidigare forskning hur viktigt det är i dagens digitaliserade samhälle att använda sig av 

influencers i sin marknadskommunikation. Däremot saknar vi en djupare diskussion 

kring influencers roll i företags marknadskommunikation. 

 

Utifrån problemformuleringen har följande syfte formulerats: 

❖ Syftet med studien är att klargöra och analysera influencers roll i företags 

marknadskommunikation. 
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1.4 Forskningsfrågor  

Utifrån vårt syfte har följande tre forskningsfrågor formulerats: 

❖ Vad präglar influencers roll som marknadsförare? 

❖ Vad innebär digitaliseringen för företags sätt att arbeta med sin 

marknadskommunikation?  

❖ Hur har utvecklingen av sociala medier påverkat företags användande av 

influencer marketing? 

1.5 Avgränsning och förklaringar 

Vi har valt att avgränsa oss till ett företagsperspektiv i vår studie då vi ville fokusera på 

hur företag ser på influencers roll i deras marknadskommunikation. 

 

Vissa begrepp på engelska som vi under vår undersökning ansett vara nödvändiga, men 

inte kunnat översätta på ett rättvist sätt, har vi därför valt att skriva på engelska för att 

inte förlora innebörden av begreppen. 

 

Begreppen kunder och konsumenter används genom studiens gång med samma 

innebörd; personer som gör inköp och konsumerar produkter eller tjänster.  

 

Begreppslista  

❖ B2B och B2C - Enligt Carlsson (2009) innebär B2B, Business to business, 

företags marknadsföring till andra företag. Vidare betyder B2C, Business to 

consumer, företags marknadsföring till kunderna.  

❖ Blogosphere - Ett världsomfattande samlingsnamn för bloggare som enligt 

Rosenbloom (2004) interagerar tillsammans genom att länka och referera till 

varandras bloggar. Länkarna sinsemellan är alltså det som utgör 

Blogosphere. 

❖ Community - En community utgörs enligt Carlsson (2009) av ett socialt 

nätverk, en internetbaserad sammanslutning av individer och digitala 

mötesplatser som exempelvis Facebook och MySpace.  

❖ Vlogg - Slanguttryck för begreppet “Videoblogg”, som enligt Frobenius 

(2013) utgörs av att en person pratar in i en kamera och producerar ett 

framträdande direkt riktat mot tittarna.  
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2 Metod  

Det andra kapitlet avser att redogöra för de metodval och tillvägagångssätt som 

tillämpats i studien. Här presenteras, förklaras och motiveras bland annat metodval, 

forskningsansats, datainsamling samt vetenskapliga kriterier. 

 

2.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i utförandet av vår studie, då den 

ämnar till att skapa en djupare förståelse kring influencers roll inom företags 

marknadskommunikation. En kvalitativ metod anses vara mer djupgående och 

detaljerad (Bryman & Bell, 2013), till skillnad från den kvantitativa metoden, vars fokus 

oftast handlar om att använda siffror som data och sedan analysera dessa genom 

statistiska tekniker (Merriam & Tisdell, 2016). Vid kvalitativa metoder är det tolkning 

av insamlad information som står till grund för studien, och fördelen med denna metod 

är att den ger en helhetsbild av fenomenet som studeras (Holme & Solvang, 1997). Med 

vårt syfte i åtanke krävs det att vi skapar oss en helhetsbild av fenomenet influencer 

marketing. Vägen till denna förståelse anser vi lämpligast sker genom ett kvalitativt 

metodval, då kvalitativ data enligt Merriam och Tisdell (2016) öppnar upp för tolkning 

och förståelse. Vid användandet av en kvalitativ metod, menar flera författare att det 

empiriska materialet oftast samlas in på det här sättet, genom djupgående intervjuer 

(Merriam & Tisdell, 2016; Eriksson & Kovalainen, 2015; Smith, 2010). Dessa 

djupgående intervjuer bör fokuseras till ämnen som berör studiens innehåll samt att de 

är väl kopplade till de forskningsfrågor som utformats från studiens syfte (Merriam & 

Tisdell, 2016). Insamlandet av vårt empiriska material har erhållits genom sju intervjuer 

med djupgående diskussioner kring tre huvudfrågor (Se Bilaga A, Intervjuguide). 

 

2.2 Forskningsansats  

Vanligtvis använder sig forskare främst av två olika forskningsansatser, en induktiv- 

eller deduktiv ansats (Smith, 2010). Skillnaden mellan dessa två är att en induktiv ansats 

utgår från det empiriska materialet för att sedan placeras in som teori (Bryman & Bell, 

2013). En deduktiv ansats börjar däremot med teoretiska modeller och koncept för att 

sedan testas ute på fältet, där hypotesen bekräftas eller förkastas (Fejes & Thornberg, 

2015). Induktion tenderar att vara utforskande (Smith, 2010) genom att forskare drar 

slutsatser utifrån flera olika fall (Fejes & Thornberg, 2015). Genom att ha ett induktivt 

förhållningssätt vid insamlandet av det empiriska materialet, menar Yin (2013) att 
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forskare i större utsträckning kan undgå att låta materialet påverkas av tidigare 

teoretiska påståenden. Enligt Eriksson och Kovalainen (2015) utgörs ett deduktivt 

förhållningssätt istället av att teorin anses vara den primära källan till kunskap. 

 

På senare tid har dock flertalet författare börjat diskutera det faktum att många forskare 

använder båda ansatserna under forskningsprocessen, fast vid olika faser (Eriksson & 

Kovalainen, 2015). De båda ansatserna anses rymma drag av varandra, och kan med 

andra ord istället uppfattas som tendenser istället för två helt skilda begrepp (Bryman & 

Bell, 2013). En anledning till varför denna diskussion uppkommit, handlar om att det 

finns författare som belyst de olika utmaningar som ansatserna även bidrar med. Vid en 

deduktiv ansats är den främsta utmaningen för forskare att försöka vara känsliga och 

mottagliga för empirin som samlas in, på grund av det faktum att fokus läggs på att 

bevisa teorin (Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Alvehus (2013) kan tolkningsprocessen 

även vara svår vid båda ansatserna, då den vid en deduktiv ansats kan bli problematisk 

på grund av att forskarna inte kan garantera att den genomförts oberoende av forskarnas 

teoretiska underlag, vilket även utgör problemet vid en induktiv ansats. Därmed kan 

ansatserna ses som två ideal som är svåra att leva upp till, utan att man stöter på 

utmaningar som ovan diskuterats. Därför har begreppet abduktion utvecklats. 

 

Enligt Alvehus (2013) förklaras abduktion enklast genom att se det som ett växelspel 

mellan ett deduktivt och induktivt förhållningssätt under själva forskningsprocessen. 

Det deduktiva förhållningssättet kan användas för att analysera hypoteser och utgå från 

teoretiska modeller och koncept, för att sedan skifta till det induktiva förhållningssättet 

under insamlandet av empirin. Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar att abduktion 

inte heller enbart är en mix av båda ansatserna, utan att en abduktiv ansats även tillför 

egna moment till forskningsarbetet. 

 

Med ovanstående diskussion i åtanke, kan vi konstatera att vi använt oss av en deduktiv 

forskningsansats i början av vår forskningsprocess. Detta motiverar vi genom att vårt 

syfte och våra frågeställningar har skapats genom att vi läst in oss på tidigare teori kring 

influencer marketing, vilket är karaktärsdragen vid en deduktiv ansats. Vid insamlandet 

av vårt empiriska material anser vi däremot att vi använt oss av en induktiv ansats. 

Detta motiverar vi genom vår öppna intervjuguide, där fria diskussioner eftersträvats, 

samt att vi inte ville låta det teoretiska materialet styra våra respondenter och därmed gå 
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miste om eventuell värdefull information. Därmed kan vi konstatera att vår studie kan 

anses vara av abduktiv karaktär, då vi fört ett växelspel mellan både ett deduktivt och 

induktivt förhållningssätt under vår forskningsprocess. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Strategiskt urval  

För att samla in vårt empiriska material valde vi att genomföra djupgående intervjuer 

med ett antal utvalda respondenter. Intervjuer anses av många författare bidra till 

djupare förståelse samt en mer fullständig helhetsbild av det valda fenomenet (Merriam 

& Tisdell, 2016; Eriksson & Kovalainen, 2015; Smith, 2010; Holme & Solvang, 1997). 

För att empirin som samlas in ska vara av relevans för studien, krävs det att urvalet av 

respondenter görs med största eftertänksamhet och noggrannhet (Holme & Solvang, 

1997). Därför har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval, vilket enligt Alvehus 

(2013) handlar om att forskarna väljer respondenter som sannolikt har hög kunskap 

kring det fenomen som studeras. Kriterierna för detta strategiska urval tar sin grund från 

vårt syfte och våra forskningsfrågor och för att kunna besvara dem krävdes respondenter 

med kunskap kring influencer marketing. Därför valde vi att kontakta företag som 

arbetar med influencer marketing i deras marknadskommunikation samt konsultföretag 

inom marknadsföring. Oavsett om respondenten i fråga arbetar på ett företag eller ett 

konsultföretag ansåg vi att deras erfarenhet av influencer marketing samt expertis inom 

området, var av relevans för vår studie. Med andra ord intervjuades samtliga 

respondenter i egenskap som experter inom sitt område. 

 

Enligt Trost (2010) ska urvalet vid val av respondenter vara heterogent inom en given 

ram. Det kan därför vara av fördel att urvalet präglas av variation genom att 

intervjupersonerna varierar utan att någon står ut på ett extremt vis. Vi tolkar detta som 

att det kan vara berikande för vår studie att välja respondenter som kan tillföra olika 

synvinklar på vårt valda fenomen, utan att de skiljer sig åt alldeles för mycket. Därför 

utgörs vårt urval av respondenter från följande två urvalsgrupper: 

1. Företag som arbetar med influencers i sin marknadsföring 

2. Konsultföretag inom marknadsföring 

Motiveringen till indelningen är att de två urvalsgrupperna besitter expertkunskaper 

inom ämnet influencer marketing, men troligtvis har de olika synvinklar på fenomenet. 

Samtidigt som de två olika urvalsgrupperna skiljer sig något åt, innehar alla expertis 
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inom samma ämnesområde. Därför är det fortfarande möjligt för oss jämföra och 

analysera den insamlade datan från dem utan att stöta på för extrema olikheter.   

 

Med vår studies fokus som motiv, ansåg vi det relevant att intervjua sju personer som 

arbetar inom någon av de två ovan nämnda urvalsgrupperna. Urvalet föll på två företag 

som arbetar med influencers i sin marknadsföring och fem konsultföretag. Nedan följer 

en lista på de respondenter som deltagit i vår studie:  

 

❖ Katarina Tikka, Marknadskonsult, United States of Tikka 

(Personlig intervju, 2017-04-11) 

❖ Cecilia Wiklund, Projektledare, Mecka Reklambyrå 

(Personlig intervju, 2017-04-12) 

❖ Maria Hedström, Brand manager, Galderma Nordic AB 

(Telefonintervju via FaceTime, 2017-04-18) 

❖ Peter Marklund, Delägare & försäljningschef, LindMarkmedia 

(Personlig intervju, 2017-04-19) 

❖ Mats Glefors, Mediestrateg, Connect Media 

(Personlig intervju, 2017-04-19) 

❖ Felicia Östman, Säljare & projektadministratör, Loppi 

(Mejlintervju, 2017-04-19) 

❖ Adam Wiberg, Försäljningschef, Searchminds Group 

(Personlig intervju, 2017-04-26) 

 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilka enligt Alvehus (2013) och 

Gray (2014) kan karaktäriseras av ett intervjuschema med ett fåtal öppna frågor. Enligt 

Patton (2015) gör användandet av öppna frågor det möjligt för respondenterna att återge 

djupare och mer betänksamma svar, vilket enligt Holme och Solvang (1997) samt 

Eriksson och Kovalainen (2015) gör att respondenten får chansen till att styra samtalet 

vilket ofta leder till fler detaljer. De öppna frågorna är oftast specificerade, samtidigt 

som denna typ av intervju ger intervjuaren en större frihet att gå utöver svaren och 

därmed få möjligheten till djupare kvalitativ information (May, 2013). Detta utgör en av 

fördelarna med semistrukturerade intervjuer, då tonen på intervjun kan gå mer i takt 

med en vardaglig konversation än en formell intervju (Eriksson & Kovalainen, 2015). 

En annan fördel är att det sägs vara lättare för respondenten att besvara frågorna i egna 
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termer, samtidigt som denna typ av intervju även ger forskaren större möjlighet till 

jämförelse (May, 2013). Dock menar Alvehus (2013) att personen som leder intervjun 

bör vara aktiv och ställa följdfrågor, för att undvika att respondenten svävar ut för 

mycket i sina svar och således ger irrelevanta svar. 

 

Vi valde redan vid första kontakten med våra respondenter att förklara vilka vi var samt 

syftet med vår studie. Detta gjorde vi för att det är viktigt enligt Jacob och Furgerson 

(2012) för respondenterna att vara införstådda med detta innan intervjun genomförs. Vi 

var tydliga med vad vi ville få ut av vår intervju och vad vi förväntade oss av våra 

respondenter. En annan viktig del, enligt Trost (2010), är att vid genomförandet av 

semistrukturerade intervjuer skicka ut en intervjuguide ett par dagar innan. 

Intervjuguiden skickas ut för att respondenterna ska få möjlighet att förbereda sig samt 

vara införstådda med vad för typ av frågor som kommer att diskuteras. Vi valde att 

skicka ut intervjuguiden två dagar innan till våra respondenter. Motiveringen till vår 

intervjuguide grundar sig i att den enligt Patton (2015) förser respondenten med de 

frågor som kommer diskuteras. Dessutom öppnar intervjuguiden upp för diskussion 

kring ämnet då respondenten har tid att fundera och förbereda sig ett par dagar innan. 

Vid utformandet av intervjufrågor menar Jacob och Furgerson (2012) att det kan vara 

fördelaktigt att undvika frågor som börjar med exempelvis vad eller hur, då svaret i 

dessa fall kan bli begränsat till frågan och viktig information kan gå mistes om. Vi valde 

att använda oss av en enklare öppningsfråga (Se Bilaga A, Intervjuguide), där 

respondenten uppmanas till att berätta fritt kring ämnet influencer marketing. 

Efterföljande frågor var av samma karaktär, vilket Jacob och Furgerson (2012) menar 

minskar risken för ledande frågor. Dessutom eftersträvade vi respondenternas egna 

erfarenheter och synvinklar på fenomenet.  

 

Den vanligaste formen att genomföra en intervju på är genom ett personligt möte 

(Eriksson & Kovalainen, 2015). Vi eftersträvade att genomföra alla våra intervjuer via 

personliga möten, men tyvärr var detta inte genomförbart med samtliga respondenter. 

Totalt sett skedde två av sju intervjuer över telefon eller mejl på grund av geografiska 

förhållanden. Att genomföra intervjuer över telefon, trots att det logiskt sett kan vara 

fördelaktigt, kritiseras ibland på grund av att vissa möjligheter till att läsa av 

respondenten går förlorade (Gray, 2014). Vi försökte minska ovanstående kritik genom 

att tillfråga respondenten om vi kunde genomföra intervjun via Skype eller FaceTime 
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istället. Respondenten tackade ja, vilket gav oss möjlighet att virtuellt genomföra 

intervjun med personen och därmed minska risken om att förlora möjligheten till att läsa 

av respondenten. Vi tillfrågade även den andra respondenten om vi kunde ta intervjun 

över telefon, men på grund av tidsbrist kunde inte en telefonintervju genomföras. Trots 

detta valde vi att genomföra en mejlintervju med den andra respondenten, då vi anser att 

den är av mer värde för vår studie än ingen intervju alls.   

 

Vid genomförandet av intervjuer är det effektivt att spela in dem, för att personen som 

leder intervjun ska kunna fokusera på själva samtalet utan att behöva ta anteckningar 

under tiden (Smith, 2010). En inspelning säkerhetsställer även att forskare inte gör egna 

tolkningar av vad som sagts under intervjun (Patton, 2015). En annan fördel med att 

spela in intervjun, enligt Smith (2010) är att forskare kan gå tillbaka och spela upp 

kommentarerna en gång till, och därmed få tid till att reflektera i lugn och ro över 

svaren. Vi valde att spela in samtliga intervjusamtal på två inspelningsenheter, en dator 

samt en telefon, för att försäkra oss utifall tekniken skulle krångla på någon av 

enheterna. Vid inspelning av intervjuer är det också viktigt att tänka igenom vart 

intervjun äger rum, då bakgrundsljud kan störa kvaliteten på inspelningen (Smith, 

2010). Därför föreslog vi i den mån som var möjlig, att intervjun skulle äga rum på 

respondenternas kontor, helst i ett avskilt konferensrum eller dylikt. Dock fick vi 

genomföra en intervju på ett café, då respondenten inte hade tillgång till eget kontor. 

Detta visade sig däremot inte vara ett problem då vi var noga med att placera oss avskilt 

från resten av cafégästerna, vilket gjorde att inspelningen från denna intervju i stort sett 

behöll lika hög kvalitet som de övriga. 

 

Enligt Alvehus (2013) finns det en möjlig nackdel vid inspelning av intervjuer, och det 

är att respondenterna kan känna sig begränsade i hur öppna de vågar att vara i deras 

svar. Därför var vi tydliga med att fråga varje intervjuperson om tillåtelse för att spela in 

intervjun, efter att vi förklarat anledningen till varför vi ansåg det nödvändigt för vår 

studie. Vi förklarade även att det inspelade materialet raderades efter att vi transkriberat 

det, för att försäkra respondenterna om att det inte når någon annan utöver oss två. Efter 

en intervju är det enligt Merriam och Tisdell (2016) av fördel att transkribera materialet, 

eftersom forskarna får möjlighet att bekanta sig och bli införstådda med sitt empiriska 

material, vilket i sin tur ökar chanserna för en bra analys. Vi valde att transkribera 

samtliga intervjuer, för att enklare kunna reflektera och analysera vårt empiriska 
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material. Det är också av fördel enligt Smith (2010) att transkribera materialet från tal 

till skrift, då det ger möjlighet för forskarna att direkt citera respondenterna, vilket kan 

vara användbart för att illustrera studiens resultat. 

 

En annan fördel som vi drog nytta av under genomförandet av våra intervjuer, var att vi 

var två personer. Enligt flera forskare är det fördelaktigt att vara två stycken då man dels 

kan finna stöd hos varandra samt att den ena kan leda intervjun medan den andra kan 

fokusera på att ta anteckningar (Trost, 2010; Smith, 2010). Utöver detta för oftast två 

personer en bättre intervju, där förståelsen för det empiriska materialet ökar i jämförelse 

med om enbart en person skulle genomföra intervjun (Trost, 2010). Vi valde att 

använda oss av ovanstående upplägg, där vi turades om från varje intervju att vara den 

som ställde frågorna och var mest aktiv i samtalet till att vara den som främst 

fokuserade på att ta anteckningar och lyssna aktivt. Detta visade sig vara ett lyckat 

koncept i vårt fall, då vi dels försäkrade oss om vårt empiriska material samt att vi på ett 

tydligt och effektivt sätt identifierade nyckelord och återkommande resonemang bland 

samtliga intervjuer. På grund av att vi uppmuntrade samtliga respondenter till öppna 

diskussioner genom vårt val av en öppen intervjuguide, tog alla samtal och diskussioner 

olika riktningar. Dock kunde vi med hjälp av anteckningar och transkriberingar, 

identifiera de mest återkommande nyckelorden och resonemangen rörande ämnet 

influencer marketing, vilket fick utgöra grunden för vår empiriska och teoretiska analys.  

 

2.3.3 Operationalisering och intervjuguide  

Vi valde att operationalisera vårt syfte genom att skapa en intervjuguide som var 

utformad på ett sådant sätt att de svar vi samlade in skulle ha en koppling och därmed 

vara behjälpliga i besvarandet av vårt syfte och våra frågeställningar. Enligt May (2013) 

handlar operationalisering om att man omvandlar och definierar teoretiska begrepp till 

operationella begrepp för att de enklare ska kunna identifieras eller mätas. I vårt fall 

utgörs våra främsta teoretiska begrepp av influencer marketing, digital marknadsföring 

samt sociala medier. Vår intervjuguide har utformats av dessa teoretiska begrepp, men 

vi har omformulerat dem till frågor som respondenterna kan förstå och besvara, samt 

diskutera fritt kring. Att intervjuguidens frågor bör vara öppna i sin utformning 

diskuteras av Trost (2010), Jacob och Furgerson (2012) samt May (2013) för att tillåta 

respondenterna till att prata och diskutera fritt kring ett område och begrepp.  
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Vidare valde vi även att använda oss av stödpunkter, för att inte gå miste om sådant som 

framkommit i litteraturen eller information som kan berika det empiriska materialet 

ytterligare. Stödpunkter har visat sig vara en framgångsrik metod bland tidigare 

intervjuer, då respondenter kan komma med överraskande bidrag samtidigt som 

forskare försäkrar sig om att den teoretiska kopplingen inte går förlorad (Trost, 2010; 

Jacob & Furgerson, 2012). Värt att nämna är dock att frågorna till konsultföretagen och 

frågorna till företagen som arbetar med influencers i stort sett är identiska. Vi har enbart 

lagt till ordet “ditt” framför frågorna till företag som arbetar med influencers för att 

erhålla mer unika svar kring just deras användning av influencer marketing. Vi valde att 

skapa stödpunkter under samtliga huvudpunkter (Se Bilaga A, Intervjuguide), som fick 

agera stöd för oss under intervjuerna. Stödpunkterna utvecklades således för att inte gå 

miste om den teoretiska kopplingen samt för att undvika ledande frågor.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

Beroende på vad för typ av metodval forskare använt sig av, menar Bryman och Bell 

(2013) samt Lincoln och Guba (1985) att utvärderingskriterierna av 

forskningskvaliteten kan skilja sig något åt. De två vanligaste vetenskapliga kriterierna 

är validitet och reliabilitet, vilka oftast kopplas till kvantitativa metoder, där de 

utvärderar de mätningar som gjorts (Bryman & Bell, 2013). Däremot finns det 

alternativa kriterier, som enligt Lincoln och Guba (1985) samt Bryman och Bell (2013) 

passar bättre in på kvalitativa studier för bedömning och utvärdering, och dessa kriterier 

utgörs av begrepp som trovärdighet (på engelska: trustworthiness) och äkthet. Vi har 

därför valt att lägga större fokus på begreppen trovärdighet och äkthet, då även vi anser 

att de är mer relevanta i förhållande till vår kvalitativa studie. 

 

2.4.1 Trovärdighet  

Begreppet trovärdighet (på engelska: trustworthiness) består enligt Bryman och Bell 

(2013) av fyra underkriterier; trovärdighet (på engelska: credibility), överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftbarhet, som alla har ett likvärdigt kriterium inom den kvantitativa 

forskningen. Vid utvärdering av studiens trovärdighet (på engelska: credibility) handlar 

det om att det resultat och de belägg som presenteras är naturliga och äkta, utan några 

som helst felaktigheter eller fusk (May, 2013). Enligt Gray (2014) kan detta jämföras 

med intern validitet. Fejes och Thornberg (2015) samt Ejvegård (2009) menar att intern 

validitet handlar om att den metod som använts verkligen undersöker det som var tänkt 

att undersökas. Enligt Merriam och Tisdell (2016) handlar intern validitet även om i 
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vilken utsträckning studiens resultat är tillförlitligt. I vårt fall handlar det om att den 

empiri som vi samlat in via våra intervjuer är naturliga och äkta och att vi inte förvrängt 

eller tolkat dem på ett felaktigt vis. Vi har därför valt att medverka båda två på samtliga 

intervjuer, för att undvika att någon av oss förvränger eller missförstår någon eller några 

av respondenterna, vilket även reducerar sannolikheten för felaktigheter. 

 

Den andra delen inom begreppet trovärdighet, handlar om studiens överförbarhet. 

Kvalitativa studier fokuserar ofta på att få en djupare förståelse för ett socialt fenomen 

snarare än bredd, som oftast är det primära syftet vid kvantitativa studier (Bryman & 

Bell, 2013). Men däremot kan den djupa beskrivningen från en kvalitativ studie förse 

andra personer med en databas som sedan kan testas på en annan miljö. Därefter kan en 

bedömning av studiens överförbarhet göras, genom att undersöka hur pass överförbara 

resultaten av studien faktiskt är (Guba & Lincoln, 1994). Begreppet överförbarhet kan 

därför jämföras med begreppet extern validitet som handlar om att se hur studiens 

resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer (Gray, 2014). I vårt fall kan vi inte 

garantera någon överförbarhet, då vi enbart studerat ett fåtal personer inom ett socialt 

fenomen. Vi har däremot försökt identifiera nyckelord, som i sin tur kan utgöra en 

databas för framtida forskare, där möjligheten för en kvantitativ studie inom ämnet 

influencer marketing kan genomföras. Först då kan eventuella generaliseringar börja 

dras samt en bredare bild av fenomenet återges.  

 

Det tredje kriteriet för trovärdighet är pålitlighet, eller reliabilitet som det oftare 

benämns. Pålitlighet handlar främst om att bedöma och utvärdera om studien är 

repeterbar, men detta medför ett problem vid kvalitativa studier, då de oftast resulterar i 

unika resultat fokuserade till ett speciellt socialt fenomen (Guba & Lincoln, 1994). 

Genom att forskarna av en studie behåller ett granskande synsätt genom hela studien, 

utgör detta ett sätt att stärka tillförlitligheten samt studiens trovärdighet (Lincoln & 

Guba, 1985). Ett annat sätt att stärka pålitligheten i studien är att forskarna är noggranna 

vid bearbetningen av det empiriska materialet (Holme & Solvang, 1997) samt att man 

använder sig av flera empiriska källor (Gray, 2014). Utöver detta går det även inom 

kvalitativa metoder att stärka pålitligheten genom att forskarna till studien kommer 

överens om hur det empiriska och teoretiska materialet ska tolkas (Bryman & Bell, 

2013). Utefter ovanstående argument har vi försökt eftersträva högsta möjliga 

pålitlighet för vår kvalitativa studie. Vi har valt att använda oss av fler olika empiriska 
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källor, där samtliga sju respondenter bidragit på olika vis till vår empiriska analys och 

således har vi stärkt vår pålitlighet. Vidare har vi även varit noggranna med att diskutera 

tillsammans hur vi ska tolka det empiriska och teoretiska materialet och utfört 

tolkningsarbetet tillsammans, för att höja pålitligheten i vårt arbete.  

 

Begreppet reliabilitet handlar om tillförlitligheten av studien (Ejvegård, 2009), och 

därmed om resultatet av studien är repeterbart (Bryman & Bell, 2013; Trost, 2010). Den 

största anledningen till denna svårighet, ligger i beaktningen av tidsfaktorn (Ejvegård, 

2009). Vid kvalitativa studier, där sociala fenomen och miljöer studeras, måste forskare 

enligt Bryman och Bell (2013) vara medvetna om att det är aspekter som förändras med 

tiden. Tidsfaktorn leder i sin tur till den oundvikliga svårighet som ligger i att replikera 

en kvalitativ studie på nytt och förvänta sig exakt samma resultat, då forskarnas och 

respondenternas egna tolkningar har stor inverkan på resultatet. Vi är medvetna om att 

vår studie är svår att replikera, vilket sänker reliabiliteten och därmed pålitligheten. Men 

detta har vi försökt att reducera genom vår öppna intervjuguide, som i teorin är 

lättåtkomlig och därmed replikerbar. Men vi vill även här påpeka att en replikation av 

en kvalitativ studie kan resultera i något annorlunda resultat, med motivering av 

tidsfaktorn samt att våra egna och respondenternas tolkningar har inverkan på det 

resultat som vi presenterar i den här studien. 

 

Det sista kriteriet under begreppet trovärdighet, handlar om att utvärdera studiens 

bekräftbarhet. Det handlar om att forskaren ska ha verkat i god tro, vilket främst innebär 

att inga personliga värderingar eller teoretiska lutningar ska ha påverkat eller styrt det 

resultat som studien påvisar. Bekräftbarhet kan därmed jämföras med begreppet 

objektivitet (Bryman & Bell, 2013). Vi har eftersträvat en hög bekräftbarhet, genom 

bland annat ett induktivt förhållningssätt under våra semistrukturerade intervjuer för att, 

som tidigare nämnt, undvika styrning av teori och ledande frågor. Dessutom har vi även 

varit noggranna i vårt tolkningsarbete, genom att eftersträva största möjliga objektivitet, 

för att inte färga eller misstolka den empiri vi samlat in. Enligt Smith (2010) är det även 

här viktigt att påpeka det faktum att det är svårt att inte bli influerad av sina egna 

trosuppfattningar och värderingar när man ska dra slutsatser kring det ämne som tolkas. 

I många fall kan ens undermedvetna styra utan att man är medveten om det, vilket då 

inte ger ett hundraprocentigt objektivt resultat i slutändan.  
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2.4.2 Äkthet 

Förutom trovärdighet anser Lincoln och Guba (1985) att begreppet äkthet utgör ett 

passande bedömnings- och utvärderingskriterium vid en kvalitativ studie. En studies 

äkthet handlar om att återge en rättvis och korrekt bild av det som undersökts. 

Bedömningen handlar främst om att se om studien tillhandahåller flera olika synvinklar 

på samma sociala miljö. Om det inte är fallet, kan studien enligt Bryman och Bell 

(2013) uppfattas som oäkta då resultaten kan anses vara ledande. Vi har eftersträvat att 

återge en rättvis bild av vårt sociala fenomen genom att intervjua olika typer av personer 

med olika befattningar. Dels har vi valt att intervjua marknadsansvariga på företag som 

arbetar med influencers samt marknadsföringskonsulter för att få en mer objektiv syn på 

influencer marketing, då de inte själva nödvändigtvis använder sig av influencers. Dessa 

två synvinklar anser vi återger en mer rättvis och korrekt bild av influencer marketing, 

och därmed stärks också vår studies äkthet. 

 

2.4.3 Stabilitet  

Om en studie anses stabil betyder det att resultatet som presenteras är stabilt över en 

längre tid, med andra ord anses det inte vara föränderligt över en längre tidsperiod 

(Gray, 2014). På grund av att vår studie är av kvalitativ form, samt att den fokuserar på 

att tillhandahålla en djupare insikt inom ett visst socialt fenomen, kan vår stabilitet vara 

svår att avgöra eller konstatera. Vårt fenomen är även nära kopplat till sociala medier 

och den digitala världen, som förändras och utvecklas varje dag. Den ständiga 

förändringen gör att vi inte kan avgöra hur stabilt vårt resultat är för framtida forskning, 

utan det får istället testas om på nytt i framtiden.  

 

2.5 Forskningsprocessen  

2.5.1 Arbetets gång  

Vår uppsatsprocess började med att vi genomförde en sökning på de främsta digitala 

marknadsföringstrenderna 2017, med motivering av att vi var intresserade av att skriva 

om ett ämne som låg i tiden. Efter noggranna sökningar kom vi fram till att influencer 

marketing var den trend vi själva ansåg mest intressant. En motivering till varför vi 

valde influencer marketing, beror dels på att vi själva influeras dagligen av kända 

influencers samt att vi var nyfikna på den plattform som det dagligen utspelas på, 

nämligen sociala medier. Därmed skapades grunden till vårt uppsatsämne och efter 

flertalet diskussioner kring hur vi skulle vinkla studien, kom vi fram till att vi var 

intresserade av att undersöka influencers roll inom företags marknadskommunikation. 
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Ämnet grundar sig främst i diskussionen kring att det är en av de största digitala 

trenderna 2017, vilket också skapar frågan kring hur stor roll influencer marketing 

faktiskt har för företag idag. Utöver influencer marketing berörde även våra 

diskussioner betydelsen av digital marknadsföring och utvecklingen av sociala medier. 

 

När ämnet för vår studie var fastställt började vi arbetet deduktivt genom att läsa in oss 

på och söka efter relevant teori rörande influencer marketing, digital marknadsföring 

och sociala medier. Teorin vi fann behandlade främst det faktum att influencer 

marketing används allt mer som en marknadsstrategi samt hur viktigt det är att hitta rätt 

influencers. Däremot saknade vi teori kring influencers roll i företags 

marknadskommunikation vilket därmed fick utgöra vårt främsta fokus. I detta skede 

började vi även kontakta eventuella respondenter för intervjuer som ansågs kunna bidra 

med information samt hjälpa oss i arbetet med vår studie. Vi uppfattade sökandet av 

respondenter som utmanande, då flera av de personer vi hörde av oss till inte hade 

möjlighet att ställa upp främst på grund av tidsbrist. Trots denna utmaning lyckades vi 

få kontakt med sju respondenter som samtliga hade kunskap om influencer marketing. 

Under intervjuerna och insamlandet av vår empiri var vi induktiva genom att hålla 

intervjuer av öppen karaktär. Efter insamlingen av vårt empiriska material återgick vi 

till att agera deduktivt genom att anpassa vår teoretiska referensram i efterhand utifrån 

det som framkom i empirin. Vi skiftade sedan i vår analys tillbaka till ett induktivt 

förhållningssätt för att låta empirin styra. Till sist skrevs våra avslutande slutsatser. 

 

2.5.2 Tolkning  

Kvalitativa studier strävar oftast efter att erhålla djupare insikt inom ett visst socialt 

fenomen och i vårt fall utgörs det av influencer marketing. På grund av att vi valt att 

samla in vår empiri via intervjuer, vilar därmed vår kvalitativa studie på vår tolkning 

och uppfattning av den insamlade empirin. En kvalitativ studie kan därför ofta anses 

bjuda in forskarna till tolkning (Yin, 2013). Tolkning av den information som samlas in 

kan på många sätt anses utgöra en kritisk fas inom forskningsprocessen. Faktum är att 

människor aldrig kan skydda sig helt från misstolkningar eller felaktigheter vid tolkning 

av ett material (Holme & Solvang, 1997). En annan aspekt kopplat till tolkning i detta 

sammanhang, är att våra intervjufrågor var av öppen karaktär, vilket även gjorde det 

möjligt för respondenterna att prägla sina svar av egna erfarenheter och uppfattningar. 

Detta leder oss in på hermeneutiken, som vi använt oss och inspirerats av i vårt 

tolkningsarbete under hela forskningsprocessen. Hermeneutik handlar om att förmedla, 
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förstå samt tolka och är lämpligt att använda sig av när respondenterna får stort 

utrymme till att styra samtalen (Fejes & Thornberg, 2015). Huvudsyftet med 

hermeneutiken är att man som forskare först kan förstå en del om den sätts i samband 

med helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008), vilket oftast är ett arbetssätt som många 

forskare använder sig av när de tolkar information (Fejes & Thornberg, 2015). Detta är 

något vi eftersträvat i vårt tolkningsarbete, genom att vi tolkat den empiri vi samlat in 

efter att försökt hitta nyckelord och begrepp som kan sättas i samband med en 

helhetsuppfattning kring influencer marketing.  

 

Vidare är det viktigt inom hermeneutiken och tolkningsläran att ha en förståelse för 

vilka personerna är bakom de yttranden och svar som utgör empirin (Fejes & 

Thornberg, 2015). Förståelse utgör även en stor del av vårt tolkningsarbete, på grund av 

att vi är väl införstådda med att våra respondenter arbetar inom olika företag samt olika 

branscher, med undantag av att alla ändå berör influencer marketing i sin vardag. Även 

respondenternas ålder, position samt bakgrund kan ha inverkan på de svar som erhålls. 

Denna förståelse gör oss medvetna om att respondenterna återger egna erfarenheter och 

uppfattningar om fenomenet som nödvändigtvis inte stämmer överens med varandra 

sinsemellan. Exempelvis kan influencers roll uppfattas som mycket större för företag 

som arbetar med influencers själva, medan marknadsföringskonsulter återger en mer 

objektiv och allmän syn på fenomenet. 

 

2.5.3 Etik  

Värderingar och intressen kan omedvetet styra forskningsprocessen, vilket gör att etik 

får en central roll i strävan av att bevara studiens legitimitet och integritet (May, 2013). 

Det finns flera olika sätt att bedriva ett etiskt förhållningssätt under 

forskningsprocessens gång (Boeije, 2014), vilket vi eftersträvat konstant under studiens 

genomförande. Flera författare framhåller att ett sätt att föra ett etiskt förhållningssätt är 

att eftersträva och upprätthålla ett informerat samtycke (Boeije, 2014; May, 2013; Trost, 

2010). Det handlar i grund och botten om att forskare är måna om respondenternas 

integritet (Holme & Solvang, 1997) samt att vara tydlig med att eftersträva deras 

samtycke till det som behandlas och diskuteras i studien (Boeije, 2014; Bell, 2006). Vi 

har varit tydliga både innan, under och efter våra intervjuer med respondenterna till 

denna studie om hur vi hanterat den empiri som vi samlat in och vad som hände med 

den efter att vi transkriberade den. Vidare har alla respondenter haft möjlighet att begära 

om att få vara anonyma i vår studie, för att skydda och respektera deras integritet. 
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2.6 Metodkritik 

Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär utgörs den främsta kritiken enligt Bryman 

och Bell (2013) av att studien kan bli subjektiv. Detta kan kopplas till 

tolkningsprocessen, som styrs av vad forskare anser relevant samt hur de tolkar den 

empiri de samlat in. Därför kan det förekomma en risk av att vårt resultat präglas av 

våra personliga tolkningar, intressen och bedömningar. Subjektiviteten leder också till 

den svårighet som Lincoln (1994) samt Bryman och Bell (2013) påtalar gällande 

kvalitativa studier, att de är svåra att replikera. Våra tolkningar utgör därmed en risk i 

att vi färgar vårt material, på grund av våra egna personliga erfarenheter och 

upplevelser. Därmed blir studien svår att replikera, då andra forskare troligtvis inte 

intervjuar samma personer som vi samt att det troligtvis inte tolkar svaren likadant, 

vilket leder till ett eventuellt avvikande resultat från vårt. Vi vill även beakta den kritik 

som Ruane (2006) riktar mot den insamlade empirin vid kvalitativa studier, nämligen 

expertkunskap. Författaren menar att de intervjupersoner som anses besitta 

expertkunskaper, baseras på deras egna erfarenheter, åsikter eller utbildning. Därmed 

utgörs risken av att vi som författare till studien accepterar deras kunskaper som en 

sanning, vilket inte nödvändigtvis är fallet. För att reducera denna risk har vi som 

författare valt att försöka tolka vår empiri med kritiska ögon. 

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot vår studie berör storleken på vårt urval av 

respondenter. Denna kritik kan vi enbart besvara med att urvalet främst begränsades av 

tid, då vi arbetat efter en utsatt deadline samt att tillfrågade respondenter inte alltid haft 

tid till att ställa upp på intervjuer. Även Bryman och Bell (2013) påpekar att urvalet ofta 

påverkas av olika faktorer, som exempelvis tid och pengar.  
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3 Teoretisk referensram 

Det tredje kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska referensram som består av tre 

huvuddelar, för att ge läsaren en mer ingående förklaring till studiens relevanta 

områden. Först behandlas Influencer marketing, följt av Digital marknadsföring och 

avslutningsvis Sociala medier. 

  

3.1 Influencer marketing 

Influencer marketing har blivit allt mer populärt sedan det ökade användandet av 

Internet under tidigt 2000-tal. Företag fick fler människor att nå ut till, men samtidigt 

också mindre pengar att nå dem med (Brown & Hayes, 2008). Därmed fungerade inte 

den traditionella marknadsföringsmixen lika effektivt längre, vilket Brown och Hayes 

(2008) menar berodde mycket på att den baseras på äldre föreställningar om försäljning. 

Nya former växte således fram, som exempelvis influencer marketing. 

 

3.1.1 Att marknadsföra genom influencers 

Influencer marketing handlar om att påverka beslutsprocessen för att minska de 

traditionella hinder som finns till försäljning och istället leda till en förenklad förmåga 

att kunna avsluta en försäljning (Brown & Hayes, 2008). Något som skiljer Influencer 

marketing från traditionell marknadsföring är enligt United Influencers (2017) att de 

som ser marknadsföringen faktiskt vill konsumera det innehåll som influencers skapar. 

Influencer marketing handlar om att engagera influencers som har en naturlig och 

autentisk social räckvidd som kan påverka konsumenters beteende och attityd. 

 

Enligt Brown och Hayes (2008) är influencer marketing ett komplext begrepp som 

beskriver en blandning av individer och att använda dem i sin marknadsföring skiljer sig 

från tidigare marknadsföringsaktiviteter. Enligt Waller (2016) gör denna strategi det 

möjligt för marknadsförare att med en enda person nå ut till tusentals människor 

samtidigt. Sociala medier som Instagram och Facebook har skapat en helt ny community 

där influencers enkelt kan skapa och sprida innovativa och inspirerande innehåll om 

olika varumärkens produkter. Roelens, Baecke och Benoit (2016) menar att 

marknadsförare driver en ständig kamp med att få potentiella kunders uppmärksamhet 

och att ingå i kundens övervägande beslut. Flera marknadsförare har därför skiftat delar 

av sin marknadsstrategi från att direkt kommunicera med kunden till att få andra kunder 

att göra det åt dem. Vidare menar Roelens, Baecke och Benoit (2016) att det beror på 
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det växande faktum att människor blir högst influerade när de får information från andra 

och att WOM är den informationskälla som influerar kunder mest. 

  

“Influencer marketing is really no different than word-of-mouth marketing. It just so 

happens to be taken place in a digital space” 

 – (Pophal 2016, s.19) 

 

Som citatet beskriver ses influencer marketing av många som ett nytt fenomen, men 

faktum är att dess framgång vilar på den grund som WOM skapat (Pophal, 2016). Enligt 

Waller (2016) har sociala medier gett influencer marketing en skjuts i rätt riktning och 

ökat kraften av denna marknadsföringsteknik. Influencer marketing kan, om det 

används på rätt sätt, vara ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra på. Influencers 

bidrar till att varumärken kan skapa ett högre kreativt innehåll, hur varumärket påverkar 

konsumenten samt att de får ta del av influencers engagerade målgrupper. 

 

3.1.2 Vilka är influencers?  

Det finns olika typer av influencers och på sociala medier ser man det tydligt genom 

den breda blandning av människor från alla världens hörn som representerar en mängd 

olika ämnen (Waller, 2016). Influencers popularitet på sociala medier menar Baysinger 

(2015) främst beror på autenticiteten i det innehåll som publiceras. När en influencer 

representerar ett varumärke är det viktigt att influencern tror på varumärket, eftersom 

dess följare direkt märker om innehållet inte är autentiskt. Brown och Hayes (2008) 

menar att det som är utmanande för marknadsförare är att veta vilka som är influencers. 

Att kunna identifiera dem och använda dem som en kanal för att nå potentiella 

konsumenter är också en utmaning, men lyckas man är det givande för företag. Vidare 

menar Brown och Hayes (2008) att marknadsförare kan identifiera influencers genom 

att dessa personer får och stärker sitt inflytande genom att umgås och dela synpunkter, 

berättelser eller skvaller med varandra. Ytterligare en utmaning som kan uppstå för 

marknadsförare är enligt Baysinger (2015) att influencers tenderar att ha sina egna mål, 

likväl som varumärket. Det skapas olika vägar för att nå målen, men det bästa 

varumärket kan göra är att försöka mötas halvvägs. 

 

Brown och Hayes (2008) samt Gladwell (2000) har identifierat karaktärsdrag hos 

influencers och således definierat olika typer av influencers. Enligt Gladwell (2000) kan 

en influencer som pratar mycket och tycker om att introducera nya saker kallas för 
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Connector. Connectors har ofta kontakter inom de flesta sociala, kulturella eller 

ekonomiska kretsarna och är effektiva influencers för specifikt WOM marknadsföring. 

En liknande influencer, enligt Brown och Hayes (2008), kallas för Predictors, eftersom 

denna typ av influencers också pratar mycket om nya saker och framförallt sådant som 

de tror ska komma i framtiden. Det kan vara analytiker, finansiärer, producenter eller 

någon form av debattör, exempelvis en bloggare med mycket kontakter. Vidare 

diskuterar Brown och Hayes (2008) en annan typ av influencer som är snabb med att 

förespråka och rekommendera nya saker, nämligen Trendsetters. Dessa personer är 

tidiga adoptörer och gör sig själva till referenspunkter och skapar sedan den väg som 

resten av marknaden kan följa, genom sina åsikter och tankar. 

 

Influencers som anses ha störst inflytande kallas för Aggregators eller Communicators 

och är personer som samlar och sprider information. Det är från dessa personer som 

media och analytiker får majoriteten av sitt inflytande, på grund av deras kunskap 

(Brown & Hayes, 2008). Influencers som besitter mycket kunskap kan, enligt Gladwell 

(2000), benämnas som en Maven. Varumärken kan vända sig till dessa då dem ofta är 

insiktsfulla gällande trender (Gladwell, 2000). Brown och Hayes (2008) diskuterar 

ytterligare en typ av influencers, Persuaders, som berättar för dig vad du bör göra och 

vägleder dig i en mer direkt riktning. Persuaders kan liknas vid Salesmen som enligt 

Gladwell (2000) har karisma och nyttjar den till att förföra och övertala andra 

människor. Brown och Hayes (2008) benämner influencers som rekommenderar och har 

förmågan att mana en beslutstagare till ett beslut för Recommenders. Ofta är dessa 

influencers passiva i sitt inflytande, med andra ord mer rådgivande än påverkande. 

Personer som erhåller inflytande på grund av sin position kan enligt Brown och Hayes 

(2008) anses vara Proclaimers. En sådan person kan tillkännage något om en produkt 

eller tjänst och på grund av sin position eller att de är välkända inom marknaden, 

lyssnar andra på dem och agerar utifrån deras uttalanden.  

 

3.1.3 Människors inflytelserika färdigheter 

Enligt Arndt (1967) har vi människor en tendens till att köpa sådant som andra också 

köper. När vi är osäkra på en produkt eller en tjänst, söker vi ofta efter socialt stöd innan 

köp. Järvå och Dahlgren (2013) menar att vi dagligen påverkas och manipuleras av 

andra till att fatta olika beslut eller till att omfamna olika idéer. Det inflytande som en 

person har på en annan menar Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2006) i vissa 

fall är starkare än en persons egna uppfattningar. Brown och Hayes (2008) lyfter fram 
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den förmåga som en person har att påverka en annan person och menar att det inte bara 

är en värdefull egenskap hos exempelvis en säljare, utan även hos personer med någon 

typ av ledande roll. Baldwin och Grayson (2004) benämner inflytande som en 

grundläggande del i ledarskap, eftersom det behövs för att kunna sälja in idéer och för 

att motivera människor till att stödja beslut. Vidare menar författarna att en persons 

position inom ett företag, och den makt positionen medför, inte räcker till att influera 

människor utan personen måste även besitta vissa inflytelserika färdigheter. 

 

En bredare definition av inflytande är förmågan eller makten att påverka en person, en 

sak eller ett förlopp (Brown & Hayes, 2008; Sheldrake, 2011). Järvå och Dahlgren 

(2013) menar att alla människor inte söker makt, många känner sig snarare obekväma i 

en situation där de ska bestämma över en annan person. Människan är en social varelse 

och har lärt sig att leva i grupp eftersom det gynnar sig i längden. Därför menar Järvå 

och Dahlgren (2013) att alla grupper behöver en ledare som kan utöva makt inom 

gruppen. Inflytande kan även enligt Fiorella och Brown (2013) kopplas samman med 

känsla, eftersom det inte enbart räcker att ha inflytande över en person för att påverka, 

utan det behövs en emotionell koppling som stärker inflytandet. Brown och Hayes 

(2008) menar att inflytande kan visa sig på flera olika sätt, genom exempelvis direkta 

inköp eller hur konsumenter ser på trovärdigheten hos en leverantör. Utöver detta kan 

inflytande vara den effekt en person har av att skapa en ledande miljö för att påverka en 

annan persons åsikt. Brown och Hayes (2008) diskuterar även hur man kan påverka 

någons beslut. Det framkommer dock att det måste det göras i början eller i slutet av en 

beslutsprocess, partiet där emellan är bara detaljer och inget som influencers påverkar.  

 

3.1.4 Influencers roll  

Enligt Hörnfeldt (2015) spenderar bloggare, som är en typ av influencer, flera år på att 

bygga upp en trovärdighet och relation med sina läsare. Det förtroende som läsarna får 

för en bloggare kan jämföras med det förtroende en person har för sin närmsta 

bekantskapskrets. För företags varumärken utgör därför detta en ovärderlig tillgång. 

Tesseras (2016) menar dock att det först är viktigt att bygga förtroende och pålitlighet 

till konsumenterna innan något slags samarbete med influencers inleds för att försöka 

öka sin försäljning. Företagen behöver således förstå att influencers har de följare de har 

eftersom människor litar på dem och deras åsikter. Dessutom måste företag förstå vilka 

de faktiskt arbetar med, alltså vilka styrkor influencers har för att kunna skapa en 



  
 

24 

fungerande influencer marketing strategi. Med andra ord menar Tesseras (2016) att det 

är viktigt att hitta rätt typ av influencers. 

 

Enligt Hörnfeldt (2016) blir bloggare som en kompis man aldrig träffat, någon som man 

bryr sig om och litar på. På grund av detta är förtroende och trovärdighet något som en 

bloggare inte tar lätt på. Seriösa bloggare som marknadsför ett varumärke i sin kanal 

låter i princip sina följare komma in i deras vardagsrum. Därför menar författaren att 

bloggare aldrig skulle marknadsföra något om de inte tyckte om varumärket och kunde 

stå dess för värderingar. Varumärkens trovärdighet stärks således på grund av att 

bloggares trovärdighet gnuggar av sig på dem. Värdet av detta är nästintill ovärderligt, 

oavsett om bloggaren får betalt eller inte, eftersom en seriös bloggares åsikter inte går 

att köpa. Rogers (2016) menar att ett genuint och förmånligt förhållande mellan 

influencer och varumärke skapas genom att hitta influencers som faktiskt redan har en 

relation till varumärket. Genom att använda personer som redan pratar om varumärkets 

produkter på ett autentiskt vis kommer deras följare på ett mer naturligt sätt skapa en 

relation till varumärket. För företag handlar det om att hitta influencers genom att 

presentera en idé och fråga hur det fungerar tillsammans med influencers innehåll, då 

ingen annan än influencers själva känner och vet vad följarna vill ha. 

 

Enligt Tesseras (2016) är produktlansering samt spridning och främjande av innehåll två 

av de viktigaste och mest kritiska roller som influencers spelar. Att företag vill nyttja 

detta är därför inte förvånande, men de bör vara försiktiga med att för snabbt exploatera 

relationen mellan influencer och konsumenter. Brown och Hayes (2008) diskuterar 

influencers roll och menar att en enskild influencer kan ha flera olika roller i en 

beslutsprocess, eller enbart ha inverkan under en specifik tidpunkt. Däremot är det 

vanligare att ha olika influencers som kommer och går under processen. Men det viktiga 

är att identifiera de influencers som kan ha faktisk påverkan på det slutgiltiga beslutet. 

 

Enligt Pophal (2016) får de flesta influencers någon typ av kompensation från det 

varumärke som de marknadsför. Något som då blir kritiskt för varumärket är att betalda 

influencers likaväl kan låtsas tycka om en produkt eller tjänst. Om deras följare, kunden, 

får reda på detta slår det mestadels tillbaka på varumärket som betalat personer för att 

”låtsas gilla något”. Det är därför väsentligt att influencers känner någon form av kärlek 

eller närhet till produkten eller tjänsten, annars skulle inte innehållet av 
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marknadsföringen kännas naturligt eller autentiskt. Därför nämner både Waller (2016) 

och Pophal (2016) hur viktigt det är att hitta rätt influencers. Pophal (2016) menar också 

att marknadsförare bör fokusera på vem och inte hur många de når ut till.  

 

3.1.5 Word-of-mouth  

Solomon et al. (2006) menar att mycket av det som dagligen diskuteras människor 

emellan är produktrelaterat, med andra ord använder människor WOM utan att tänka på 

det. Faktum är att den information vi får av människor i vår närhet ofta anses vara mer 

trovärdig än den information vi får av formella kanaler. Minazzi (2014) menar att WOM 

är en viktig input när det handlar om beslutstagande gällande framförallt tjänster. Arndt 

(1967) definierar WOM som en muntlig kommunikation mellan två personer, en 

mottagare och en kommunikatör, där mottagaren inte anser att den som kommunicerar 

förespråkar ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Carlsson (2009) menar att personer 

som arbetar med marknadsföring länge har använt sig och dragit nytta av att vi 

människor ser en hög trovärdighet i det som våra vänner och bekanta berättar. Långt 

innan Internets uppkomst användes WOM för att nå ut till konsumenter. Redan på 

1800-talet anlitades människor för att jubla på operor i syfte att ge publiken en positiv 

upplevelse som ledde till att de spred ett gott rykte. Solomon et al. (2006) menar att 

WOM mellan vänner och bekanta ofta skapas av en slump, exempelvis när en ny 

produkt kommer ut på marknaden. 

 

Kunder upplever ofta WOM som mer genuint än annonsering, och detta beror främst på 

det faktum att de som nyttjar WOM inte får betalt av varumärket (Minazzi, 2014). 

Studier har visat att WOM, både gällande svaga och starka anknytningar till något eller 

någon, har ett djupare inflytande än annonsering när det handlar om 

informationsspridning (Goldenberg, Libai & Muller, 2001). Minazzi (2014) menar att 

det finns antaganden om att WOM och annonsering har olika effekter på begär, men att 

en kombination av dem gör att WOM kompletterar och förlänger effekterna av 

annonsering. Dessutom har WOM ett kraftigt inflytande på kunders uppfattningar, 

förväntningar, attityder och beteende. Dellarocas (2003) menar att med uppkomsten av 

Internet gjort att WOM fått en allt större roll. Även Carlsson (2009) nämner hur Internet 

har öppnat upp för nya marknadsföringsmöjligheter. Dock går WOM fortfarande ut på 

att göra sitt budskap, sin produkt eller sitt varumärke tillräckligt intressant att människor 

själva väljer att prata om det. 
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3.2 Digital marknadsföring  

Över de senaste femton åren har marknadsföringen i samhället genomgått en större 

omvandling (Lamberton & Stephen, 2016) och Internet har blivit en allt mer väsentlig 

del av företags marknadskommunikation (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Det ökade 

användandet beror på den teknologiska utveckling som skett, vilket även medfört nya 

sätt att interagera med varandra över Internet. I och med denna explosionsartade 

utveckling av ny media, har kunder både förändrat sitt beteende på Internet och sociala 

medier samt hur de använder sig av olika datakällor för att hitta information som de är 

ute efter (Batra & Keller, 2016). Benämningen på denna nya typ av marknadsföring har 

förändrats över åren, men idag använder de flesta begreppet “digital marknadsföring”. 

Det definieras enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) utefter att företag försöker 

uppnå marknadsföringsmål genom att tillämpa digital teknik och media. 

 

3.2.1 Skiftet i dagens marknadsstrategier  

Enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) krävs idag en väl utvecklad digital strategi 

för att företag ska nå och influera potentiella kunder online. En sådan strategi kräver att 

företag förstår en mer komplex och konkurrenskraftig köpmiljö än vad som tidigare 

funnits, innan digitaliseringen. Därför hänvisar de till tre typer av media, som i sin tur 

innehåller de olika marknadsföringskanaler, online och offline, som företag idag måste 

se över: betald, ägd och förtjänad media. 

 

Betald media online utgörs bland annat av bannerannonser (Pauwels, Demirci, Yildirim 

& Srinivasan, 2016), som enligt Hoffman och Novak (2000) har låg effektivitet jämfört 

med andra marknadsstrategier. En annan typ av betald media är affiliate marketing, som 

innebär att företag betalar anslutna hemsidor vars dirigering leder till att kunder 

hamnade på ett företags hemsida och genomför köp (Gallaugher, Auger & Barnir, 

2001). Även betald sökning ingår i betald media online och handlar om att företag 

betalar för att få en position högt upp i kundens söklista (Blake, Nosko, & Tadelis, 

2015; Li & Kannan, 2014). Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) framhåller att betald 

media offline utgörs av bland annat tryckt reklam, Tv-reklam och direkt mejl. 

 

Ägd media är med andra ord media ägd av företag. Online utgörs ägd media av företags 

egna hemsidor (Pauwels et al., 2016) samt företags egna bloggar, mobilapplikationer 

och konton på sociala medier som exempelvis Facebook, LinkedIn eller Twitter 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Enligt Li och Kannan (2014) kan ett företags styrka 



  
 

27 

mätas i antalet “direkta besök”, med andra ord besökare som skrivit företagets namn 

direkt i webbadressen. Enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) utgörs ägd media 

offline av exempelvis broschyrer samt företags egna försäljningsbutiker. 

 

Förtjänad media härstammar ursprungligen från konsumenter, till följd av att 

konsumenter har en lust av att ansluta, skapa, kontrollera och konsumera innehåll 

(Pauwels et al., 2016). Traditionellt sett har förtjänad media fått sitt namn av att utgöra 

den publicitet som företag skaffat sig genom PR och investering av influencers för att 

öka medvetenheten om sitt varumärke (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Enligt 

Hoffman och Fodor (2010) utgörs ägd media av bland annat sociala medier som talar 

om varumärkena, vilket kan vara allt från bloggar till Facebook etc. Med andra ord 

handlar ägd media enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) om att dela information 

om ett företags varumärke eller dess produkter och tjänster via olika typer av partners 

som bloggare eller andra typer av influencers. 

 

Alla tre separata marknadsstrategier är effektiva på olika vis, men Pauwels et al. (2016) 

menar att det är deras synergi med varandra som är viktig. Det handlar om att hitta en 

fungerande marknadsstrategi både online och offline, en ”tvärkanalssynergi”. 

 

3.2.2 För- och nackdelar med digital marknadsföring 

Digital marknadsföring skiljer sig markant från traditionell marknadsföring (Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2016) och enligt Todor (2016) pågår det en debatt om digital 

marknadsföring numera överträffar den traditionella marknadsföringen eller inte. Vissa 

analytiker anser att den digitala marknadsföringen gått förbi och tagit över samtidigt 

som den traditionella marknadsföringen förlorat sin betydelse. Samtidigt anser andra att 

den traditionella marknadsföringen fortfarande används väldigt mycket och att den 

digitala marknadsföringen kombineras framgångsrikt tillsammans med den traditionella. 

 

En fördel med digital marknadsföring är enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) samt 

Todor (2016) att den är relativt kostnadseffektiv jämfört med den traditionella. Todor 

(2016) diskuterar även att i många fall vid digital marknadsföring kan många webbsidor 

generera reklam gratis. Ytterligare en fördel med digital marknadsföring är att den 

mycket enklare kan individualiseras, till skillnad från den traditionella, där samma 

budskap och annons sänds ut till alla (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Hennig-

Thurau et al. (2010), Pickton (2005), Todor (2016) och Wilson (2010) belyser även en 



  
 

28 

tredje fördel utöver kostnadseffektiviteten samt individualiseringen och det är att digital 

marknadsföring är mycket enklare att mäta. Enligt Nakatani och Chuang (2011) blir den 

enklare mätningen en fördel på grund av att man tack vare denna exempelvis kan förstå 

kunders beteende och mäta hur kunder svarar på stimuli från digital marknadsföring. 

 

Ett par nackdelar med digital marknadsföring diskuteras av Todor (2016) som bland 

annat menar att marknadsföring på Internet inte tagits emot av alla människor ännu. Det 

finns kunder, framförallt inom de äldre generationerna, som inte litar på den digitala 

miljön, vilket leder till att de istället föredrar den traditionella marknadsföringen. Vidare 

belyser även författaren en annan nackdel, där en hög brist på förtroende uppkommit i 

och med det stora antalet bedragare som finns på Internet. Dessa bedrägerier har lett till 

att ärliga företag blir negativt påverkade då kunder inte med säkerhet kan avgöra om de 

är äkta, vilket i sin tur kan påverka om kunden är villig att köpa en produkt eller inte. 

Solomon et al. (2006) menar att en annan nackdel för företag, med Internet och då även 

digital marknadsföring, är att spridningen av negativ information sker mycket fortare 

och i mycket större utsträckning än tidigare. Innan konsumenter ska testa nya produkter 

är de naturligt mer uppmärksamma på negativ information än positiv. 

 

3.2.3 Online generationen  

Generationer utgörs av en grupp individer som är födda under samma tidsperiod, där 

samtliga upplever samma historiska och kulturella händelser under samma livsfas 

(Young & Hinesly, 2012). Enligt några generationsteoretiker leder dessa upplevelser 

och erfarenheter till att dessa personer utvecklar ett specifikt och gemensamt inköps- 

och konsumtionsbeteende (Gurău, 2012). Enligt Young och Hinesly (2012) är det dessa 

identifierade karaktärsdrag och egenskaper som gör att generationsstudier anses högst 

relevanta för företags marknadsstrategier. 

 

Millennials, även kallade generation Y, är den största generationen sedan 

“babyboomers” (Taken Smith, 2012). Gurău (2012) menar att de som tillhör millennials 

är personer födda mellan 1980 och 2000, men lyfter även fram det faktum att det inte 

finns någon generell enighet om exakt tidsperiod för millennials. Anledningen till varför 

millennials även anses vara en online generation, beror på att de är den första 

generationen som fötts in och växt upp i en digitaliserad värld med Internet och sociala 

medier (Taken Smith, 2012). Denna uppväxt har lett till en rad olika karaktärsdrag 

unika för millennials jämfört med de karaktärsdrag som varit utmärkande för generation 
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X, personer födda mellan 1961 och 1980 (Gurău, 2012). Främst anses millennials vara 

självsäkra och självcentrerade, tekniskt kunniga och anslutna, nära med familj och 

sociala organisationer samt öppna för förändring och mångfald (Young & Hinesly, 

2012). Gurău (2012) menar även på att millennials inte påvisar hög varumärkeslojalitet, 

till skillnad från tidigare generationer. 

 

Genom att ha vuxit upp i ett samhälle där människor både kan shoppa och betala online, 

anses millennials vara en av de drivande krafterna bakom expanderingen av online 

shopping (Taken Smith, 2012). Internet har även bidragit till att individer över hela 

världen kan dela med sig av kunskap till varandra (Tiago & Veríssimo, 2014). Taken 

Smith (2012) menar att många forskare anser att millennials har en benägenhet att vara 

“market mavens”, vilket betyder att de är marknadsaktörer med stor kunskap och många 

kontakter. Vidare lyfter författaren fram det faktum att market mavens är konsumenter 

med generell produktkunskap som sedan fungerar som spridare av produktinformation. 

Millennials är nämligen angelägna om att dela med sig av sin kunskap och sina åsikter 

kring en produkt eller tjänst med andra konsumenter på nätet. Denna angelägenhet 

resulterar i att millennials pratar om både produkter och tjänster online, vilket gör att de 

ständigt influerar varandra till att genomföra köp eller inte. Med andra ord blir det 

därmed tydligt att millennials anser sin familjs, vänners och andra konsumenters åsikter 

mer trovärdiga än vad den traditionella marknadsföringen sänder ut.   

 

3.3 Sociala medier  

Sedan länge har vi människor konverserat med varandra, gjort utbyten av information, 

rekommenderat produkter, delat med oss av erfarenheter, skvallrat om vartannat och 

tipsat om platser vi anser vara värda ett besök (Carlsson, 2009). Sociala medier har gjort 

att människor förändrat sitt sätt att kommunicera med varandra och således även med 

företag (Minazzi, 2014). Carlsson (2009) menar att skillnaden mellan då och nu främst 

ligger i att människors kontaktnät, och aktiviteten inom dessa, kan vara större på grund 

av ny teknik. De umgängeskretsar vi människor har idag sträcker sig bortom grannen, 

klasskamrater och arbetskollegor. Enligt Findahl och Davidsson (2016) är det 75 

procent av Sveriges befolkning som använder sociala nätverk och detta fortsätter öka 

varje dag. Davidsson menar (2016) att Facebook är det sociala nätverk som svenskarna 

använder mest, tätt följt av Instagram och Snapchat. 
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3.3.1 Sociala mediers utveckling 

Människans kontaktnät kan idag bestå av hundra- eller tusentals personer världen över, 

vilket Carlsson (2009) menar också gör att information sprids mycket snabbare och kan 

nå nästan vilken geografisk plats som helst. Konsumenter kan enklare hitta andra 

konsumenter och företag kan således hitta dem och nå dem på ett snabbare sätt 

(Carlsson, 2009). Att sociala medier blivit en sådan stor del i det vardagliga livet är 

anmärkningsvärt, inte minst det faktum att begrepp som “googla” och “tweeta” har 

blivit en del av vårt ordförråd (Carrigan, 2016). I och med sociala medier suddas 

tidigare gränser ut; vad som är offentligt eller privat, vad som är socialt eller digitalt och 

vad som är kommersiellt eller ideellt. För många företag har sociala medier lyft fram 

möjligheter, men också utmaningar och risker. Dessutom har kraven för företags 

marknadsföring och kommunikation blivit högre, eftersom det är ny teknik och nya 

trender att anpassa sig efter. Att som företag använda sig av sociala medier för att nå ut, 

och om det görs på rätt sätt, kan därför vara vinstgivande. Men i och med snabbheten i 

kommunikationen, kan ett felsteg eller negativ information snabbt sprida sig om 

företaget eller dess produkter (Carlsson, 2009). Vikten av att använda sociala medier 

som kommunikationsverktyg på rätt sätt belyser även Minazzi (2014). Företag som 

exempelvis engagerar sina kunder genom sociala medier kan öka kundlojaliteten, 

spridning av eWOM och även ha en effekt på företags försäljning och intäkter. 

 

I dagens samhälle kan människor lätt få en känsla av att sociala medier finns överallt. 

Det som en gång ansågs vara nymodigheter på nätet, ses idag som en given del i det 

flesta människors vardag (Carrigan, 2016). Sociala medier kan ses som en utsträckning 

av den traditionella WOM kommunikationen, eftersom de tillåter kunder att prata med 

varandra online (Minazzi, 2014). I skrivande stund finns enligt Internet Live Stats 

(2017) 3 639 122 664 användare på Internet och 1 913 085 293 aktiva Facebook 

användare. Dessutom visar de att det under 2017 hittills har laddats upp 9 500 440 790 

foton på Instagram samt att 841 852 200 567 videos visats på Youtube. Dessa siffror 

uppdateras hela tiden och har med säkerhet stigit under tiden som denna mening skrivs. 

 

Användandet och vikten av sociala medier är i praktiken grundade på en synergi mellan 

WOM och Informations- och Kommunikationsteknik (Minazzi, 2014). Carlsson (2009) 

lyfter fram det faktum att den flervägskommunikation som sker inom sociala medier 

skiljer sig markant från den traditionella basmodell där avsändaren styr. Majoriteten av 

de personer som arbetar med sociala medier har lika åsikter gällande vad 
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företagskommunikation i sociala medier i första hand bör riktas. Det handlar om att 

bygga och skapa relationer samt öka förtroendet och inte att sälja produkter.  

 

3.3.2 eWOM och dess spridning på sociala medier 

I och med Web 2.0 och sociala medier kan varje individ enkelt nå ut med sina tankar, 

åsikter och känslor till resterande Internetanvändare (Dellarocas, 2003). Web 2.0 är ett 

samlingsnamn för den sociala webb som uppkom under 2004, med syfte på nästa 

generations webbtjänster och webbaserade affärsmodeller. På de sidor eller plattformar 

som ingår i Web 2.0 ska användarna ha stor möjlighet till att interagera och samarbeta, 

genom att exempelvis själva kunna bidra med innehåll (Carlsson, 2009). Web 2.0 har 

alltså gjort att mycket av den kommunikation som sker har förflyttats till online-

kommunikation och där ingår WOM som diskuterades under avsnitt 3.1.4 Word-of-

mouth. Med den förflyttningen kom även en ny benämning, eWOM. 

 

EWOM skiljer sig från traditionell WOM eftersom det oftast är skriftliga meddelanden 

istället för muntliga och börjar även utgöras av allt mer visuella (Minazzi, 2014). 

Traditionell WOM utgörs också av att människor ber om åsikter och råd från personer 

de känner inom mindre grupper. Inom eWOM kan miljontals av människor, som sällan 

känner varandra, få tillgång till de åsikter som andra publicerat (Libai et al., 2010). 

Minazzi (2014) diskuterar även att eWOM inte heller sker direkt till någon, utan kunder 

publicerar sina åsikter och intryck på Internet, utan en specifik mottagare. Det som 

publiceras på en hemsida av en kund, förblir också på den hemsidan. Meddelanden är 

bestående och inte lätta att få bort, vilket betyder att vem som helst, när som, kan gå in 

och läsa det. Dessutom är meddelandet asynkront, eftersom interagerandet mellan den 

som lämnar meddelandet och den som mottager det inte nödvändigtvis sker samtidigt. 

 

Enligt Minazzi (2014) har några forskare argumenterat för att eWOM representerar en 

form av kommunikation som tillhandahåller ett sätt att lägga makten i konsumenternas 

händer, istället för hos företagen. Erkan och Evans (2016) samt Yan et al. (2016) 

framhåller att människor idag kan diskutera varumärkes produkter eller tjänster via 

sociala medier. Enligt Erkan och Evans (2016) har det bidragit till värdefulla 

konversationer inom eWOM. Sociala medier har gjort att människor är mindre 

anonyma, vilket i sin tur leder till att information som sprids via eWOM upplevs vara 

mer trovärdig och pålitlig. Minazzi (2014) lyfter fram att det som eWOM främst 

erbjuder är ideell, autentisk och erfarenhetsrik detaljerad information kring tjänster eller 
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produkter, vilket anses vara mer tillförlitligt eftersom det inte är företagen själva som 

sprider informationen. Vidare definieras eWOM som alla positiva eller negativa 

uttalanden, gjorda av potentiella, faktiska eller tidigare kunder, tillgängliga för en större 

mängd människor på Internet. 

 

Enligt Erkan och Evans (2016) kan information via eWOM på sociala medier ske på 

flera olika sätt. Dels kan en användare medvetet publicera inlägg om ett varumärke och 

dess produkter eller tjänster. Vidare kan en användare omedvetet dela med sig av 

varumärken de föredrar genom att vara ett fan av varumärkets sida på exempelvis 

Facebook. Till sist kan även marknadsförare publicera information via sina officiella 

konton på olika sociala medier. På grund av dessa olika sätt av informationsspridning är 

det viktigt att människor som stöter på eWOM inom sociala medier är noggranna med 

att ständigt se kritiskt till den information de får. Ett sådant kritiskt synsätt är specifikt 

viktigt när det gäller beslut om köp. 

 

3.3.3 Influencers på sociala medier  

Influencers på sociala medier representerar en typ av självständig förespråkare som 

skapar ett sätt för konsumenter att förhålla sig till innehållet de publicerar på bloggar 

eller sociala medier (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). Enligt Tesseras 

(2016) har influencers på sociala medier snabbt blivit företags förstahandsalternativ när 

de vill generera trovärdighet hos de unga konsumenterna. Fieldman (2017) menar att 

Youtube har blivit höjdpunkten av sociala nätverk inom världen för influencer 

marketing. Däremot betyder inte det automatiskt att användandet av personligheter på 

Youtube leder till en vinst. För att företag ska kunna försäkra sig om en långsiktig 

framgång måste de gå igenom de risker som finns för varumärkets prestation. 

Influencers som är aktiva på Youtube har nått sin höga nivå av inflytande på grund av 

att de marknadsför sig själva på ett autentiskt vis, med andra ord följer människor dem 

för att de säger och gör precis som de vill. Även Carlsson (2009) diskuterar hur företag 

gör för att få människor att prata väl om dess varumärke och även hur de kan lyckas få 

spridning på Youtube. Dels handlar det om att skapa kontakter, hitta rätt tajming samt 

att sprida innehållet till rätt personer vid rätt tidpunkt. Det är framförallt viktigt att vara 

intressant på ett vis som är tillfredsställande för att överhuvudtaget få människor att 

reagera på och vilja sprida innehållet. 
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Waller (2016) framhåller att Instagram och dess community har skapat en ny 

gemenskap av influencers. Förutom att dessa influencers faktiskt innehar inflytande, 

skapar de också innovativt, engagerande och inspirerande innehåll till sina följare. 

Därför är det inte speciellt förvånande att Instagram kommit att bli den visuella 

marknadsplattform som allt fler företag använder i sin marknadskommunikation. 

Ghidotti (2017) lyfter fram att det finns över 600 miljoner aktiva användare på 

Instagram som delar foton och videos med sina vänner och följare. Därför är Instagram 

en viktig del i företags strategi för sociala medier, då de kan dela och skapa innehåll, 

driva kampanjer och interagera med sina konsumenter varje dag. Influencer marketing 

på sociala medier har gått från att vara en kreativ taktik, till att vara helt nödvändig för 

ett varumärkes marknadsstrategi. 

 

Ghidotti (2017) framhåller även Snapchat som ett viktigt socialt medie när det gäller 

influencers och har över 100 miljoner användare som dagligen använder forumet för att 

skicka bilder och videos. Snapchat är ett viktigt socialt medie för de varumärken som 

vill nå ut till millennials. Eftersom Snapchat tillåter användarna att följa vem som helst, 

utan att behöva följa varandra tillbaka, kan influencers lätt bli tillgängliga genom att 

publicera videos på sin “MyStory”, där videon finns tillgänglig i 24 timmar. Författaren 

menar också att varumärken bör basera sin valda plattform utifrån de mål som företaget 

har. Vill de ha många som tittar är Instagram det bästa alternativet, vill de ha ett unikt 

verktyg med mer individualiserat innehåll bör de nyttja Snapchat.  

 

3.4 Konceptualisering av teorin 

I vår teoretiska referensram har vi presenterat tre huvuddelar som samtliga har en 

central roll i studien. Alla delar fyller en funktion, antingen är de direkt relevanta för vår 

analys eller agerar som stöd för att skapa större förståelse för studiens innehåll. Vi anser 

att grundpelaren och kärnan i vår studie är influencer marketing, då syftet med 

uppsatsen bygger på att klargöra och analysera influencers roll i företags 

marknadskommunikation. Därför behandlar det första avsnittet relevant information 

kring vad influencer marketing är, vilka som är influencers samt kopplingen mellan 

WOM och influencers. Det första avsnittet hjälper oss därmed i empirin att klargöra vad 

som ytterligare utmärker influencers roll. Vidare ansåg vi det relevant och nödvändigt 

att behandla digital marknadsföring i ett avsnitt. Vi motiverar avsnittet genom att det 

skifte som skett inom marknadsföring, i och med digitaliseringen, även inneburit vissa 
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Figur 1: Influencer marketing digitalt och traditionellt (Källa: Egen modell) 

förändringar inom influencer marketing. Därmed ger detta avsnitt en större förståelse 

för hur andra yttre krafter påverkar ett fenomen. Till sist presenteras ett avsnitt om 

sociala medier och dess utveckling. Avsnittet ansågs relevant på grund av att sociala 

medier öppnat upp för nya möjligheter att marknadsföra sig på, vilket även påverkar 

strategin influencer marketing. Därför ger avsnittet oss större förståelse för hur sociala 

medier påverkat influencers roll i företags marknadskommunikation.  

 

I Figur 1 har vi utformat en modell som beskriver kärnan i vår studie. Eftersom vår 

studie tar avstamp i ett företags perspektiv blir företaget en central del i modellen. Vi 

vill även påvisa att företag idag både marknadsför sig digitalt och traditionellt, men vår 

studie undersöker främst företags marknadskommunikation inom digital 

marknadsföring. Vidare visas både sociala medier och influencer marketing som 

marknadsstrategier inom digital marknadsföring, med undantag av att influencer 

marketing även kan ske inom den traditionella marknadsföringen. Det är i det streckade 

området som vår studie koncentreras; där företaget, sociala medier samt influencer 

marketing överlappas. Genom vår studie undersöker vi hur influencers roll ser ut i 

företags marknadskommunikation, till en följd av digitaliseringen och utvecklingen av 

sociala medier. Pilen representerar den marknadskommunikation som sänds ut till 

kunder, antingen via digital eller traditionell marknadsföring.  
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4 Empirisk och teoretisk analys  

I detta kapitel kommer vårt empiriska material presenteras tillsammans med en analys 

av både empirin och teorin. Kapitlet utgörs av tre huvudrubriker: Influencers roll i 

företags marknadskommunikation, Influencers som marknadsförare och Företags 

förändrade strategier i det digitala samhället. 

 

Respondenterna arbetar antingen med influencers i sitt företag eller främst med 

marknadsföring. Vår empiri utgörs av deras kunskap och egna erfarenheter. Till viss del 

består därför empirin av övergripande konstateranden eller faktiska exempel kring 

fenomenet influencer marketing. Nedan presenteras återigen våra respondenter: 

 

❖ Katarina Tikka, Marknadskonsult, United States of Tikka  (2017-04-11) 

❖ Cecilia Wiklund, Projektledare, Mecka Reklambyrå  (2017-04-12) 

❖ Maria Hedström, Brand manager, Galderma Nordic AB  (2017-04-18) 

❖ Peter Marklund, Delägare & försäljningschef, LindMarkmedia (2017-04-19) 

❖ Mats Glefors, Mediestrateg, Connect Media   (2017-04-19) 

❖ Felicia Östman, Säljare & projektadministratör, Loppi  (2017-04-19) 

❖ Adam Wiberg, Försäljningschef, Searchminds Group  (2017-04-26) 

 

Utifrån de intervjuer vi genomfört har vår empiriska och teoretiska analys utformats. Vi 

valde att frigöra oss från teorin och låta empirin styra, vilket resulterade i tre 

huvudrubriker. Vidare har vi vävt in det empiriska materialet tillsammans med vår 

teoretiska analys för att undvika upprepningar och skapa större förståelse. 

 

4.1 Influencers roll i företags marknadskommunikation redogör för influencers roll 

och vad de bidrar med till företags marknadskommunikation. 

 

4.2 Influencers som marknadsförare behandlar fenomenet influencers och deras sätt 

att marknadsföra varumärken. 

 

4.3 Företags förändrade strategier i det digitala samhället redogör för hur företag 

förändrat sina marknadsstrategier i och med digitaliseringen, sociala mediers betydelse 

för influencers och företag samt ett framtidsperspektiv för att ge studien ytterligare en 

dimension. 



  
 

36 

4.1 Influencers roll i företags marknadskommunikation  

Hedström påpekar att influencer marketing och dess kraft växer och blir starkare för 

varje dag som går. Detta stödjs av Brown och Hayes (2008) som menar att det ökade 

användandet av Internet har resulterat i att influencer marketing blivit allt mer populärt. 

Hedström menar vidare att det idag är väldigt viktigt att implementera influencer 

marketing som en marknadsstrategi i sitt företags marknadskommunikation. Detta 

stärks även av Brown och Hayes (2008) som menar att den traditionella 

marknadsföringsmixen idag inte fungerar lika effektivt som tidigare. Däremot belyser 

Wiklund att användandet av influencer marketing i ett företags 

marknadskommunikation varierar beroende på om man arbetar med B2B eller B2C (Se 

avsnitt 1.5 Avgränsning och förklaringar). Vidare betonar Wiklund att influencer 

marketing främst används inom konsumentmarknadsföring. 

 

Glefors menar att influencers i stort sett är ovärderliga för större företag, eftersom 

företag i sig inte når ut till millennials på samma sätt som influencers gör. En anledning 

till varför influencers ses som ovärderliga är för att en enda influencer kan nå ut till 

tusentals människor samtidigt (Waller, 2016). Även United Influencers (2017) menar att 

fördelen med influencers är att de har en naturlig och autentisk räckvidd som kan 

påverka konsumenters beteende och attityd. Glefors menar ytterligare att influencers 

därmed är något som företag idag vårdar ömt om. Ytterligare en anledning till varför 

influencers är ovärderliga diskuteras av Tikka och Wiklund, där båda menar att 

influencers ger en möjlighet att arbeta smartare med sin mediabudget. Wiklund menar 

att ett influencer budskap genererar upp till 5.2 gånger högre köpfrekvens jämfört med 

exempelvis en vanlig digital bannerkampanj. Detta får även medhåll från Hedström, 

som menar att influencers är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva marknadsföring på. 

Även Waller (2016) styrker det faktum att influencer marketing kan vara ett 

kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på, om det används på rätt sätt. Wiklund 

framhåller även att samarbetet mellan influencers och företag leder till en transparens 

och ett förtroende som inte tidigare funnits.  

 

4.1.1 Trovärdighet, Förtroende och Synlighet  

Tikka påpekar att bilden av marknadsföring länge har handlat om att man behöver köpa 

trovärdighet och synlighet, men i dagens digitala samhälle behöver man plötsligt inte 

det. Det är i det här spelrummet som influencer marketing hamnar och därmed blir det 

viktigt att hitta influencers som är nära dig och ditt företag. Detta styrks av Brown och 
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Hayes (2008) som menar att influencer marketing handlar om att minska de traditionella 

hinder som finns till försäljning och därmed påverka konsumenters beslutsprocess fram 

till köp. Wiklund diskuterar att användandet av influencers gör att företag kommer 

närmare kunderna och därmed ett ökat förtroende och trovärdighet. Enligt Marklund 

handlar marknadsföring i sig om att trycka ut information och sedan få en trovärdighet i 

det. Gällande influencer marketing är det tron på influencers som resulterar i en ökad 

trovärdighet. Wiklund menar att det är förtroendet och känslan en kund har till 

influencers som resulterar i trovärdighet. I flera fall utgörs dessa influencers av ens 

idoler eller förebilder, som man lär känna på alla plattformar de är aktiva på. Vidare 

menar Wiklund att dagens influencers någonstans tagit över det förtroende som 

människor tidigare enbart hade för sina nära och kära. Nu känner människor istället 

samma förtroende till influencers som befinner sig både nära och på distans. 

 

Tikka menar att trovärdighet alltid varit mer komplext i jämförelse med synlighet, 

därmed anses trovärdighet vara mycket svårare att uppnå hos kunderna. Det är viktigt 

att hitta en influencer som matchar ditt varumärke, för att få rätt trovärdighet. Däremot 

anser Wiklund att det inte alltid är nödvändigt att hitta en influencer som matchar med 

varumärket, utan snarare med den målgrupp som man vill rikta in sig mot. Båda dessa 

argument styrks gemensamt i det som Baysinger (2015) framhåller angående 

utmaningen som kan uppstå för varumärkens samarbete med influencers. Bägge parter, 

influencern och varumärket, tenderar att ha egna mål och det bästa varumärket kan göra 

i det fallet är att mötas halvvägs. Enligt Glefors finns det företag idag som valt att mötas 

halvvägs med vissa influencers genom att företag bjuder in influencers till sina egna 

plattformar. Med detta menar Glefors att influencers får operera inom företags ramar 

istället för på exempelvis sina individuella bloggar, där företag lätt tappar kontroll 

eftersom det är svårt att styra över vad som publiceras. 

 

Wiberg hävdar att trovärdighet är en av de viktigaste aspekterna för att en kund ska 

köpa, att de känner förtroende till produkten och influencern. Även Tikka lyfter fram att 

när en influencer tror på dig och ditt företag finns det även anledning för andra som 

följer den influencern att tro på dig. Wiberg menar också att det är viktigt att använda 

sig av personer som testat produkten, eftersom det annars kan ge ett intryck av att de 

bara får betalt för att säga hur bra produkten är utan att ha testat den, då tappar man 

trovärdigheten. Det är även viktigt att hitta rätt typ av person, och specifikt en person 
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där det känns logiskt att den faktiskt testat produkten. Detta är även något Baysinger 

(2015) framhåller som en viktig del i användandet av influencers. Om inte influencern 

tror på varumärket märker dess följare att det som marknadsförs inte är autentiskt. 

 

Tikka kan vara ett sätt för nya varumärken, som är i sin startprocess, att både uppnå hög 

trovärdighet och synlighet på samma gång. Även Wiberg menar att för nya produkter är 

influencers ett sätt för varumärket att enklare synas, för om en person säger att det är bra 

kanske man tycker det själv. Hedström menar att synligheten blir väldigt tydlig när du 

använder dig av influencers, på grund av att de är aktiva idag i den digitala världen eller 

på sociala medier. Vidare påpekar Hedström att synligheten inte enbart gäller för 

stunden, utan även kan leva kvar i och med digitaliseringen. Detta är något som även 

Minazzi (2014) styrker genom att förklara att det som publiceras på en hemsida, även 

förblir på den sidan. Information på Internet är bestående och inte lätt att få bort, vilket 

resulterar i att vem som helst, när som helst kan ta del av informationen. Hedström 

menar att synlighet sker under en längre tid idag, vilket kanske inte är något man alltid 

tänker på. Genom ett exempel från egna erfarenheter och Galderma Nordics 

utvärderingsprocess, utvärderades deras vloggar i februari där det framgick att de hade 

270 000 visningar på en vlogg (Se avsnitt 1.5 Avgränsning och förklaringar). Däremot 

gjordes samma utvärdering vid ett senare tillfälle och då visades det att den vloggen 

istället hade 330 000 visningar. 

 

Enligt Wiklund kan däremot användandet av influencers göra att synligheten blir 

exkluderande. Med influencers riktar sig företag till en specifik målgrupp som följer 

influencern och därmed exkluderar de alla andra. Exkluderandet är dock hela idén med 

influencer marketing, då det ska vara tydligt för den målgrupp företag är ute efter att nå. 

Därmed gör det inget att det för vissa andra är osynligt enligt Wiklund. Både Wiklund 

och Marklund diskuterar att marknadsförare inte ska “skjuta med hagelbössa”, med 

andra ord inte bara kasta ut grejer utan att veta vem det träffar. Diskussionen kring 

exkluderandet av vissa målgrupper får även stöd av United Influencers (2017) som 

menar att den traditionella marknadsföringen skiljer sig från influencer marketing. Detta 

beror på att företag idag exkluderar de som inte är intresserade och riktar sig till den 

målgrupp som faktiskt vill konsumera det innehåll som influencers skapar. Även 

Wiklund diskuterar att de yngre målgrupperna som följer och tittar på influencers är 

medvetna om att det är marknadsföring, men de vill ändå se och ta del av det. 



  
 

39 

Hedström diskuterar hur marknadsföring via influencer marketing blir mer tillgängligt, 

då företag når ut till fler människor och därmed ökar synligheten ytterligare. Influencers 

har en stor påverkanskraft, speciellt hos de som har många lojala följare och gör exakt 

som de blir tillsagda. Fortsättningsvis nämner Hedström att influencers idag blir 

viktigare och viktigare, där man även ser att stora kändisar har mindre påverkan än vad 

andra influencers har. Däremot belyser Glefors det faktum att det finns en svårighet att 

kontrollera vem företag når ut till vid användningen av influencers. Antal följare är 

synligt, men inte vilken ålder, demografi eller liknande som följarna har. Trots detta 

diskuterar Glefors att influencers bidrar till en spridning och en synlighet, med undantag 

av att den är svår att kontrollera. En annan aspekt av synlighet diskuterar Tikka genom 

att framhålla att varumärken kan synliggöra sig på alla möjliga sätt, inte bara med hjälp 

av influencers. Man kan synas i princip överallt utan att det behöver kosta mycket, 

synlighet är därför relativt enkelt och billigt.  

 

4.1.2 Relationsuppbyggnad, Samarbete och Kommunikation  

Enligt Tikka handlar marknadsföring ofta om att ha en budget och vad företag ska 

investera i. Många gånger är det däremot värt att lägga pengarna på ett samarbete som 

även kan anses vara nyckeln och kärnan i influencer marketing, att hitta något som 

fungerar för alla. Vidare menar Tikka att marknadsföring egentligen alltid riktat sig mot 

de som faktiskt leder andra konsumenter till ett köp i andra hand. Detta påstående styrks 

av Roelens, Baecke och Benoit (2016) som menar att marknadsförare idag skiftat delar 

av sin marknadsstrategi från att direkt kommunicera med kunden till att få andra att göra 

det åt dem. Tikka menar att influencers i grund och botten utgör ytterligare ett steg i 

relationsuppbyggnad och att marknadsföring i stort sett alltid handlat om att först och 

främst nå influencers. En av fördelarna med relationen mellan influencers och företag 

är, enligt Waller (2016), att företag får ta del av influencers engagerade målgrupper. 

Denna fördel styrks även av Hörnfeldt (2015) som lyfter fram att bloggare, en typ av 

influencer, spenderat år med att bygga upp en trovärdighet och relation med sina läsare, 

vilket utgör en ovärderlig tillgång för företags varumärken. 

 

Enligt Östman är influencers uppgift att göra det samarbete som företag önskar. Trots 

att influencers blir en typ av anställda, måste ändå båda parter vara överens om vad som 

skall genomföras. Wiklund menar att influencers får ett slags ramverk där de får 

riktlinjer kring exempelvis hur många inlägg som ska läggas upp, vad inläggen ska 

handla om samt andra önskemål. Sedan får influencers göra inlägg utifrån sina egna 
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personligheter och egna sätt. Detta är även något som Tikka diskuterar genom att belysa 

att influencer marketing fungerar på bästa sätt när man får en synergieffekt. Med detta 

menar Tikka att om båda parter vinner på det, blir resultatet oftast ännu större. 

 

Hedström lyfter fram att en av fördelarna influencers bidrar med är att de hjälper till att 

dela företags berättelser. Företag måste vara konsekventa i sin berättelse oavsett vilken 

influencer de arbetar med. Däremot är det också viktigt att alltid försöka vara personlig 

och hitta det som är gemensamt för influencers och företag. Detta styrks av Tesseras 

(2016) som lyfter fram att spridning och främjande av innehåll är en av de viktigaste 

delarna som influencers bidrar med. Även Wiklund diskuterar den dialog med 

slutkunden som influencers tillför företag men som företag inte tidigare kunde föra lika 

enkelt. Denna dialog sker i form av rekommendationer etc. och därmed anser Wiklund 

att företag kommer närmare kunden, jämfört med andra typer av 

marknadsföringskanaler där enbart fördelar eller liknande visas upp.  

 

4.1.3 Millennials  

Glefors lyfter fram att influencers idag blivit en stor del av marknadsstrategin bland 

företag som arbetar mer nationellt samt mot yngre målgrupper. Anledningen bakom 

detta beror främst på att influencers har en genomslagskraft och därmed når ut till en 

målgrupp som företag generellt sett har relativt svårt att nå ut till. Detta stärks av Taken 

Smith (2012) som diskuterar dagens yngre målgrupper, med andra ord millennials, som 

ständigt uppkopplade på Internet. Dessutom tenderar de till att främst lyssna på familj, 

vänner eller andra konsumenter innan de bestämmer sig för att köpa en produkt eller 

tjänst. Taken Smith (2012) fortsätter även med att belysa det faktum att millennials 

anser familj, vänner och andra konsumenters åsikter mer trovärdiga till skillnad från den 

traditionella marknadsföringen. Glefors framhåller att det är svårt för företag att komma 

åt millennials, på grund av att företag inte är medvetna om vad de pratar om. Därför 

menar Glefors att företag kan använda sig av influencers, som själva är millennials och 

tillhör samma generation, och därmed lyckas nå och influera dessa yngre målgrupper till 

köp. Även Marklund diskuterar att det är viktigt för företag att hitta de personer som är 

starka inom de yngre målgrupperna och med hjälp av dem marknadsföra produkterna. 

Wiklund belyser även mobilens ökade användande i dagens samhälle och menar att den 

öppnat upp nya unika möjligheter tillsammans med sociala medier att nå ut till yngre 

målgrupper. Influencers är en del av detta, men det finns otroligt många olika varianter 

att marknadsföra sig på idag. Företag har valmöjligheten att rikta sig mot smala 
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målgrupper eller istället mot många och brett. Hedström anser att influencers hjälpt 

företaget Galderma Nordic till att nå ut på ett bra sätt, vilket resulterat i större 

trovärdighet samt att de nått yngre målgrupper. Även Marklund styrker detta, genom att 

diskutera influencers effektiva genomslagskraft gentemot yngre målgrupper på 

exempelvis sociala medier som Youtube, Twitter och Instagram. Hedström anser att det 

är viktigt att ett företag hittar en bra blandning av marknadsstrategier, då 

marknadsförare måste vara medvetna om att dessa kan variera beroende på bland annat 

ålder. Vidare menar Hedström att de via sina vloggar oftast når de yngre målgrupperna, 

då personer som exempelvis är över 35 år inte befinner sig där. Därför får man anpassa 

strategin utefter vilken eller vilka målgrupper företag vill nå.  

 

4.2 Influencers som marknadsförare  

Wiklund menar att influencers idag är väldigt öppna med att de blivit sponsrade eller att 

de gör en annonsering för något, det är inget de skäms för. Människor vill egentligen 

inte ta till sig reklam, då de anser att det är jobbigt och störande. Däremot säger 

Wiklund att när en influencer gör ett roligt avsnitt om att exempelvis äta en viss grej på 

ett visst sätt, då är det plötsligt inte längre reklam. Det blir då istället underhållning och 

placeras in i ett helt annat fack än marknadsföring.  

 

4.2.1 Varumärkets image  

Wiklund diskuterar att influencers som marknadsför åt ett företag tillför möjligheten att 

känna att de är med på tåget, att de är moderna, att de är i sin samtid och att de förstår. 

Det är alltså företags förståelse för influencers nytta som är ett slags statement i sig. 

Tikka menar däremot att företag bör vara försiktiga och att de måste vara medvetna om 

vilka influencers de använder sig av. Trots att influencer marketing idag är en trend, 

måste företag vara noga med att välja influencers som stämmer överens med 

varumärket. Företag måste ha en förståelse för att de flesta influencers har blivit 

influencers på grund av att de är provokativa. Därför menar Tikka att om inte företaget 

är provokativt, har de inget med den typen av influencers att göra. Dock lever vi i ett 

snabbt samhälle, vilket gör att det kan vara värt att använda sig av provokativa 

influencers under en kortare period eller kampanj för att få ut ett specifikt budskap. Med 

detta sagt menar Tikka att företag bör vara försiktiga gällande längre samarbeten. 

 

Wiklund diskuterar att vid användandet av influencers kan inte företag fullt ut 

kontrollera i vilka sammanhang deras varumärke kommer att synas. I och med den 
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digitaliserade världen har den möjligheten reducerats. Vidare menar Wiklund att om 

företag använder influencers får de vara beredda att lägga över förtroendet och 

varumärket i deras händer. Tesseras (2016) framhåller att det först och främst är viktigt 

att bygga förtroende och pålitlighet till konsumenterna, innan samarbete med 

influencers inleds. Det handlar om att företag behöver ha en förståelse om att 

influencers har de följare de har eftersom människor känner tillit till dem. Detta 

diskuterar även Wiberg och lyfter fram att ansvaret för hantering av varumärken både 

ligger hos influencers samt hos företag. Influencers måste göra sitt jobb rätt och 

kommunicera budskapet på rätt sätt, vilket även är något företag måste ansvara för. För 

att samarbetet ska fungera, krävs det att företaget är medveten om vem influencern är, 

att influencern tror på företaget, dess produkter och tjänster samt att företaget vet vilka 

som följer influencern. Om detta fungerar och företag känner en långsiktighet, menar 

Wiberg att det kan finnas fler målgrupper att nå ut till tack vare användandet av 

influencers. Detta styrks ytterligare av Tesseras (2016) som påpekar hur viktigt det är att 

hitta rätt influencers, genom att företag bör ha förståelse för vilka influencers faktiskt är. 

När företag är medvetna om de styrkor som influencers har kan de skapa en fungerande 

influencer marketing strategi utifrån det. Wiklund framhåller även möjligheten i att 

bygga ett varumärke med hjälp av influencers. Genom att enbart låta influencers prata 

om varumärkets produkt eller tjänst, där det även märks att de faktiskt tycker om 

varumärket, skapas ytterligare möjlighet till att bygga ett starkt varumärke.  

 

4.2.2 Risker med influencers som marknadsförare  

Tikka menar att negativ information idag lever kvar mycket längre än innan 

digitaliseringen. Om det sker någon typ av skandal med influencers och företag inte på 

ett ekonomiskt sätt kan rida ut den stormen, utgör det en risk av samarbetet med 

influencers. Även Solomon et al. (2006) menar att Internet har bidragit till att negativ 

information sprids mycket fortare och i mycket större utsträckning än innan 

digitaliseringen. Dessutom framhåller Marklund att dålig marknadsföring, som ett 

resultat av influencer marketing, syns snabbare och tar längre tid att reparera. Detta 

styrks även av Solomon et al. (2006) som menar att det är naturligt att uppmärksamma 

negativ information framför positiv. Glefors nämner att influencers idag har en snabbare 

genomslagskraft med tanke på hur informationsstrukturen ser ut med exempelvis 

sociala medier. Beroende på vad influencers publicerar kan det få en enorm spridning 

och skadeverkan som företag har svårt att kontrollera, framförallt om influencers släpps 

loss på egna plattformar. Även Hedström framhåller risken med kontroll, men menar 
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dock att risken går att reducera om företag har som krav att få kontrollera det som ska 

publiceras innan det läggs ut.  

 

Wiklund menar att användandet av vissa influencers inte alltid rimmar med varumärket, 

vilket kan resultera i en risk. Det handlar om att företag inte kan styra över sin image. 

Marklund menar att eftersom denna risk finns, att personer faktiskt kan göra bort sig 

och därmed kopplas till varumärket, är det viktigt att veta vem influencern som företag 

använder sig av är. Detta styrks av Waller (2016) och Pophal (2016) som framhåller hur 

viktigt det är att hitta rätt influencers. Hedström instämmer också i detta, men menar att 

det är viktigt att influencers faktiskt provar produkterna innan de marknadsför dem samt 

att de på något vis faktiskt lirar med det varumärke företag har. Därmed går det att 

gallra bort de som inte tycker att det är bra och därmed reduceras risken av att använda 

sig av fel influencers. Pophal (2016) diskuterar dessutom att det är av största 

väsentlighet att influencers känner någon form av närhet eller kärlek till produkten eller 

tjänsten, annars blir det inte autentiskt. Även Wiberg diskuterar vikten av att influencers 

gillar produkten som de ska marknadsföra. 

 

Marklund påpekar risken av att influencer marketing ibland kan bli för mycket om en 

influencer syns överallt. Denna synlighet kan resultera i att influencerns trovärdighet 

försämras på grund av att den känns köpt för att den syns på exempelvis flera sociala 

medier samtidigt. Även Hedström diskuterar hur trovärdigheten kan försämras om flera 

stora profiler rekommenderar ett varumärke på en och samma gång. Det gäller att hitta 

en balans med en tillräckligt stor mängd influencers där det inte blir för uppenbart att de 

är köpta eller sponsrade. Wiberg lyfter också fram hur kunder kan genomskåda 

marknadsföring när det känns för uppenbart och inte genuint. Även Pophal (2016) 

styrker detta genom att framhålla att de flesta influencers får någon typ av 

kompensation av det varumärke de förespråkar, vilket också kan bli kritiskt för 

varumärket. Om då influencers som låtsas att tycka om en produkt eller tjänst blir 

avslöjade för sina följare, kan detta mestadels slå tillbaka på varumärket. Även Glefors 

diskuterar hur budskapet kan tappa sin trovärdighet i vissa sammanhang, där kunderna 

ifrågasätter om influencers marknadsför något för att de tycker att det är bra eller för att 

de är köpta. Denna risk reduceras av att vissa företag är väldigt noggranna med sina 

influencers, genom att de ska vara tydliga med att inläggen är sponsrade. Därmed blir 
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det tydligt att inlägget är reklam och då kommer företag automatiskt bort från den 

osäkerhet och det tvivel som eventuellt hade kunnat uppstå.  

 

Wiberg belyser även en annan typ av risk, specifikt gällande influencers följare. Risken 

utgörs av det faktum att det på Instagram är vanligt med fejkade konton, dessutom är 

det inte säkert att alla följare är ärliga följare. Vissa personer följer enbart andra kända 

Instagrammare för att bygga upp sitt egna Instagramkonto. Detta gör att företag inte kan 

ta för givet att en influencer som exempelvis har 100 000 följare automatiskt har stor 

genomslagskraft. Även Glefors styrker detta genom att diskutera att det idag inte finns 

ett väl utvecklat mätverktyg för att mäta influencers genomslagskraft. Vilket tydliggörs 

ytterligare av det som Glefors diskuterade under avsnitt 4.1.1 Trovärdighet, Förtroende 

och Synlighet angående att man inte kan se exakt vilka följarna är, utan bara hur många.  

 

4.2.3 Influencers påverkan, makt och inflytande  

Östman framhåller att människan är ett flockdjur som följer vad andra berättar och 

skriver om, med andra ord påverkas människor av allt de ser, hör och får reda på. Även 

Järvå och Dahlgren (2013) diskuterar att människor dagligen påverkas och 

manipuleras av andra till att fatta olika beslut. Även Arndt (1967) menar att vi ofta 

söker socialt stöd innan vi köper en produkt eller tjänst. Wiberg lyfter fram att 

marknadsföring i grund och botten handlar om att påverka människors omedvetna 

impulser. Även Hedström diskuterar den starka marknadskraft som influencers bidrar 

med, genom att de får mer makt och har stor påverkan på andra människors köpbeslut. 

Enligt Fiorella och Brown (2013) kan inflytande även kopplas till känsla, då det i många 

fall inte räcker med att ha inflytande över en person utan det behövs även en emotionell 

koppling. Marklund belyser att om en populär och omtyckt person marknadsför något, 

bidrar den till en mycket starkare känsla för produkten eller tjänsten.  

 

Enligt Wiberg är människor sällan medvetna om att de påverkas av viss 

marknadsföring. Även Marklund diskuterar den dolda reklam inom influencer 

marketing, i exempelvis Youtube-klipp där det sällan framkommer om det är reklam. 

Ett tydligt exempel på detta, enligt Marklund, är Youtubers som lägger upp smink-

tutorials (ett klipp som visar hur man sminkar sig). I dessa klipp visar Youtubers upp 

och presenterar de varumärken och verktyg som används för att utföra sminkningen, 

men fokus ligger inte på att direkt marknadsföra dem. I slutet av dessa klipp är det 

således konsumenten själv som avgör om resultatet av produkten är något den vill köpa. 
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Hedström diskuterar kopplingen mellan WOM och influencer marketing, genom att 

nämna den rekommendationsstrategi som används på Galderma Nordic. Pophal (2016) 

framhåller att influencer marketing vilar på den grund som WOM skapat och enligt 

Roelens, Baecke och Benoit (2016) är det ett faktum att människor blir influerade när de 

får information från andra. Vidare menar Hedström att genom influencers få ut 

information kring deras varumärke, påverkas väldigt många människor. Om influencers 

vågar testa nya saker och sedan rekommenderar detta till sina vänner, leder det ofta till 

köp. Det blir därmed indirekt WOM-marknadsföring, fast via influencers. Detta styrks 

av Pophal (2016) som menar att influencer marketing i stort sett är samma sak som 

WOM-marknadsföring, med undantag av att det sker i den digitala världen. 

 

Något som Marklund diskuterar är att influencers bidragit till att kändisskapet blivit 

bredare och till en viss mån suddats ut. Förr var makten koncentrerad till stora artister 

och ikoner som exempelvis Madonna, som är känd världen över. Men i och med 

digitalisering och möjligheten att få sin röst hörd, kan vem som helst bli en typ av 

influencer. Detta har gjort att makten till en viss del förflyttats och i flera fall anses en 

influencer som exempelvis Pewdiepie inneha mer makt än vad Madonna har idag. 

Vidare menar Marklund att makten har förändrats och de personer som verkligen kan 

sociala medier idag har större chans till att skaffa sig en högre maktfaktor än andra. 

Även Glefors diskuterar influencers ökade makt, men menar att den koncentreras till 

den nischade bransch som influencers verkar i. Gällande influencers makt, belyser 

Wiberg det faktum att det kan räcka med att exempelvis en bloggare som inte är nöjd 

med en produkt eller tjänst, skriver ett inlägg och delar detta på Internet. Oftast Googlar 

konsumenter innan de ska köpa en produkt eller tjänst och då är det dessa inlägg som 

kommer upp i resultatlistan. Således inger detta en typ av makt som påverkar 

konsumenter till att genomföra ett köp eller inte.  

 

4.2.4 Influencers 2.0  

Marklund menar att influencers funnits väldigt länge inom marknadsföring, men på ett 

annat sätt. Detta styrks av Carlsson (2009) som belyser att marknadsförare länge använt 

sig av människor inom marknadsföring, på grund av att människor tenderar till att lita 

och lyssna på varandra. Vidare diskuterar Marklund att användandet av kända personer, 

som exempelvis modeller, i sin marknadsföring inte är ett nytt koncept. Även Tikka, 

Glefors och Wiberg instämmer och lyfter fram det faktum att kändisar länge använts i 

marknadsföring. Wiklund diskuterar att dagens influencers inte fanns på samma sätt 
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förr, utan menar att de utgjordes av ens idoler. Dessa fick man enbart se och bli 

influerade av under olika typer av event som exempelvis en konsert eller fotbollsmatch. 

Idag kommer kunder istället mycket närmare de influencers de följer på grund av att de 

blir näst intill inbjudna till deras vardagsrum. Denna närhet beror enligt Wiklund till 

viss del på grund av digitaliseringen och sociala medier. 

 

Enligt Tikka är influencer marketing ett trendord, det är inget nytt att företag använder 

sig av kändisskap för att bygga upp en profil eller ett varumärke. Skillnaden idag är att 

företag använder sig av personer som traditionellt sett inte skulle klassificeras som 

influencers på samma sätt. Även Marklund framhåller att det idag handlar om att skaffa 

rätt person istället för att exempelvis ha den mest populära kändisen. Idag bygger 

företag mer kring influencers och i vissa fall eftersträvar de en långsiktig relation. Detta 

styrks av Hörnfeldt (2015) som lyfter fram det faktum att det för företag krävs att de 

hittar rätt person som kan skriva om varumärket och dess produkter eller tjänster. 

Oavsett om detta görs på en blogg, på Instagram eller Youtube är det vad som krävs för 

att få igång surrandet kring varumärket. 

 

Glefors påpekar att influencer marketing inte är något nytt, utan att det är en gammal 

marknadsstrategi som enbart fått ett nytt och flashigt namn för att kunna säljas in på 

nytt. Detta styrks även av Marklund som menar att influencer marketing enbart är ett 

nytt ord för användandet av inflytelserika personer i sin marknadsföring. Även Tikka 

lyfter fram det faktum att företag inom marknadsföring måste sälja tjänster och för att 

lyckas med detta måste de vara moderna. Därför skapas nya “smaker” på 

marknadsföring och influencer marketing är ett typiskt exempel. Därmed menar Tikka 

att företag kan gå ut och säga “vi är experter på influencer marketing” och då blir det 

lockande att vända sig till just dem. Glefors diskuterar även att den nya formen av 

influencer marketing gjorts möjlig på grund av de sociala medier som uppkommit i och 

med digitaliseringen. Dagens influencers har således skapat ett eget spår vid sidan av de 

traditionella kändisarna inom influencer marketing. Tikka belyser även det som kan 

kallas för “nära influencers”, vilka utgörs av ens familj och vänner. I och med sociala 

medier har denna cirkel växt, exempelvis med hjälp av Facebook där vi har “vänner” 

som vi vanligtvis inte träffar fysiskt. Detta har lett till att den nära cirkeln av vänner 

vuxit, och numera inkluderas även bekanta och gamla vänner vi inte träffat på flera år. 
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Wiberg lyfter fram att influencers idag fungerar i den utsträckning de gör på grund av 

att de kommer åt människors känsla av att tillhöra någon. Med andra ord vill de flesta 

människor vara som den person de ser upp till. Marklund menar att dagens influencers 

inte behöver vara kända från början, utan kan skapas genom företag när de är ganska 

unga och formbara. Därmed kan företag kontrollera och bygga upp influencers 

varumärke för att de ska stämma överens med företags image. Marklund förklarar detta 

genom ett exempel med ICA, där ICA-Stig inte ansågs vara en influencer från början 

men som utvecklats till detta tack vare ICA-reklamen. Skulle ICA-Stig senare dyka upp 

i ett annat företags reklam, skulle han fortfarande troligtvis associeras med ICA.  

 

4.3 Företags förändrade strategier i det digitala samhället  

Glefors diskuterar att digitaliseringen till viss del varit relativt dramatisk, främst för 

mindre företag då större företag är mer vana vid att rulla med trender. Detta styrks av 

Batra och Keller (2016) som menar att i och med den explosionsartade utvecklingen av 

ny media har kunder förändrat sitt beteende samt deras användande av datakällor för att 

hitta information de söker efter. Vidare diskuterar Glefors att i och med digitaliseringen 

uppstod frågor kring hur företag numera ska marknadsföra sig och synas. Ska man vara 

på Facebook? Enligt Glefors anses Facebook fortfarande av vissa som en vågad 

marknadsstrategi. Marklund diskuterar däremot att digitaliseringen och sociala medier 

har gjort att företag når ut på ett helt annat sätt. Till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen med exempelvis broschyrer äger dagens marknadsföring rum i ett 

mycket snabbare samhälle, där marknadsföringen även är mer visuell. Detta är något 

som även Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) instämmer i, genom att belysa företags 

ökade användning av Internet i deras marknadskommunikation.  

 

4.3.1 Skiftet från traditionell till digital marknadsföring 

Wiklund diskuterar den traditionella marknadsföringen och förklarar att företag vid 

konsumentmarknadsföring ofta hade en marknadsbudget som användes till att 

exempelvis köpa ett annonspaket i en dagstidning. Den typen av marknadsföring var 

väldigt dyr, då exempelvis en helsida i Expressen kunde kosta 50 000 kronor. Problemet 

med detta var att företag enbart visste hur många som köpte tidningen, men inte vem, 

var, när eller om de faktiskt läste tidningen. Även Wiberg påpekar att detta är en av de 

största skillnaderna mellan traditionell och digital marknadsföring, att företag 

traditionellt inte riktigt kunde mäta saker på samma sätt. Det enda de kunde konstatera 

var att tidningen hade exempelvis 10 000 prenumeranter, men de kunde inte med 
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säkerhet säga hur många som faktiskt läste tidningen. Detta styrks även av Hennig-

Thurau et al. (2010), Pickton (2005), Todor (2016) och Wilson (2010) som menar att 

den digitala marknadsföringen är mycket enklare att mäta till skillnad från den 

traditionella. Vidare nämner Wiklund att det skifte som digitaliseringen bidragit till är 

att man idag, för samma summa pengar, kan fördela potten på flera olika kanaler. Att 

den digitala marknadsföringen är mer kostnadseffektiv som Wiklund påstår, är även 

något som Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) samt Todor (2016) instämmer i. 

Ytterligare något som Wiklund menar att digitaliseringen bidragit med är att den 

direktmarknadsföring som tidigare existerade, i exempelvis bokklubbsbrev, idag har 

flyttats över till de sociala kanalerna. Därmed får företag en helt annan chans att prata 

direkt med var och en, utefter vilket beteende personen har. Även Chaffey och Ellis-

Chadwick (2016) diskuterar att digitaliseringen gjort det möjligt för marknadsförare att 

individualisera marknadsföringen och rikta den till rätt person på ett mycket enklare vis 

än vad man tidigare kunde vid den traditionella. 

 

Wiberg menar att digitaliseringen har gjort att företag kan ta reda på nästan allt de 

behöver veta om kunderna och således få mer förståelse för hur de beter sig. Dessutom 

är det enklare att ta reda på vad konsumenterna är ute efter, vad de gillar och vilka 

behov de har. Enligt Wiberg är detta en av de största utvecklingarna, men även att 

digitaliseringen har gjort det enklare att nå ut till många människor samtidigt via olika 

kanaler. Detta styrks även av Nakatani och Chuang (2011) som menar att den enklare 

mätningen, i och med digitaliseringen, bidrar med att företag kan förstå kunders 

beteende samt undersöka hur de svarar på stimuli genererad av digital marknadsföring. 

 

Wiklund nämner också mobilen som en stor del av det skifte vi sett från traditionell 

marknadsföring till digital. Numera kan företag köpa ett ensamt annonsutrymme, i 

exempelvis Snapchat, vilket gör att företag inte har någon annan konkurrerande 

annonsering samtidigt på samma skärm. Det ensamma annonsutrymmet är ytterligare en 

utveckling inom den digitala marknadsföringen, då företag tidigare konkurrerade med 

andra annonsörer på exempelvis Expressens hemsida. Dock menar Tikka på att vissa 

företag fortfarande är fast i att marknadsföring handlar om att annonsera. Detta styrks 

även av Wiklund som framhåller att det kan uppstå vissa problem med äldre 

marknadsföringschefer som fortfarande anser att exempelvis annonspaketet hos 

Aftonbladet är det mest effektiva. Därför är det en utmaning att få dem att förstå att det 
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finns andra vägar att gå. Däremot diskuterar Hedström att traditionell media fortfarande 

har en väldigt bra räckvidd, vilket gör det fördelaktigt att inkludera det i den totala 

marknadskommunikationen. Detta styrks även av Pauwels et al. (2016) som diskuterar 

hur viktigt det är att använda sig av en tvärkanalssynergi, där företag hittar fungerande 

marknadsstrategier både online och offline, med andra ord digitalt och traditionellt. 

 

En annan stor del som är en tydlig förändring i skiftet mellan traditionell och digital 

marknadsföring är enligt Wiklund det ökade användandet av rörlig media. Bara för ett 

par år sedan ansågs rörlig media vara för dyrt på grund av att företag enbart tog fram det 

för att det skulle visas i exempelvis TV4, vilket därmed var helt otänkbart för många 

företag. Numera görs det film till allting, som i sin tur läggs upp och delas på olika 

sociala medier, till följd av digitaliseringen och det ökade behovet av rörligt material.  

 

4.3.2 Det digitala samhällets paradox  

Tikka menar att i och med digitaliseringen kan det vara svårare för företag att rädda sitt 

varumärke om exempelvis en skandal inträffar. Innan digitaliseringen var det enklare att 

med en reklamfilm eller kampanj försöka tvätta bort den stämpel som företaget 

eventuellt fått. Människor glömde således bort det dåliga, men den möjligheten finns 

inte på samma sätt idag. Däremot påpekar Wiklund att i och med dagens snabba 

samhälle, där det händer mycket hela tiden, rinner det mesta ut i sanden och människor 

glömmer efter ett tag. Därför anser Wiklund att en skandal inte nödvändigtvis är 

förödande för ett varumärke. Tikka belyser dock det faktum att digitaliseringen gör att 

människor inte glömmer lika fort, eftersom vem som helst kan leta upp allt som hänt på 

Internet och påminna andra människor om detta. En annan aspekt som Wiklund lyfter 

fram, som främst berör influencer marketing, är att företag nischar sin marknadsföring 

till speciella målgrupper. Detta leder i sin tur till att, om en skandal inträffar, blir den 

främst uppmärksammad av just den målgruppen. 

 

4.3.3 Sociala mediers betydelse för influencers och företag 

Wiklund menar att sociala medier har haft en helt revolutionerande förändring för 

influencer marketing. Tikka framhåller att sociala medier gör att världen samlas och blir 

mycket mindre och därmed hamnar vi mycket närmare varandra. Vidare diskuterar 

Tikka att sociala medier inte fungerar lika bra för alla, utan att de krävs att företags 

affärsmodeller överensstämmer med en viss typ av sociala medier. Carlsson (2009) 

styrker detta genom att påpeka att sociala medier måste användas på rätt sätt för att vara 
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vinstgivande för företag. En annan aspekt, enligt Tikka, är att företag i princip kan 

använda sociala medier på två olika sätt. Det ena är att företag kan göra sig synliga på 

olika vis och det andra är att de kan vara tillgängliga till att besvara kommentarer och 

frågor från kunder. Minazzi (2014) menar att om företag skall kunna utnyttja sociala 

medier som ett kommunikationsverktyg är det viktigt att de hanterar det på rätt sätt. 

Tikka lyfter fram det faktum att det inte bara räcker att finnas på sociala medier, utan 

företag måste även vara tillgängliga och aktiva. Detta styrks av Wiklund som även 

tillägger att företag måste tänka igenom sin strategi, tonalitet och frekvens och inte bara 

öppna upp en sida. Det är viktigt för företag att vara medvetna om att allt som besvaras 

på sociala medier är publikt. Med detta sagt, menar Wiklund, att sociala medier bidragit 

med en transparens som inte tidigare funnits. Därför blir det extra viktigt att företag tar 

hand om de klagomål och kommenterar de får på ett professionellt och ödmjukt vis. 

Även Tikka anser att det är viktigt med ett bra bemötande och menar även att de 

automatiserade funktioner vi idag ser på större företags hemsidor kan leda till en 

fallgrop. Med detta menar Tikka att teknikens enkelhet ibland kan resultera i att företag 

tappar mycket av sin service och sitt bemötande mot kund. 

 

Något som Marklund framhåller att sociala medier ytterligare bidrar med, är att de är 

prisvärda marknadsföringskanaler. Vidare menar Marklund att sociala medier bidrar 

med en betydligt mer effektiv marknadsföring och framförallt kostnadsvänlig. Även 

Wiklund menar att sociala medier bidragit med helt andra möjligheter där företag inte 

behöver en stor budget för att slå igenom. Sociala medier tillsammans med influencers, 

om företag inte väljer de dyraste, kan göra att de når längre än vad de hade gjort förut. 

Wiberg lyfter fram en annan fördel med användandet av sociala medier för företag, 

genom att belysa den genomslagskraft som en enda influencer kan ha på sociala medier 

till skillnad från vad företag själva hade haft på samma plattformar. 

 

Wiklund diskuterar att betydelsen av sociala medier för influencers är att de fått tillgång 

till att vara aktiva på fler plattformar. Det är inte längre bara på influencers blogg, utan 

även på Instagram, Snapchat, Facebook, Youtube etc. Detta resulterar i att konsumenter 

numera får en full täckning av sina influencers. Detta styrks av Ghidotti (2017) som 

lyfter fram att Youtube, Instagram och Snapchat är tre viktiga sociala medier som 

företag kan använda sig av för att få en räckvidd på sin marknadsföring. Tillsammans 
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med influencers menar Ghidotti (2017) att dessa sociala medier utgör en helt nödvändig 

del i ett varumärkes marknadsstrategi. 

 

4.3.4 Kvalitet och plattform spelar roll  

Wiberg menar att kvaliteten är a och o om företag vill att människor ska dela deras 

material vidare. Även Wiklund diskuterar att sociala medier blir oväsentligt om företag 

inte har ett schysst material att marknadsföra. Dessutom passar inte samma material till 

alla olika typer av sociala medier, som exempelvis Facebook och Instagram. Instagram 

är ett inspirationsmedie som kräver vackra bilder med smarta hashtags, medan 

Facebook är mer av ett annonseringsforum för canvasformat där kunder kan fördjupa 

sig och kolla på olika kollektioner av produkter. Ghidotti (2017) styrker detta genom att 

belysa vikten av att varumärket väljer plattform utifrån de uppsatta mål som företaget 

har. Instagram är ett bra alternativ om innehållet skall ses av många, medan Snapchat är 

ett bra alternativ för mer individualiserat och unikt innehåll. 

 

4.3.5 Influencers 3.0? 

Enligt Wiklund finns det idag företag som lägger sin marknadsbudget till 100 procent 

på sociala medier, vilket inte var fallet för några år sedan. Det ökade användandet av 

sociala medier är även något som Östman påpekar. Vidare menar Östman att influencer 

marketing vuxit enormt bara det senaste året och blir allt mer aktuellt. Wiklund 

diskuterar det ökade användandet av sociala medier och influencers och belyser 

möjligheten att företag kommer satsa fullt ut på influencers i framtiden. Däremot 

behöver influencer marketing rensas ut och bli mer rumsrent. Detta är även något som 

Glefors reflekterar över, genom att påpeka att branschen i sig kommer att bli mer 

självsanerande. Med andra ord kommer de som är oseriösa eller som bara vill tjäna 

pengar, att försvinna och de som kommer leva kvar utgör en kärna av seriöst material. 

Wiklund menar att influencer marketing kommer att städas upp mycket mer och 

nyanseras på ett annat sätt. Vidare reflekterar Wiklund, precis som Glefors, att de som 

enbart vill tjäna pengar och tar hutlöst betalt antagligen kommer att rensas ut. Enligt 

Glefors kommer antagligen branschen att sätta upp någon slags form av ramverk för 

influencers och företag att följa, med andra ord vad som får och inte får göras. 

 

En annan aspekt som Glefors lyfter fram är att det finns en gråzon kring influencer 

marketing. Med andra ord är det svårt för företag att veta vart gränsen går mellan 

smygreklam och laglig reklam samt vad de får göra tillsammans med en influencer eller 
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inte. Risken Glefors ser är att företag kontaktar influencers som de tror kan passa in för 

deras varumärke och influencern visar upp något som enligt marknadsföringslagen kan 

anses vara smygreklam. Om företag blir mer medvetna om risken kring influencer 

marketing, klarnar förhoppningsvis denna gråzon upp sig i framtiden. 

 

Hedström lyfter fram att influencer marketing just nu är väldigt starkt och att det 

kommer fortsätta vara det ett tag framöver. Sett till framtiden finns dock en chans att det 

genomskådas, beroende på hur transparenta influencers är och hur de förvaltar det 

ansvar de har. Om de inte gör det och blir för giriga menar Hedström att det finns risk 

för ett platt fall. Det gäller dock främst profiler som hela tiden blir köpta och enbart gör 

stora samarbeten. Människor vill då inte längre följa en sådan person och därmed 

minskar den personens storhet. Hedström menar att en mer trovärdig person således tar 

över och därmed måste influencers i framtiden tänka mycket på vem de samarbetar med 

och hur de samarbetar. På ett sätt anser Hedström att digitaliseringen bara har börjat och 

att vi människor allt mer kommer påverkas av vad som händer i sociala medier och 

online utav influencers av olika slag. Framförallt beror detta enligt Hedström på hur 

influencers sköter sig i framtiden, men diskuterar att just nu och inom en 5 årsperiod 

kommer de ha en otroligt stor makt.  
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5 Slutsatser  

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser som framkommit av den 

empiriska och teoretiska analysen. Kapitlet besvarar först studiens tre forskningsfrågor, 

följt av studiens syfte. Avslutningsvis presenteras praktiska implikationer samt förslag 

till framtida forskning. 

 

5.1 Besvarande av studiens forskningsfrågor 

Syftet, att klargöra och analysera influencers roll i företags marknadskommunikation, 

har varit utgångspunkten i vår studie. Utifrån syftet formulerades tre forskningsfrågor 

med fokus på influencer marketing och företags sätt att arbeta med sin 

marknadskommunikation idag. I följande avsnitt besvaras forskningsfrågorna. 

 

❖ Vad präglar influencers roll som marknadsförare? 

Trots att vår studie är av kvalitativ karaktär vill vi ändå påvisa ett antal tendenser som vi 

anser relevanta vid vad som präglar influencers roll som marknadsförare. Dessa 

tendenser utgörs av att influencers är ett kostnadseffektivt sätt för företag att 

marknadsföra sig genom och att de bidrar med en trovärdighet som företag annars inte 

uppnår. Vidare bidrar influencers med en ökad synlighet och dessutom präglas dess roll 

av ökad makt och inflytande på kundens beslutsprocess.  

 

Utöver de tendenser som identifierats i vår studie har vi noterat ett antal kvalitativa 

inslag som bidrar till en djupare förståelse för vad som präglar influencers roll som 

marknadsförare. En intressant aspekt är att influencers roll bidrar med att föra en dialog 

och dela företags berättelser. Rollen präglas av att budskapet blir mer personligt och att 

företag kommer närmare kunden. Vi tolkar det som att användandet av influencers i 

spridning av företags budskap genererar i ett högre förtroende än vad företag hade 

kunnat skapa på egen hand. Det vi vill poängtera är att influencers i vissa avseenden 

tillhör kundens nära cirkel, som vanligtvis utgörs av familj och vänner, och därmed är 

personer som kunden litar och lyssnar på. Därför anser vi det mer trovärdigt när en 

influencer för ett företags dialog och berättelse mot kunden än om företag gör det själva.  

 

En annan framträdande aspekt som vi funnit i vårt material, är att influencers roll 

präglas av att de inger en högre autenticitet till budskapet. Det framkommer i vår studie 

att det är viktigt att den influencer som företag använder sig av bör ha testat produkten 
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eller tjänsten tidigare, för att undvika att uppfattas som köpt. Vi uppfattar att det som 

understryks är att om inte influencern tror på varumärket och verkligen tycker om 

produkten eller tjänsten, försvinner den autenticitet som de annars inger. Därmed anser 

vi att influencers kan bidra till en högre autenticitet, men bara om företag har varit 

noggranna i sitt urval av rätt influencer. Med andra ord vill vi ytterligare en gång 

poängtera hur viktigt det är för företag att hitta rätt influencers. 

 

Ett annat intressant inslag som framkommer i vår studie är att influencers roll präglas av 

att de bygger och ansvarar för företags varumärken. Vi bedömer att det handlar om 

influencers roll i att stödja ett företags uppbyggnad av varumärke, vilket härleds till den 

dialog som influencers bidrar med mot kunden. Utöver uppbyggnaden av varumärke 

framträder det att företag lämnar över en del av ansvaret för varumärkets image till 

influencern. Vi tolkar ansvaret som en väsentlig del av influencers roll som 

marknadsförare, då de utöver sitt egna även ansvarar för företags varumärken.  

 

Vi har i vårt material noterat att influencers roll präglas av att de hjälper till att nischa 

företags marknadsföring samt nå yngre målgrupper. I vår studie framförs det att 

influencer marketing på ett sätt kan anses vara exkluderande i sin synlighet, då företag 

väljer att nischa in sig mot specifika målgrupper. Det vi vill betona är hur viktigt det är 

att hitta rätt influencer till rätt målgrupp, för att marknadsföringen skall kännas 

trovärdig. Utöver det kan vi även urskilja att influencers betydande roll präglas av att de 

kan nå ut till yngre målgrupper, som företag annars i många fall anses ha svårt att nå. I 

vår studie har ett samband mellan influencer och kund belysts, angående att kunden 

lättare tar till sig den information influencern sänder ut om de tillhör samma målgrupp. 

Med andra ord tolkar vi det som att en influencer i samma ålder som kunden själv har 

större chans till inflytande, än vad exempelvis en person från generation X har på en 

millennial. Vi anser att detta beror främst på att de befinner sig i samma livssituation, 

konverserar på samma sätt samt är intresserade av liknande produkter och tjänster.  

 

Ett annat framträdande inslag i vårt material är att influencers roll även präglas av att de 

maskerar marknadsföringen. Trots att influencers i många fall marknadsför produkter 

eller tjänster på ett tydligt sätt, där de påtalar att de har blivit sponsrade eller liknande, 

lyckas de ändå maskera marknadsföringen. Maskeringen utgörs av att det som 

influencers publicerar istället ses som underhållning och inte reklam. Vi uppfattar att det 
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understryks att yngre målgrupper många gånger är medvetna om att det är reklam, men 

de bryr sig inte eftersom influencers i deras ögon är underhållande. Vidare tolkar vi 

maskeringen som ett sätt för företag att nå ut med sin marknadsföring till de som 

faktiskt inte vill se reklam. Vi anser att influencers lyckas maskera reklamen på olika 

sätt, i form av underhållande filmer eller sketcher, vackra och inspirerande bilder eller 

roliga citat och skämt på olika sociala plattformar.  

 

❖ Vad innebär digitaliseringen för företags sätt att arbeta med sin 

marknadskommunikation? 

En återkommande tendens i vår studie, rörande digitaliseringens betydelse för företags 

sätt att arbeta med sin marknadskommunikation, utgörs av det snabba samhälle som vi 

lever i idag. Vår studie påvisar därmed att digitaliseringen bidragit till att information 

sprids snabbare, att negativ information tar längre tid att reparera samt att den digitala 

marknadsföringen får snabbare genomslagskraft än den traditionella.  

 

Vi har även identifierat andra framträdande aspekter, rörande digitaliseringens innebörd 

för företags sätt att arbeta med sin marknadskommunikation, som inte klassificeras som 

tendenser. Något som framträder är den förlust av kontroll för företag som uppstått i och 

med digitaliseringen. Vi tycker oss kunna se att förlusten av kontroll uttrycks på flera 

olika sätt i vår studie. Först och främst blir företag tvungna att överlämna en del av 

ansvaret för varumärket till den influencer som de arbetar med. Därmed förlorar företag 

en viss del av kontroll, då de inte alltid kan styra över vad som faktiskt sprids och delas 

av en influencer. Vidare kan också förlusten uttryckas i form av den transparens som 

digitaliseringen medfört. Vi bedömer att det främst handlar om den insyn som kunder 

får till den dialog som sker antingen mellan företag och kund eller influencer och kund. 

Med andra ord blir alla kommentarer och recensioner, positiva som negativa, publika 

inför alla som är aktiva på Internet och sociala medier. Därmed är det svårt för företag 

att ha full kontroll över hur alla kommentarer besvaras, eller inte, samt hur 

transparensen sprids vidare. Spridningen leder vidare till ytterligare ett uttryck för 

förlust av kontroll som grundar sig i dagens snabba samhälle. Eftersom företag idag inte 

kan kontrollera allt som sägs på Internet och sociala medier, både av influencers och 

kunder, kan en snabb spridning av negativ eWOM ske. Till sist kan, enligt vår studie, 

även förlust av kontroll ta sig uttryck i svårigheten att kontrollera vem man når ut till 

vid användningen av influencers. Vi instämmer med detta då företag enbart kan se antal 
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följare som en influencer har, på exempelvis sociala medier, men inte vilka följarna 

faktiskt är. Det vi vill poängtera är att företag inte med säkerhet kan veta hur stor 

genomslagskraft influencers har, enbart baserat på antal följare, vilket utgör ytterligare 

en del av företags förlust av kontroll.  

 

Ytterligare ett intressant inslag som vi funnit i vårt material är att digitaliseringen 

bidragit till ett enklare sätt att mäta. Digitaliseringen har gjort det möjligt för företag att 

enklare mäta sin marknadsföring än vad de tidigare kunnat göra vid den traditionella. Vi 

uppfattar att det understryks att företag, i och med digitaliseringen, kan ta reda på allt de 

behöver veta om kunden samt få mer förståelse för dess beteende och behov. Det 

framträder att digitaliseringen och det enklare sättet att mäta gjort det möjligt för företag 

att lära känna sina kunder bättre och således specificera sin marknadskommunikation. 

Vi tycker oss kunna se ett samband mellan specificeringen och det som ytterligare 

framkommer i vår studie, som en följd av digitaliseringen, att marknadsföring idag kan 

individualiseras på ett helt annat sätt än tidigare. Därmed utgör individualisering 

ytterligare en framträdande aspekt i vår studie. Digitaliseringen har bidragit till ett 

enklare sätt för företag att kommunicera direkt med varje kund utefter dess individuella 

beteende på olika sociala kanaler. Vi instämmer med detta då vi anser att 

digitaliseringen gjort det möjligt för människor att enklare kommunicera med varandra 

och att de fått mer makt att själva kontrollera vad de vill se och konsumera. 

 

I vårt material har vi funnit ännu en framträdande aspekt som digitaliseringen bidragit 

med. Digitaliseringens utveckling av smarta mobiltelefoner har gett upphov till en större 

möjlighet till ensamt annonsutrymme. Vi bedömer att det främst handlar om att vissa 

plattformar på Internet och sociala medier gör det möjligt för företag att marknadsföra 

sig, genom att själva ta upp en hel mobilskärm. Något som framträder är att viss 

konkurrens försvinner, då företag inte behöver konkurrera med andra annonser när de 

får tillgång till en ensam skärm. Vi tolkar det som att digitaliseringens utveckling av 

mobiler blivit en stor del av företags förändrade sätt att arbeta med sin 

marknadskommunikation. Dessutom kan vi urskilja en möjlighet att detta ensamma 

annonsutrymme även blir en tillgång för influencers, vilket indirekt gör dem mer 

attraktiva för företag att använda sig av, främst på grund av den trovärdighet och de 

befintliga följare de redan har.  
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❖ Hur har utvecklingen av sociala medier påverkat företags användning av 

influencer marketing? 

En aspekt som är av intresse angående utvecklingen av sociala mediers påverkan på 

företags användande av influencer marketing, är att det har varit en revolutionerande 

förändring. Vi tolkar detta som att sociala medier gjort det möjligt för fler att bli 

influencers, utöver “vanliga” kändisar, och för företag att marknadsföra sig enklare via 

influencers. Det vi vill framhäva är att utan sociala medier hade troligtvis inte influencer 

marketing blivit lika trendigt och stort som det är idag. 

 

En annan faktor vi kan identifiera är att utvecklingen av sociala medier gjort att företag 

via influencers kan få en längre räckvidd på fler plattformar. Utvecklingen av sociala 

medier har gjort det möjligt för influencers att vara aktiva på fler plattformar, vilket 

företag kan dra nytta av. Vi tolkar det som att influencers på sociala medier gjort det 

möjligt för företag att verkligen nå längre och på det viset får de en längre räckvidd till 

fler kunder, beroende på vilken plattform de befinner sig på. Vidare kan vi även urskilja 

den större genomslagskraft som influencers fått i och med utvecklingen av sociala 

medier. Vår studie påvisar att en enda influencer på sociala medier kan ha större 

genomslagskraft än vad företag själva hade haft på samma plattformar. Vi bedömer att 

det främst kan härledas till den trovärdighet som de flesta influencers har hos sina 

följare. Därmed anser vi det logiskt att influencers har större genomslagskraft till 

skillnad från företag, där det är mer uppenbart att de enbart ämnar uppmana till köp.  

 

5.2 Besvarande av studiens syfte 

De tre forskningsfrågor som vi besvarat kommer i detta avsnitt hjälpa oss att besvara 

studiens syfte. För att tydliggöra vill vi återigen påminna att syftet med studien är att 

klargöra och analysera influencers roll i företags marknadskommunikation.  

 

Resultatet av vår studie visar att influencers fått en allt mer betydande roll i företags 

marknadskommunikation i och med digitaliseringen och utvecklingen av sociala 

medier. En central aspekt är att influencers kan föra en dialog och dela företags 

berättelser och därmed blir budskapet mer personligt och företag kommer närmare 

kunden. Influencers bygger således upp en högre trovärdighet hos kunden för 

varumärket än vad företag själva hade kunnat göra. För att budskapet skall kännas 

trovärdigt krävs det också att influencern tror på varumärket och dess produkt eller 
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tjänst, vilket leder till ytterligare ett intressant inslag. Detta inslag utgörs av den högre 

autenticitet som influencers kan bidra med, men det hänger på att företag hittar rätt 

influencers. De sociala medier som utvecklats till följd av digitaliseringen, har öppnat 

upp nya möjligheter för företag och dess användning av influencer marketing i sin 

marknadskommunikation. De nya möjligheterna utgörs bland annat av att influencers 

idag har en längre räckvidd på fler plattformar samt en större genomslagskraft mot 

kunden. På sociala medier kan en enda influencer få både större genomslagskraft och 

längre räckvidd än vad företag tidigare kunnat få med influencers i sin 

marknadskommunikation. Dessutom kan influencers vara aktiva på flera sociala medier 

samtidigt och därmed kan kunder få full täckning på influencers de tycker om.  

 

Ett annat utmärkande inslag är att företags användande av influencers i sin 

marknadskommunikation gör det möjligt för dem att nischa sin marknadsföring samt nå 

yngre målgrupper. Olika influencers når ut till olika målgrupper, vilket gör att beroende 

på vilken influencer företag väljer att samarbeta med nischar de automatiskt in sig mot 

den influencerns målgrupp. Att företag nischar sig via influencers öppnar också upp för 

möjligheten att nå yngre målgrupper. Eftersom många influencers följs och utgörs av 

yngre personer, blir det också naturligt att det är denna målgrupp företag når med hjälp 

av influencers. Utan influencers hade det därför inte varit lika lätt för företag att nå 

yngre personer, eftersom de inte konsumerar traditionell reklam på samma sätt som 

exempelvis generation Z. Ytterligare en framträdande aspekt kring influencers roll är att 

de kan maskera marknadsföringen på ett sätt som gör att det inte upplevs som reklam. 

Trots att influencers är tydliga med att de blivit sponsrade i ett inlägg, vill ändå deras 

följare se och ta del av innehållet.  

 

En annan slående aspekt är att influencers roll även till viss del inkluderar att de bygger 

och ansvarar för företags varumärken. Uppbyggnaden av varumärket sker genom 

influencers dialog med kunden, där deras åsikter kan påverka kundens uppfattning om 

varumärket. Dessutom överlämnas en del av ansvaret för varumärket till den influencer 

företag valt att samarbeta med. Därmed består en viss del av influencers roll av att vårda 

varumärket. Det överlämnade ansvaret leder vidare till ytterligare ett intressant inslag 

som uppkommit till följd av digitaliseringen, där företag idag upplever en viss förlust av 

kontroll vid användandet av influencers. Förlusten av kontroll tar sig uttryck på flera 

olika sätt; överlämnat ansvar för varumärket till influencers, transparens som 
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digitaliseringen medfört, snabb spridning av information samt svårigheten att 

kontrollera vem man når ut till. 

 

Därmed konstaterar vi att influencers roll i företags marknadskommunikation kan 

sammanfattas med följande begrepp: Föra en dialog och dela företags berättelser, högre 

autenticitet, längre räckvidd på fler plattformar, större genomslagskraft, nischa företags 

marknadsföring samt nå yngre målgrupper, maskerar marknadsföringen, bygger och 

ansvarar för företags varumärken samt förlust av kontroll.  

 

5.3 Praktiska implikationer och förslag till framtida forskning 

Avslutningsvis väljer vi att reflektera över studiens externa validitet, med andra ord 

överförbarhet. Trots att vår studie är av kvalitativ karaktär anser vi det ändå intressant 

att se om vissa delar av resultatet är överförbart. Eftersom vår studie redogör 

för influencers roll, kan det vara relevant att utreda om resultatet går att överföra till 

personer närliggande influencers, exempelvis kunder. På grund av kundens närhet till 

influencers, som själva är kunder till viss del, är det enklare för oss att se en viss typ av 

överförbarhet. Även kundens roll kan bestå utav att föra en dialog och dela företags 

berättelser, inge en högre autenticitet samt få en större genomslagskraft än vad 

exempelvis en annons från företag har.  

 

Vi har även identifierat ett antal utmärkande faktorer som lett till ett antal praktiska 

implikationer. Implikationerna kan förhoppningsvis vara av nytta och agera riktlinjer för 

företag som arbetar med influencer marketing i sin marknadskommunikation:  

 

❖ Var noga med att hitta rätt influencers. Det är viktigare att hitta en influencer 

som passar den målgrupp du vill nå än att välja den influencer som är mest känd. 

❖ Ha i åtanke att en synergieffekt är av fördel vid samarbete med influencers. 

Samarbetet fungerar bäst när både företag och influencers vinner på det.  

❖ Våga ifrågasätta influencers känsla för varumärket och ta till vara på de som 

verkligen tycker om varumärket och dess produkter eller tjänster.  

❖ Tänk på att använda influencers som faktiskt testat produkten eller tjänsten 

innan de marknadsför den, för att nå en högre autenticitet.  
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Vi har utifrån studien kunnat utläsa ett antal inslag som vi anser hade varit intressanta 

att fördjupa sig i och föreslår därför följande ämnesområden för vidare forskning:  

 

❖ Eftersom vår studie har ett företagsperspektiv på influencers roll, anser vi det 

relevant att även undersöka influencers roll ur ett influencerperspektiv. En sådan 

undersökning hade tillfört influencers egna syn på sin roll inom företags 

marknadskommunikation. Således hade det även varit intressant att se om 

företags syn samt influencers syn stämmer överens med varandra.  

❖ Ett annat förslag på vidare forskning, grundat i vårt resultat, handlar om att hitta 

ett sätt att mäta influencer marketing och dess effekt, räckvidd och 

genomslagskraft. Det framkom i vår studie att det är svårt att mäta influencers 

faktiska påverkan, i och med att man inte kan urskilja exakt vilka som ser det 

influencers delar och publicerar.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  
 

Nummer Fråga Stödpunkter 

Öppningsfråga Berätta vad du tänker på när 

du hör Influencer marketing?  

 

1 Kan du berätta kring 

influencers roll inom företags 

marknadskommunikation? 

❖ Vad tillför en influencer 

med? 

❖ Risker/nackdelar? 

❖ Målgrupp 

❖ Varumärkets image 

❖ Relationer och Samarbete 

❖ Trovärdighet 

❖ Förtroende 

❖ Synlighet 

2 Förklara hur företags 

marknadskommunikation 

förändrats i och med 

digitaliseringen? 

❖ Trender 

❖ Skiftet från traditionell 

marknadsföring till digital 

marknadsföring  

❖ Kanaler 

❖ Det snabba samhället 

3  Förklara hur utvecklingen av 

sociala medier har påverkat 

företags användande av 

influencers? 

❖ eWOM 

❖ Youtube, Instagram, 

Snapchat, Facebook etc. 

Övriga frågor 

av personligt 

intresse 

Hur ser ni på influencer 

marketing i framtiden? 

Hur länge samarbetar företag 

med samma influencer? 

Hur många influencers krävs 

för att få tillräcklig 

genomslagskraft? 

 

 


