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Sammanfattning 
Bakgrund: Innan digitaliseringen var det allt svårare för företag att nå ut till nya målgrupper. 

Under början av 2000-talet ändrades dock detta då web 2.0 växte fram med “dot-com” 

bubblan. Detta banade vägen för ett nytt fenomen, sociala medier som är ett sätt för användare 

att dela sina åsikter och tankar. Att använda sociala medier som en marknadsföringsstrategi 

har bidragit till att allt fler företag kan nå en bredare publik. Detta har lett fram till ett nytt 

begrepp vilket är influencers, där de via sina sociala medier kan påverka sin följare vilket 

företag har börjat utnyttja. Genom att implementerat detta i sina marknadsstrategier kan de nå 

nya målgrupper och marknader genom att rikta sig på de områden som är attraktiva. Dock kan 

det bli svårt för följarna att avgöra vad som är äkta eller inte när marknadsföringen sker via 

influencers.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur följarnas förhållande till influencers 

påverkas av olika samarbeten mellan företag och influencers.  

Metod: Studien förhåller sig till en kvalitativ forskningsstrategi där semi-struktuerade 

intervjuer och observationer har tillämpats för att samla in det empiriska materialet. För att få 

en variation i resultatet har det intervjuats 12 respondenter i olika åldrar och kön.  

Slutsats: Utifrån studiens resultat har det visat sig vara viktigt att en influencer visar på 

autenticitet, en form av äkthet för att följarna ska känna förtroende till dem och att värderingar 

ska stämma överens med den bild de vill förmedla. Slutsatserna visar även på att tidigare 

relationer till en influencer och hur ofta de gör ett samarbete kan spela en avgörande roll i hur 

följarna tar emot det. 

Nyckelord: Influencers, Förtroende, Sociala medier, Autenticitet, Värderingar, Samarbeten. 

 

 

 

 

  



Abstract 
Background: Before digitization, it was increasingly difficult to reach new target groups. 

However, during the early 2000s, this changed when the web 2.0 emerged with the "dot-com" 

bubble. This paved the way for a new phenomenon, social media that is a way for users to 

share their views and thoughts. Using social media as a marketing strategy has contributed to 

an increasing number of companies being able to reach a wider audience. This has led to a 

new concept which is influencers, where they can influence their followers via their social 

media, which companies have started to use. By implementing this in their marketing 

strategies, it allows them to reach new target groups and markets. However, it can be difficult 

for the followers to decide what is genuine or not when marketing is via influencers. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how the relationship of the followers to 

influencers is affected by different collaborations between companies and influencers. 

Method: This study implements a qualitative research strategy where semi-structured 

interviews and observations have been applied to collect the empirical material. To get a 

variation in the result, 12 respondents of different ages and genders have been interviewed. 

Conclusion: Based on the results of the study, it has proved important that an influencer 

shows authenticity, in order for the followers to trust them and that values should be 

consistent with the image they want to convey. The conclusions also show that previous 

relationships to an influencer and how often they make a collaboration can play a crucial role 

in how the followers receive it. 

Keywords: Influencers, Trust, Social Media, Authenticity, Values, Collaborations. 
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1 Inledning 
I våras skulle en ny typ av festival gå av stapeln men istället blev det, “lyxfestivalen” som 

aldrig skedde. Fyre festival, en festival som skulle bryta en ny väg för hur en festival skulle 

vara. Grundaren Billy McFaraland hade en vision om att skapa den mest spektakulära 

festivalen, där begreppet lyx skulle genomsyra hela upplevelsen. McFaraland fick idén om 

denna festival under oktober månad år 2016 och planerades att ske under april månad, bara ett 

halvår efter. Redan en månad efter han fick denna idé började han marknadsföra festivalen 

genom att använda sig utav kända influencers. Dessa bestod bland annat av modeller, 

skådespelare och artister som har en hög följarskara på sociala medier. För att de skulle 

marknadsföra detta i sina sociala mediekanaler ryktades det om en komposition på respektive 

2 miljoner kronor. När besökarna anlände till ön i Bahamas möttes de av en syn de inte hade 

tänkt sig. De fick sin livs besvikelse då den lyx som hade lovats inte fanns där. Efter att 

festivalen hade skett greps Billy McFaraland för bedrägerier och alla influencers hamnade i 

kläm efter denna skandal, och var tvungen att be om ursäkt till alla sina följare. Hela denna 

uppståndelse har blivit uppmärksammat över hela världen, vilket har resulterat i två 

dokumentärer kring det. 

 

Spridningen av Fyre festivalen hade inte fått samma genomslagskraft om det inte vore för 

framväxten av internet. Det går tydligt att se att internet har blivit starkt integrerat i dagens 

samhälle där majoriteten av alla människor använder internet i sitt dagliga arbete. Det är på 

senare år som åldersspannet kring användningen av internet har ökat. Enligt Davidsson, Palm 

och Mandre (2018) är det vanligare att den yngre målgruppen använder sig av internet 

dagligen men att det nu finns en majoritet bland de äldre, där de som är över 76 år använder 

sig utav det. 

  

Efter internets genomslagskraft under början av 1990-talet myntades ett nytt begrepp av 

O’Reilly år 2005 som beskriver en ny era, Web 2.0. Det O’Reilly menar var 

vändningspunkten för hur internet användes var “dot-com” bubblan (O’Reilly 2005). Detta 

uppstod i början av 2000-talet då allt fler nya tekniker och informationstjänster tillkom, vilket 

bidrog till ett mer användarcentrerat internet. Detta möjliggjorde att allt fler användare kunde 

börja kommunicera med varandra över datorn vilket ledde till att dessa skandaler, likt Fyre 

blev allt vanligare. Chen, Fay och Wang (2011) menar att begreppet Web 2.0 har banat vägen 
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för sociala medier. Där användare nu har en möjlighet att publicera och dela med sig av sina 

åsikter kring vad de tycker och tänker. Power och Phillips-Wren (2011) menar att sociala 

medier och Web 2.0 har möjliggjort och påverkat rationaliteten och effektiviteten på ett 

positivt eller negativt sätt när ett beslut ska fattas. Dessa kanaler har medfört ett sätt att mäta 

denna effektivitet och rationaliteten, då det går att avläsa antal gillningar och kommentarer 

(Power & Phillips-wren 2011). 

 

I dagens samhälle är det 83 % av internetanvändarna i Sverige som använder sig utav sociala 

medier, där 63 % av dessa använder det dagligen (Davidsson, Palm & Mandre 2018). Genom 

sociala medier har det tillkommit plattformar så som facebook, instagram, twitter och 

snapchat. Dessa kanaler är medlemsbaserade och låter folk publicera eget innehåll och skapa 

en egen kommunikationsväg mellan användare (Pempek, Yermolayeva & Clavert 2009). Den 

första stora medlemsbaserade kanalen var facebook som grundades år 2004 av Mark 

Zuckerberg (Forbes 2019) och är idag en av de största kanalerna där 76 % av 

internetanvändarna använder sig utav det (Davidsson, Palm & Mandre 2018). Under senare 

tid har dock facebooks status minskat bland ungdomar och tagits över av en ny kanal, 

instagram. Det instagram har medfört är ett nytt sätt för användare att kommunicera, då det på 

denna kanal sker via bilder och videos. Davidsson, Palm och Mandre (2018) menar att 

instagram har blivit den nya stora kanalen bland ungdomar och speciellt för de som är födda 

under 00-talet. Det är 60 % av internetanvändarna som använder det dagligen vilket har 

resulterat i att endast 3 % av befolkningen som använder internet dagligen inte använder 

instagram (Davidsson, Palm & Mandre 2018).  

 

1.1 Problemdiskussion 

Sociala medier har medfört ett mer effektivt och snabbare sätt för användare att ta del av 

information eftersom tidigare skedde detta informationsutbyte via tidningar. Detta har lett till 

att en allt bredare publik kan ta del av det (Hopkinson et al. 2015). Johnson-Jorgensen och Ha 

(2018) menar även att sociala medier har blivit en stor kanal allmänt för användare då denna 

plattform har gått från en envägskommunikation till en kanal där folk kan interagera med 

varandra och kommentera vad de ser. Sociala medier är viktiga verktyg för att underlätta just 

detta utbyte mellan sändare och mottagare. Genom att sociala medier har blivit en starkt 

växande plattform påpekar Chen, Fay och Wang (2011) att det har möjliggjort för ett nytt 

begrepp vilket är influencers. Där de via instagram som främsta plattform har en stor 
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möjlighet att skapa ett förtroende och ett varumärke kring sig själva (Chen, Fay och Wang 

2011). Innan digitaliseringen och innan framförallt sociala medier hade uppkommit var det 

svårare för företag att nå ut till en bredare målgrupp då de traditionella 

marknadsföringsmetoderna, då exempelvis tidningar var allt vanligare (De Vierman, 

Cauberghe & Hudders 2017). De Vierman, Cauberghe och Hudders påpekar att det är på 

senare år företag har upptäckt att det finns en enorm tillväxtpotential för företag om de 

använder influencers som marknadsföringspelare.  

 

“Social media influencers are referred to as people who have built a sizeable social network 

of people following them. In addition, they are seen as a regard for being a trusted tastemaker 

in one or several niche” (De Vierman, Cauberghe & Hudders 2017, s.798).  

 

Denna strategi, att använda influencers som marknadsförare, går även att benämna som 

Celebrity endorsement. Det är en strategi som går ut på att att hjälpa ett varumärke att få en 

egen identitet och hamna i konsumenternas fokus (Khamis, Ang & Welling 2017). De 

influencers som ett företag kan använda sig av har uppnått ett relativt stort socialt nätverk med 

en stabil följarskara, det vill säga ett personal brand som företagen vill nå (Hani, Marwan & 

Andre 2018). Söderlund (2003) menar dock att det inte är något nytt att använda sig av en 

känd person för att få fram ett budskap då det kom redan under 1900-talet. Det kunde 

exempelvis visa sig i form då av olika annonser där kända personer var en frontfigur. Osei-

Frimpong, Donkor och Owusu-Frimpong (2019) påpekar att i fall en Celebrity endorsement 

besitter förmågor som attraktion, trovärdighet och förtrogenhet förstärks den positiva attityden 

hos konsumenterna gentemot kvalité, köpintention och varumärkeslojalitet. 

 

Genom att använda influencers som en reklampelare har det möjliggjort för företag att vara 

mer subtila med deras reklam menar Jung (2017). Idag är det inte säkert att varje enskild 

individ vet att de utsätts för reklam då den har blivit allt mer vanlig. År 2014 var en person 

utsatt för mer än 5000 annonser och varumärken per dag i genomsnitt, men kände endast igen 

86 stycken av dessa och fick intryck av endast 12 stycken (Jung 2017). Jung (2017) fortsätter 

att skriva, då marknadsföring har blivit allt vanligare nu, är det enklare för företag att anpassa 

reklam och meddelanden för varje enskild individ. Detta bidrar till att allt fler människor inte 

vet att de utsätts för reklam speciellt om det kan vara en person de följer via sociala medier. 

Alltså påvisar detta att företag ser detta som en önskvärd strategi då den har visat sig vara mer 
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effektiv än traditionell annonseringstaktik, på grund av att det visar på en större autenticitet 

och trovärdighet (De Vierman, Cauberghe & Hudders 2017).  

 

Efter utvecklingen av internet och sociala medier har det blivit ett måste att vara aktiv och 

synas på sociala medier (Rauschnabel & Hinch 2017). Företag når här ut till nya målgrupper 

och får en bredare räckvidd än vad de skulle nå ut med genom att använda sig utav 

direktmarknadsföring (Šramová 2015). Detta har lett till en genomgående trend att skapa ett 

personal brand runt omkring sig. Personal branding är en viktigt aspekt för att skapa ett 

förtroende till följarna då det syftar till att skapa en identitet som stärker en individs 

personliga varumärke (Kahamis, Ang & Welling 2017). Ur denna aspekt har diskussionen 

kring brand trust blivit allt mer framträdande. Vad är det som skapar ett starkt brand trust? och 

hur kan det förhålla sig till den föränderliga omgivningen?  

 

Utvecklingen och förmågan att behålla konsumenters förtroende gentemot företaget är en av 

de viktigaste punkterna i deras marknadsföringsstrategier, då marknaden har blivit enormt 

konkurrenskraftig (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán 2005). I denna aspekt är valet av 

vilken influencer företaget ska samarbeta med viktig. Både för företaget och influencern då de 

vill bibehålla den image som de har valt att förmedla. De Veirman, Cauberghe och Hudders 

(2017), diskuterar att influencers med en högre följarskara har en större trovärdighet bland 

följarna vilket kan vara en intressant faktor för företagen. Dock visar även deras studie på att 

en influencer med fler antal följare inte alltid är det bästa för deras marknadsföring. Dels för 

att det kan minska produktens unika egenskaper samt ändra företagets image till något 

förkastligt i följarens ögon (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Tidigare forskning 

kan dock fastställa att förtroende är en svår faktor att bevara då hur en influencer förmedlar 

sitt budskap spelar en avgörande roll. Då influencers använder sociala medier dagligen i sitt 

arbete, kan de attrahera olika typer av läsare och besökare som alla skapar sin egen tolkning 

kring vad de läser och ser. Därav är det viktigt för en influencer att skapa en trovärdighet 

kring den identitet som de vill förmedla, då det egna varumärket är hur andra uppfattar det. 

Utifrån detta behöver en influencer ha i åtanke vad för typ av inlägg de publicerar och hur det 

inlägget tas emot av följarna (Wang, Yu & Wei 2012). 

 

Tidigare forskning har visat på en genomgående trend utifrån företagsperspektiv. Den har 

fokuserat på hur företag och influencers kan maximera sin marknadsföring för att öka deras 
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brand trust gentemot konsumenter som i detta fall är följarna. En annan återkommande trend 

är hur konsumenters attityd kan påverkas av olika marknadsföringsstrategier. Följarnas 

socialisering kring kommunikation på sociala medier har blivit ett stort problem inom 

marknadsföringen (Wang, Yu & Wei 2012). Därav har olika strategier pekats ut som 

värdefulla för deras marknadsföring, där en av dem är att förstå den marknad de vill nå och 

den andre är att förstå konsumenterna.  

 

Laoroche et al. (2012) menar dock att detta företagsperspektiv är problematiskt då det finns 

ett större intresse i dagens samhälle för företagen att få ett övertag bland kunderna i en sådan 

starkt konkurrensutsatt marknad. Författarna menar på att detta övertag kan bidra till olika 

synsätt och ge synpunkter utifrån ett kundperspektiv samt maximera möjligheterna att 

attrahera och samarbeta nära med lojala kunder (Laroche et al. 2012). Även De Vierman et al. 

(2017) menar att kunders synpunkter och tankar är av väsentlig vikt. De som går efter 

kundernas åsikter kommer få ett mer trovärdigt word of mouth, det vill säga ett starkare brand 

trust. Detta leder till att följarna uppfattar marknadsföringen som tillförlitlig då de inte 

uppfattar den som betald reklam. Dessa punkter leder till frågan vad kunder anser speglar ett 

trovärdigt innehåll? Tidigare forskning utgår som sagt utifrån ett företagsperspektiv där olika 

marknadsföringsstrategier har tagits fram för att på bästa sätt främja deras kapital. Dock finns 

det lite kunskap om vad faktiskt konsumenter anser som trovärdig marknadsföring. Därav är 

denna studies mål att undersöka relationen mellan förtroendet hos följarna, under olika 

samarbeten som en influencer utför, det vill säga ur ett konsumentperspektiv.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur följarnas förhållande till influencers påverkas av 

olika samarbeten mellan företag och influencers.  

 

1.3 Forskningsfråga 
Hur ser följarnas förtroende ut för influencer när de gör samarbeten med företag? Och vad 

händer med följarskaran i samband med samarbetet? 
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2 Teoretiskt område 
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverk presenteras som är grunden till studien. Det 

teoretiska kapitlet inleds med att förklara vad Brand trust är utifrån Portal et al. och 

Gustavssons perspektiv. Vidare kommer autenticitet att behandlas där två begrepp har 

definierats; passionerad och transparent autenticitet. Detta följs av Fukuyamas teori kring 

the interdisciplinary nature of trust och hur andra forskare har förhållit sig till hans teori. Det 

teoretiska ramverket utgår även ifrån Montoya och Vendeheys teori om personal branding 

där tre viktiga faktorer har lyfts fram, emotionell påverkan, tid och repetition. Slutligen för att 

besvara syftet har en stor del i denna studie utgått utifrån Fukuyamas synpunkt vad 

förtroende är och det Hung definierar som brand endorsement. Dessa två teorier har vävts 

samman för att skapa ett eget teoretiskt ramverk och belyses med en egenskapad modell som 

har fått namnet Trust in Influencer Collaboration. 

 

2.1 Brand Trust 

För att skapa ett bra varumärkesförtroende, ska ett varumärke ha både goda intentioner och 

förmågor (Portal, Abratt & Bendixen 2018). Varumärken försöker idag att att finna nya 

tillvägagångssätt för att differentiera sig själva från andra liknande varumärken fortsätter 

Portal et al. att skriva. Ett nytt sätt att bygga upp ett varumärke är idag via sociala medier. 

Sociala medier är en relativ ny plattform där det är svårt att mäta vilka fördelar och nackdelar 

det finns med att marknadsföra sig på dessa kanaler (Habibi, Laroche & Richard 2014). Att 

använda autenticitet eller förtroende som ett verktyg för att stärka sin position på marknaden 

har blivit en mer genomgående trend hos olika varumärken (Portal, Abratt & Bendixen 2018). 

I framtiden kan detta verktyg som varumärken får, fungera som ett hjälpmedel till att bygga 

konsumenters identiteter, detta sker bara dock om de har ett konsumentförtroende (Gustafsson 

2005). När influencers ska publicera något på deras kanaler bör de tänka på hur bilden 

kommer tas emot av deras följare. För att ett företag eller en person ska lyckas med sitt 

varumärke är det viktigt att deras autenticitet och förtroende hänger ihop (ibid). Det är viktigt 

att poängtera att de varumärken som kommer lyckas, influencers i detta fall, är de som visar 

en äkthet och “mänskliga egenskaper”. Genom att leva upp till sina värderingar och löften, 

finns det en stor chans att relationen mellan följarna och influencers kommer att utvecklas och 

förstärkas (Portal, Abratt & Bendixen 2018). Det är viktigt att värderingarna i varumärket 

stämmer överens med det företaget vill förmedla så att de kan agera som företagsmedborgare, 
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detta så att de kan vinna och behålla konsumenters förtroende och överleva på den framtida 

marknaden (Gustafsson 2005). 

 

2.1.1 Autenticitet 

Autenticitet har blivit ett drivande verktyg för att skapa en mer effektiv marknadsföring 

(Becker, Wiegand & Reinartz 2019). De finns en tro på att marknadsföring som bygger på 

autenticitet kommer bidra till varumärkesförtroende (ibid). Influencers försöker skapa sig en 

sådan trovärdig bild som möjligt omkring sig, för att öka deras förtroende till sina läsare, 

genom att förmedla autenticitet. Konsumenter, eller följare i detta fall söker och strävar efter 

äkthet i produkter och från personer de följer på instagram. Autenticitet har blivit ett starkt 

attribut inom markandsföringslitteraturen då det har förbättrat hur en följare tar emot det som 

publiceras (Audrezet, Moulard & Kerviler 2017). När det inspekteras huruvida det en 

influencer lägger ut på sociala medier är äkta eller inte, skapas en diskussion kring vad 

autenticitet är. “Authenticity is often characterized based on whether something is true, real, 

or genuine” skriver Audrezet, Moulard och Kerviler (2017 s.8). De personer som följer en 

influencer gör det av en anledning, dock kan de ha delade meningar om vad som anses vara 

äkta eller genuint. Om följarna har en tidigare association till företaget som en influencer 

samarbetar med, kan det bli en mer självklarhet att de uppfattar samarbetet som något positivt. 

Dock om det skulle vara ett företag som inte har denna självklarhet kan det sänka 

trovärdigheten kring det som publiceras. Därav är det av väsentlig vikt att de som jobbar inom 

marknadsföring undersöker förhållandet konsumenter har till ett specifikt varumärke (Choi et 

al. 2015). Författarna fortsätter att skriva att konsumenter har en starkare tendens att uppleva 

äkthet, när en inluencerar kommunicerar tydligt eller på ett sådant sätt som stämmer överens 

med tidigare erfarenheter från en konsuments synvinkel (Choi et al. 2015). 

 

2.1.1.1 Passionerad & Transparent Autenticitet 

När en influencer ska börja samarbeta med ett företag menar Audrezet, Moulard och Kerviler 

(2014) att sociala medier influencer kan implementera två strategier som komplementerar 

varandra: en strategi om passionerad autenticitet och en strategi om transparent autenticitet. 

En passionerad autenticitet utgår ifrån vad en influencer gör för att lyfta de aktiviteter som 

skapar självförverkligande. Transparent autenticitet är då i detta fall det medel som en 

influencer använder sig av för att skapa ett sanningsenligt innehåll för att respektera den egna 

integriteten. Dessa två olika strategier kring autenticitet anses vara det optimala målet. Detta 



8 
 

arbetssätt använder sig influencer sig av dagligen. Audrezet, Moulard och Kerviler (2014) 

menar att de kan ha ett genuint intresse till företagen i början, dock kan detta intresse 

försvinna då ekonomiska aspekter kan komma att ta över varför de samarbetar med ett 

företag.  

 

2.2 Fukuyama och The Interdisciplinary Nature of Trust 

Fukuyama menar att det finns olika sorters förtroende beroende vart i världen en person bor. 

En influencer kan ha följare som bor runt om i hela världen. Därför är det av ytterst vikt att en 

person har i åtanke att förtroende kan se olika ut beroende på var en person bor. “Trust is an 

individual’s favorable expectation about the positive outcomes from interactions with another 

individual, group, or entity” (Ardèvol-Abreu, Hooker & Gil de Zúñiga 2017). Hult (2018) 

diskuterar förtroende utifrån Fukuyamas syn på detta begrepp om menar att förtroende kan ses 

som ett socialt fenomen för att skapa sig en förståelse kring socialt beteende (Hult 2018). 

Förväntningarna för det sociala förtroendet är förankrade i gemensamma normer som kan ta 

form i “djupa värderingar” eller i mer sekundära principer som professionella standarder och 

koder för uppförande (Ardèvol-Abreu, Hooker & Gil de Zúñiga 2017). Författarna menar att 

det krävs en viss form av förtroende för att upprätthålla en social ordning men även för varje 

mänsklig relation (Ardèvol-Abreu, Hooker & Gil de Zúñiga 2017).  

 

2.2.1 Transaction costs and “social capital” 

Det Fukuyama definierar kostnader som är att det sker ett ekonomiskt utbyte där det har skett 

ett misstag som grundar sig på oärlighet, opportunism eller stöld (Quddus, Goldsby & 

Farooque 2000). Nästan all form av transaktion eller interaktion innehar någon form av 

förtroende vilket gör att detta går att applicera på flera olika nivåer; företagsnivå, 

samhällsnivå och nationell nivå (Quddus, Goldsby & Farooque 2000). Detta är något som kan 

minska det förtroende som har byggts upp gentemot följarna. “People who do not trust one 

another will end up cooperating only under a system of formal rules and regulations, which 

have to be negotiated, agreed to, litigated, and enforced, sometimes by coercive means. This 

legal apparatus, serving as a substitute for trust, entails what economists call ‘transaction 

costs” (Fukuyama 1995, s.27). Den positiva egenskapen för att skapa ett förtroende kring 

samarbeten uttrycks i en form av minskade transaktionskostnader (Hult 2018). 
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Hult (2018) refererar till Fukuyamas teori om transaktionskostnader och menar att dessa 

kostnader kan delas in i tre olika kategorier. Den första kategorin handlar om sök- och 

informationskostnader, vilket kan ses som kostnaden för företagen när de utforskar de sociala 

plattformarna efter relevanta influencers som passar in i företagets image (Hult 2018). Ur en 

influencers synpunkt kan det handla om sökandet efter företag att vilja samarbeta med. Hult 

(2018) fortsätter att beskriva den andra kategorin som är förhandlingskostnader och kan då ses 

som kostnaden som krävs vid avtalsförhandlingar mellan de olika parterna, avtalet om hur 

samarbetet ska gå till. Den tredje och sista kategorin som Hult går in på handlar om 

övervaknings - och verkställighetskostnader som betonar kostnaderna som krävs för att 

kontrollera att parterna gör sitt jobb. Det kan vara att företagen ständigt håller koll på 

influencernas flöde för att se så jobbet är gjort (Hult 2018).  

 

2.3 Word of Mouth 

Modellen Word Of Mouth har länge varit en av det mest effektiva modellerna inom 

marknadsföring. Det handlar i stort sett om hur konsumenterna upplever hela situationen, allt 

från bemötandet och till produkten. Att kundens upplevelse är den viktiga och hur den har 

upplevt situationen är något de vill dela med sig av till andra i sin omgivning, om upplevelsen 

var bra eller dålig (Baines, Fill & Rosengren 2017). I dessa fall har konsumenten makten att 

rekommendera eller inte en produkt eller ett företag. När det kommer till sociala medier och 

instagram spridas detta fenomen på ett annat sätt, då genom kommentarer och gillningar på 

olika inlägg. Utifrån ett konsumentperspektiv är detta av yttersta relevans då följarna och 

influencerna kan påverka genom ord. Vad andra tror och tycker är något som påverkar 

konsumenter och följare när det ska göra sina val, såsom köpa en produkt eller tro på det 

influencers säger (Chen, Fay & Wang 2011). Enlig Klefbom (2012) finns det människor som 

har en tendens att oroa sig väldigt lätt. Detta leder till att de söker stöd från andra vilket i sin 

tur kan leda till att de börja få samma uppfattning som dem, när det gäller vad det tycker och 

tänker (Klefbom, 2012). Alltså om en person upplever en influencer som trovärdig då kan den 

väljer att också sprida detta vidare, vilket är då Word Of Mouth modellen. 

 

2.4 Personal Branding 

Personal brands kontenta är enligt Montoya och Vandeheys (2002) bestående av tre olika 

faktorer. Dessa faktorer består av emotionell påverkan, repetition och tid. Den första, 

emotionella påverkan, går in på vilka känslor som det personliga varumärket förmedlar till en 
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potentiell kund. Genom att skapa ett starkt personligt varumärke kan det vara startpunkten för 

ett positivt gensvar från olika individer inom samhället som genererar attityder (Montoya & 

Vandehey 2002). Dessa attityder kan vara olika faktorer så som beundran, förtroende eller 

lojalitet. Den andra faktorn repetition är det som kan ge uttryck i ett konsekvent budskap inom 

Personal branding. Detta kan ses som en förmåga att påverka hur följare kommer att tycka 

och tänka kring varumärket (Montoya & Vandehey 2002). När en konsument blir utsatt för 

varumärkets budskap och attribut över en längre tid, kommer den tredje faktorn in, tid. 

Genom att utsättas för marknadsföring under en längre period kan det skapa ett starkare 

förtroende och attityd gentemot företaget.  

 

Dessa tre faktorer samarbetar för att skapa en respons från olika konsumenter när de kommer i 

kontakt med varumärket och dess marknadsföring. Detta gör att följarna skapar sig sin egen 

uppfattning om företaget och deras produkter efter att de har utsatts för dessa tre faktorer. Det 

är viktigt att den emotionella faktorn uppfylls så att konsumentbeteendet ska bli positivt 

gentemot varumärket, då den har en stor inverkan kring vad följarna har för attityd och 

kännedom till det. Ett konsekvent budskap bidrar till att det blir enklare för konsumenter att 

identifiera sig till varumärket och vad de står för (Montoya & Vandehey 2002). 

 

2.5 Brand Endorsment 
Det har länge varit under diskussion vad brand endorsement har för effekt på konsumenters 

beteende. Dean (1999) menar att användningen av kända personer ökar den generella 

attityden till en produkt. För att öka effektiviteten kring sin marknadsföring är brand 

endorsement sett som ett av de bättre verktygen (Spry, Pappu & Cornwell 2009). Författarna 

fortsätter att skriva att brand endorsement har en bevisad påverkan på marknadsföring, 

effektiviteten och varumärkesigenkänning (Spry, Pappu & Cornwell 2009). Dessa punkter är 

av yttersta relevans då de går att applicera på hur en influencer använder sig utav 

marknadsföring för att skapa ett personligt innehåll. Genom att influencers marknadsför sig på 

rätt sätt, med rätt hjälp, kan det leda till att följarna associerar deras uppbyggda varumärke på 

ett positivt sätt (Hung 2014).  

 

2.6 Trust in influencer collaborations 

När det gäller förtroende inom sociala medier kan det variera enormt. En influencers 

förtroende kan variera bland följarna beroende på vilken produkt och företag de valt att 
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samarbeta med. Fukuyama (1996) menar att det finns olika typer av nivåer av förtroende, högt 

eller lågt. Det är även bevisat att förtroende är viktigt i den kommunikation som sker bland 

främlingar (Shen et al. 2017). Hoorn (2014) menar att förtroendenivåer påverkar intensiteten i 

det omfång personer litar på varandra, detta kan då vara högt eller lågt. Denna förtroendenivå 

går individerna efter när de ska göra ett aktivt val om vilka de vill följa en influencers (Hoorn 

2014). För att skapa en överblick av vad förtroende har för påverkan kring influencers 

samarbeten har det framställts en modell, Trust in Influencer Collaboration (se figur 1). Den 

bygger på Fukuyamas olika nivåer av förtroende samt vad Hung definierar som brand 

endorsement. Hur en influencer måste jobba aktivt med att skapa ett intressant content för att 

bibehålla sina följare och deras förtroende (Hung 2014). Den här modellen kan ses som ett 

verktyg till influencers då den visar hur de kan inspektera deras följares förtroende. Modellen 

använder sig utav tre olika nivåer av förtroende en följare kan ha gentemot influencern, Lågt, 

Mellan och Högt förtroende. 

 

 
Figure 1: Trust in Influencer Collaboration 

 
Low trust: En person följer influencers, ser allt den lägger upp men integrerar inte. 

Medium trust: En person följer influencers och integrerar genom att likea och kommentera, 

kollar genom stories och så vidare, klickar sig vidare vid länkar under samarbeten med olika 

företag. 
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High trust: En person följer influencers och integrerar genom att likea, kommentera och kolla 

genom stories. De klickar sig vidare vid länkar under samarbeten med olika företag samt 

köper det som influencers rekommenderar.   

 

2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det visat sig vara bra att ha ett starkt varumärkesförtroende. Att ha 

brand trust som utgångspunkt för att skapa en förståelse för hur följarna förhåller sig till olika 

samarbeten som influencers gör är av yttersta relevans. Då varje följare kan ha olika 

uppfattningar kring förtroende, är det viktigt att ta i beaktning vad de anser förtroende bygger 

på. Genom att förmedla ett starkt varumärkesförtroende är det samtidigt viktigt att influencers 

visar på autencitet för att förmedla en äkthet utåt. För att utvärdera vad det är som gör att en 

följare följer en influencer och vad det är som skapar förtroende har dessa teorier visat sig 

vara intressanta för att sätta empirin i olika perspektiv. Dessa olika perspektiv skapar en 

förståelse kring förtroende och hur det kan speglas hos olika influencers. Teorierna hjälper till 

att besvara hur följarna ser på influencers och hur följarna förhåller sig till de olika 

samarbeten som de gör.  
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3 Metod 
I detta avsnitt kommer den valda forskningsmetoden att presenteras i form av en kvalitativ 

studie samt semi-strukturerade intervjuer och observationer. Detta för att på bästa sätt samla 

in och analysera empirin, allt för att förstå det fenomen som studien undersöker. Studiens 

urval och avgränsningar kommer även presenteras tillsammans med studiens 

tillvägagångssätt. Detta kapitels avslutas med att granska de valda forskningsmetoderna.  

 

3.1 Kvalitativ studie 
I denna studie kommer det utföras en kvalitativ forskningsmetod då det ska studeras vilka 

relationer och tankar följare har gentemot influencers. Bryman och Bell (2017) menar att en 

kvalitativ studie utgår ifrån det förhållande som existerar mellan teori och praktik. Det är 

viktigt att förstå de handlingar som utförs samt vilka resonemang som ligger till grund för 

dessa handlingar. Det kvalitativa forskningsperspektivet menar Dalen (2015) är ett sätt att få 

inblick kring olika fenomen som kan uppstå i en persons sociala verklighet. Den kvantitativa 

metoden menar Bryman och Bell (2017) är en forskningsstrategi som fokuseras på 

kvantifiering. Då den här studien vill besvara följande frågeställningar: Hur ser följarnas 

förtroende ut för influencers när de gör samarbeten med företag? Och vad händer med 

följarskaran i samband med samarbetet? är det väsentligt att ta reda på vad som är de 

bakomliggande faktorer till att ett förtroende kan svikta eller om det ens kan göra det. Genom 

detta blir det primära syftet att få en djupare förståelse av det komplexa problem som behöver 

besvaras, vilket Holme och Solvag (1997) menar är grunden för kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden utgår mer utifrån kontroll och ett systemiskt synsätt där forskaren 

definierar vilka olika typer av förhållanden som kan vara väsentliga. (Holme & Solvag 1997). 

Därav är syftet med denna studie att förstå och tolka de olika svar respondenterna kommer 

med. Studien menar med att beskriva de olika fenomen för att skapa ett mer nyanserat och 

differentierat innehåll utifrån de dolda aspekterna som kan finnas inom detta område. Det 

Lantz (2013) definierar som kvalitativ analysering är något som har anspelat på författarnas 

förmåga att nyansera och reflektera det respondenterna har bidragit med.   

 

3.2 Abduktion 
Det går att benämna denna studie som en deduktiv forskningsansats eftersom ett teoretiskt 

ramverk har applicerats. Emellertid har inga hypoteser tagits fram för att stärka eller styra 

teorin vilket Bryman och Bell (2017) definierar som deduktion. Studien går även att benämna 
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som induktiv då Tjora (2012) menar att en induktiv studie syftar till att beskriva de 

konsekvenser som ligger till grund för hela studien och att resultatet och teorin ska vara nära 

sammanlänkade. Det har även varit viktigt under studiens gång att etablera en ömsesidig 

relationen mellan forskarna och respondenterna. Denna typ av forskningsansats går att 

benämna som abduktiv, det vill säga att en specifik teori har legat till grund till alla studiens 

olika delar (Tjora 2012).  

 

3.3 Epistemologi 

Bryman och Bell (2017) menar att om en frågeställning är kunskapsteoretisk handlar den om 

vad som kan accepteras som vedertagen kunskap inom ett specifikt område. Positivism är ett 

begrepp som är kopplat till det kunskapsteoretiska synsättet och innebär att 

naturvetenskapliga metoder används när den sociala verkligheten analyseras. De forskare som 

specialiserar sig på positivism yrkar på att det finns en signifikant skillnad mellan 

vetenskapliga påståenden och normativa påståenden, samt att det endast är de vetenskapliga 

påståendena som kan verifieras med sinnena och som tillhör den vetenskapliga domänen 

(Bryman & Bell 2017). I den här studien har den insamlade empirin granskas utifrån ett 

källkritiskt perspektiv där varje påstående har kopplats till vetenskapliga artiklar för att styrka 

resultatet. Hermeneutik, det vill säga tolkningsläran har även använts för att skapa en 

förståelse för hur respondenterna tänkte och vad deras intentioner var.  

 
3.4 Ontologi 

Om en frågeställning behandlar frågor om bland annat sociala entiteternas art eller natur 

benämns den oftast som ontologisk, det vill säga att den behandlar vad som redan existerar 

(Bryman & Bell 2017). En ontologisk ståndpunkt är konstruktionism, som handlar om att 

skapa ett socialt samspel genom att skapa ett ramverk för sociala företeelser och deras mening 

(Bryman & Bell 2017). En annan ontologisk ståndpunkt är objektivism, att det finns en 

gemensam verklighet som inte kan påverkas av yttre krafter. I den här studien har ett 

konstruktionistiskt tolkningsperspektiv använts för att skapa en förståelse och perception om 

den insamlade empirin.  

 

3.5 Tvärsnittsdesign 
För att få ett så trovärdigt svar som möjligt från respondenterna har tvärsnittsdesign 

applicerats som forskningsdesign. Då när en tvärsnittsdesign tillämpas, strävar forskarna att få 
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variation i sitt svar genom att samla in data från varierade respondenter under en specifik tid 

(Bryman & Bell, 2017). Detta leder till att det går att upptäcka olika mönster som annars inte 

kanske hade blivit upptäcka (ibid). I denna studie har det varit viktigt att respondenterna har 

varit i olika åldrar och haft olika sysselsättningar för att få ett bredare svar. För att få en 

förståelse kring förtroende och hur konsumenter ser på detta begrepp, både när det gäller högt 

och lågt förtroende, kommer denna studie utgå ifrån semi-strukturerade intervjuer med hjälp 

av observationer. 

 

3.5.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Genom att använda sig utav semi-strukturerade intervjuer ger det fram ett svar som är mer 

detaljerat där respondenten själv tycker och tänker kring ämnet utan att forskaren ska ha en 

påverkan (Bryman och Bell 2017). Med denna metod har även forskarna ett manus som är 

mer för att vägleda än att styra svaren. Alltså kommer denna metod ge empiri som baseras på 

fria resonemang vilket kommer ge ett bredare svar (ibid). När de semi-strukturerade intervjuer 

skedde användes en intervjuguide för att få svar på olika teman (Bryman & Bell 

2017).  Denna metod har ett fenomenologiskt perspektiv vilket låter forskaren skapa sig en 

egen uppfattning kring vad respondenterna berättar (Tjora 2012). För att skaffa sig en 

förståelse kring det valda ämnet bör intervjuerna behandla de upplevelser, beteenden, känslor 

och attityder som berör ett specifikt fenomen (Widerberg 2002). Därmed kan semi-

strukturerade intervjuer anses vara lämpliga för att få en djupare förståelse kring vad de har 

för synpunkter och tankar kring förtroende hos influencers.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att semi-struktuerade är en passade intervjuform för de studier 

som försöker få fram ett svar kring ett lokalt problemområde. När dessa intervjuer ska utföras 

är det viktigt att skapa en intervjuguide som kan ses som ett hjälpmedel där olika teman tas 

upp som ska behandlas under intervjuensgång. Respondenten har dock en frihet att vinkla 

svaren efter dennes behag under intervjun (Bryman & Bell 2017). När intervjuerna skedde 

fanns det en viss flexibilitet då det var viktigt att följa med på ett spår som respondenten kom 

in på, som inte var planerat från början. Semi-struktuerade intervjuer tillåter att det avviks 

från intervjuguiden och där oplanerade följdfrågor ses som något positivt då det kan behandla 

något som kanske först inte ansågs som något intressant men som senare visade sig var viktigt 

(Tjora 2012). 
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3.5.2 Observation 

Under samtliga intervjuer tilldelades även respondenterna ett form av uppdrag där de fick ett 

antal bilder på olika influencers och produkter som de skulle para ihop med varandra. Detta 

utifrån två aspekter, den ena aspekten är att de skulle para ihop en influencer med en produkt 

som de tyckte visade högt förtroende. Den andra aspekten är att de skulle para ihop en 

influencer med en produkt som de tyckte visade lågt förtroende. Observation är en metod som 

har använts då den kan ses som ett alternativ till övriga metoder, eller som ett komplement, 

vilket kan bidra med ett mer nyanserat gensvar (Bryman & Bell 2017). Davidsson och Patel 

(2011) menar att observation kan vara av användning för att studera respondenter i deras 

naturliga miljö för att få fram information som annars kan vara svår att få fram. Ett krav för 

att utföra observation är att den ska planeras i förväg och att insamlingen av empiri ska ske 

metodisk (Davidsson & Patel 2011). 

 

3.6 Urval av respondenter 

Populationen är den bas av respondenter som urvalet kommer att göras ifrån (Bryman & Bell 

2017). I denna studie består denna bas av de människor som är aktiva på instagram, tenderar 

att följa många människor, samt vara insatt i det som sker på denna plattform. Då denna 

studie försöker ta reda på hur förtroendet hos följare påverkas av olika samarbeten är det vitalt 

för denna studie att de är aktiva. Därför kan den population som står utanför instagram inte 

vara delaktiga i denna studie. Då begreppet sociala medier är ett sådant brett fenomen har det 

valts att göra en avgränsning. I denna aspekt har det bara valts att undersöka plattformen 

instagram som den sociala mediekanal där influencers interagerar på.  

 

När det ska göras ett urval under kvantitativa undersökningar finns det distinkta riktlinjer om 

hur detta urval ska representera populationen på rätt sätt. När kvalitativa undersökningar sker, 

i detta fall intervjuer, är det inte lika vanligt med riktlinjer. Det är mer vanligt att det kan 

uppstå en form av “mättnad” (Ahrne & Svensson 2015). Alltså när forskaren inte längre kan 

inbringa någon ny kunskap från intervjuerna och de tar i princip upp samma sak (Repstad 

2007).  

 

Inom den kvalitativa forskningen finns det en risk att riktlinjerna vid urval är diffusa dock 

behöver detta inte vara ett problem. McCracken (1988) menar att för att välja respondenter 
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finns det vissa nyckelregler som behöver följas. Dessa regler utspelar sig i att respondenterna 

som väljs ska vara främmande för den som intervjuar och inte besitta en enorm kunskap om 

det valda forskningsområdet. Genom att förhålla sig till dessa aspekter minskar risken för att 

svaren som respondenterna utger blir vinklade utifrån den relation som kan tänkas finnas till 

intervjuaren eller den kunskap som de kan tänkas besitta kring forskningsområdet. Som 

nämnts tidigare i denna studie valdes dock som sagt respondenterna ut utifrån om de är aktiva 

på instagram och har en inblick hur denna “värld” ser ut. Detta för att de ska kunna ge 

givande svar på huvudområdet i denna studie, förtroende och samarbeten. När respondenterna 

valdes ut, togs även olika faktorer i beaktning, såsom kön, ålder och vad de sysselsätter sig 

med. Detta för att skapa en variation kring deltagarna. Deltagarna som har valts ut presenteras 

i listan nedanför: 

 

 

 
Figure 2: Respondenterna 

 

Det har även gjorts en avgränsning kring vilka influencers som ska studeras i denna studie. 

Detta för att skapa en enhetlig känsla samt en variation kring ålder och kön. Tre av de utvalda 

var av det kvinnliga könet och de resterande tre var av det manliga könet. Influencerna har 

valts ut i den aspekten av att de är olika individer som representerar olika samhällsgrupper, 
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genom det här blev det en mer variation vilket ledde till att flera av respondenterna kände en 

koppling till varje influencer. De influencers som valdes ut presenteras i listan nedanför:  

 

 

 
Figure 3:Influencers 

 
3.7 Studiens tillvägagångssätt 
 
3.7.1 Utformning av intervjufrågorna 

Hur intervjufrågorna var utformade hade en stor betydelse för utfallet av studien. Att frågorna 

som ställdes inte var vägledande på något sätt utan att respondenten svarade utifrån sin egen 

erfarenhet. Detta krävde en noggrann planering för att kunna får svar på forskningsfrågan. Det 

finns olika typer av frågor som kan ställas under en forskningsintervju enligt Jacobsen, såsom 

demografiska och sammanfattande (Jacobsen 1993). Demografiska frågor har använts i denna 

studie dels för att kartlägga att respondenten var inom urvalsområdet men även för att se om 

kopplingar kan dras mellan de olika respondenterna. Det kan vara frågor som ålder, utbildning 

och yrke. Dessa frågor togs inte upp vid starten av intervjun då detta kan ge en känsla av ett 

förhör, alltså sparades dessa frågor till slutet av intervjun (ibid). Andra frågor som har använts 

under intervjun är frågor om känslor. Det är frågor där respondenten svarar genom att 

beskriva dennes egna åsikter och uppfattningar (Jacobsen 1993). Det kan vara åsikter om 

olika influencers eller företag som respondenten har, vilket väldigt enkelt kan leda in på 

personliga känslor och åsikter. 

 

3.7.2 Utformning av bildmaterial  

Under varje intervju fick varje respondent ett uppdrag, där de skulle observa bilder relaterade 

till undersökningen. Att använda sig utav bilder som rekvisita under intervjun kan ses som ett 

styrmedel som ger respondenten möjligheten att engagera sig och tala kring något konkret 



19 
 

som är relaterat till ämnet (Jacobsen, 1993). Det finns en chans att respondenterna kan koppla 

samman influencern och varumärket annorlunda om de får inspektera bilder istället för att 

bara höra namen. Under intervjuerna observerade respondenten 12 stycken bilder, 6 stycken 

av dessa var influencers som valts ut i förväg, samt 6 stycken produktbilder som 

representerade 6 stycken olika varumärken/företag (se bilaga 2 & 3). 

 

3.7.3 Intervjuernas genomförande 

Det första som gjordes under under intervjuprocessen var att respondenterna kontaktades. 

Detta skedde på olika sätt, dels genom att kontakta bekantas vänner via facebook vilket kan 

ses som en neutral plattform samt via olika rekommendationer från vänner. När det skulle 

bokas ett möte med dessa respondenter skickades det ut ett meddelande med en förfrågan om 

tid och plats som passade in i respektive schema. Dock var en viktig aspekt att intervjuerna 

skulle ske vid olika tider, tillfällen och platser. Intervjuperioden ägde ägde rum mellan 2 april 

och 19 april 2019 där 13 styckna intervjuer genomfördes på en tidsram runt 30 minuter. 

 

För att en eventuell förvirring skulle minimeras var de två författarna alltid på plats. Den ene 

av författarna tog hand om intervjun genom att följa intervjuguiden (se bilaga 1) för att se till 

att alla viktiga punkter behandlades. Den andra författarens uppdrag var att sitta en bit ifrån 

för att observera och anteckna ned det som sades. Intervjun inleddes med att berätta för 

respondenten om dennes rättigheter, att deras deltagande var frivilligt och om de ville fick de 

vara anonyma, alltså fick de ta del av forskningsetiska hänsynstaganden. När denna aspekt 

behandlades ställdes även frågan ifall en ljudupptagning fick genomföras. Ljudinspelning är 

en viktig del att ta hänsyn till, då det kan hjälpa till att minska risken att något viktigt förbises 

samt för att få med det samspel som sker mellan intervjuaren och respondenten (Jacobsen 

1993). När intervjuer spelas in försvinner distraktionen från att behöva skriva ned det som 

sägs, vilket leder till att hela fokusen kan läggas på att observera kroppsspråk och komma 

med följdfrågor till det som sägs (Repstad 2007). På grund av detta skedde ljudupptagningen 

via en mobiltelefon.  

 

Efter introduktionen startades intervjun genom att först fråga om respondenten använder 

instagram, vilket är den viktigaste frågan inom denna studie. Efter detta fortsatte intervjun 

genom att följa intervjuguidens olika delar. Den är uppdelad i fem punkter som har olika 

underpunkter som behövde behandlas. Det var viktigt att det ställdes öppna frågor som inte 
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styrde respondentens svar därför ställdes exempelvis frågan “berätta om din relation till 

instagram?”. I fall respondenten inte behandlade förtroende och samarbeten självmant fanns 

det stöd i intervjuguiden hur detta skulle tas upp.  

 

När intervjun var klar och respondenten kände att de hade fått uttrycka sina åsikter övergick 

frågorna till ett uppdrag. Bilderna på de olika influencerna och företagen placerades på en 

solid yta där respondenten fick i uppdrag att först placera en influencer med ett företags 

produkt som de ansåg skulle spegla ett gott samarbete som visade på högt förtroende. Under 

genomförandet fick de möjlighet att ställa frågor ifall något var oklart. Därefter skulle de 

genomföra samma process, dock denna gång där “parningen” visar på ett lågt förtroende. När 

de hade parat ihop de olika bilderna förklarade de hur och varför de hade gjort på detta sätt. 

Det sista som skedde i uppdragsdelen var att författarna parade ihop tre olika samarbeten för 

att se vad respondentens reaktion skulle vara till det. Det här gjordes för att se om deras åsikt 

skulle ändras om de fick mer information om produkten/influencer eller om det skulle få dem 

att tänka på ett annat sätt. Efter intervjun och uppdraget ställdes frågor kring respondentens 

namn, ålder och sysselsättning, då detta inte skulle påverka svaren som tidigare nämnts i 

studien. 

 

3.8 Analys av intervjuer 
För att skapa en sådan trovärdig bild av den insamlade empirin har samtliga intervjuer spelats 

in. Efter varje inspelning har det skett en transkribering, för att samla in svaren och analysera 

det som sagts. Genom att parallellt göra en transkribering efter varje intervju skapas en större 

förståelse kring vad respondenterna menar samt vilka teman som är återkommande (Bryman 

& Bell 2017). De anteckningar som togs under intervjuensgång analyserades även de efter 

varje intervju för att tillsammans med transkriberingen skapa ett gemensamt underlag till den 

insamlande empirin. När detta var sammanställt delades materialet in i underpunkter för att på 

så sätt urskilja tydliga mönster, teman och kategorier som kunde ha uppstått (ibid). Detta 

möjliggjorde att vissa teman kunde sättas i relation till det teoretiska ramverket men även till 

varandra för att skapa en enhetlig bild.  

 

3.9 Granskning av forskningsmetoder 
Det finns olika ståndpunkter till hur kvalitativa undersökningar ska bedömas. Därför har det 

valts att i denna studie utgå utifrån två grundläggande kriterier trovärdighet och autenticitet. 
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Då reliabilitet och validitet kan förknippas med att studien ska bistå med att komma på den 

enda och sanna bilden av en social verklighet, har det valts att avstå ifrån de begreppen 

(Bryman & Bell 2017). Studien utgår i från förstahandskällor, det vill säga semi-strukturerade 

intervjuer för att skapa en förståelse kring problemformuleringen. Därför kommer begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmering användas som utvärderingspunkter.  

 

3.9.1 Tillförlitlighet 

Det finns flera olika beskrivningar om vad den sociala verkligheten är därför är det viktigt att 

tillförlitligheten i en studie visar på trovärdighet och speglar den sociala verklighet som 

respondenterna är en del av (Bryman & Bell 2017). För att förstärka studiens tillförlitlighet 

har det använts både intervjuer och observationer, vilket kan benämnas som triangulering 

(ibid). Både författarna har även varit på plats under varje intervju vilket genererar ett starkare 

underlag att utgå ifrån.  

 

När semi-strukturerade intervjuer genomförs finns det en risk att de kan misstolkas eller 

bedömas fel enligt Bryman och Bell (2017). Därför har det varit av väsentlig vikt att båda 

författarna har varit på plats under intervjuerna och under transkriberingen har både antecknat 

för att få ett sådant tillförlitligt svar som möjligt. Efter varje transkribering har författarna 

jämfört svaren för att med säkerhet veta anteckningarna stämmer överens med varandra. 

Denna jämförelse kan motverka att det blir några tolkningsfel kring vad som egentligen sades 

under intervjuerna (Davidsson & Patel 2011). Det är även viktigt att poängtera att 

respondenterna har haft möjlighet att ställa frågor och komma med andra tankar under 

studiens gång samt fått ta del av svaren efter studien. 

 

3.9.2 Pålitlighet 

Pålitlighet kan ses som motsvarigheten till reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Detta 

utgår ifrån att ett granskande synsätt ska appliceras för att på så sätt skapa en sådan trovärdig 

bild av alla delar i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2017). Detta tillvägagångssätt 

möjliggör att studien kan påvisa likartat resultat i framtiden, vilket gör att redogörelsen av alla 

delar i forskningsprocessen är av yttersta vikt. Bryman och Bell (2017) påvisar att 

pålitligheten kan stärkas genom att andra kollegor granskar materialet genomgående under 

studiens gång samt när den börjar bli färdig. Under forskningsprocessen har 

forskningskollegorna läst igenom och opponerat på studiens olika delar och hur de har 
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tillämpats i studien för att skapa en stark pålitlighet. De har även bedömt den genomgående 

kvalitén för att säkerhetsställa att även den visar på en stark pålitlighet(ibid). Det har under 

studiens gång motiverats för olika beslut som har tagits för att bibehålla en nära relation till de 

strategier som har tillämpats, för att säkerhetsställa att transkriberingen och intervjuerna har 

utförts på rätt sätt.  

 

3.9.3 Konfirmering 

Det är viktigt att vara medveten om att under forskningens gång är det svårt att vara helt 

objektiv, dock måste personliga värderingar och tankar undvikas för att inte påverka resultatet 

och slutsatserna (Bryman & Bell 2017). Under hela forskningsprocessen har det refererats 

tydligt kring vem som tycker och säger vad. Detta för att särskilja författarnas tankar 

gentemot respondenternas svar och tidigare forskning för att inte skapa otydlighet. Frågorna 

har även varit utformade för att bidra till mer öppna svar vilket ger författarna möjlighet att 

komma med uppföljningsfrågor och respondenterna möjligheten att uttrycka sina tankar fritt.  
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras och analyseras empirin som har samlats in, vilket sätts i relation 

med det teoretiska ramverket samt tidigare forskning. Det har tagits fram teoretiska begrepp 

utifrån den insamlade empirin som ligger till grund för analysen. Dessa begrepp avser 

relation till instagram och influencers, autenticitet, värderingar, relation till 

företagssamarbeten samt reklam och sponsring. Även de valda influencerna kommer 

analyseras och sättas i relation till tidigare forskning och teorin genom att besvara begreppet 

förtroende till olika influencers.   

 

4.1 Relation till instagram och influencers 

Alla intervjuer inleddes med att fråga om respondenterna använder instagram och hur ofta de 

kan tänkas vara inne på appen. Detta ledde senare till att det blev en stor nämnare i denna 

studie att alla deltagare har en relation till instagram, vilket har bevisat sig vara av vitalt 

värde. En intressant aspekt med detta är att majoriteten av alla respondenter hade svårt att 

uppfatta hur länge de kunde tänkas vara inne på instagram. Det märktes tydligt av att de blev 

osäkra kring sin användning och började fundera på hur många timmar de kan tänkas lägga på 

instagram under en dag. En bidragande faktor till denna osäkerhet kan vara att respondenterna 

inte märker när de går in i appen, vilket visade sig vara ett återkommande problem för 

deltagarna.  

 

“Känns som en dålig vana att man är inne på instagram och inte märker att man har gått in. 

Det kan hända att jag precis varit inne och lägger ifrån mig mobilen, sen 5 minuter senare är 

jag inne på appen igen..” - Stevie, 24 år 

 

Det vill säga har instagram blivit en sådan stor del av en persons vardag att det har kommit till 

en gräns där de har slutat med att reflektera över hur mycket och hur ofta de verkligen 

använder appen. En annan aspekt respondenterna kände gentemot instagram var att de såg 

denna plattform som ett verktyg att kommunicera med sina vänner. De flesta tyckte att det var 

bra att man kunde hålla sig uppdaterad kring vad sina vänner gjorde och såg det som en 

samlingsplats. Nicole, 29 år kom även in på att instagram hjälper en att hålla kontakten men 

att det också går att få inspiration från andra, vilket Mathilda likaså kom in på. Hon använder 

instagram för att få inspiration inom olika kategorier såsom foto och kläder.   
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Åsikterna kring influencers var varierande bland alla respondenter. Å ena sidan menade 

många på att det var en bra sak att de finns och att det finns en variation av olika typer av 

influencers. Å andra sidan menade respondenterna att de inte hade någon åsikt kring dem. 

Madeleine, 33 år tyckte att vissa kunde vara inspirerande men att hon egentligen inte hade 

några större åsikter kring detta yrke. Ett exempel hon tog upp var att de influencers hon följer 

relaterar hon till. Hon tog upp Margaux och Therese Lindgren som influencers som hon 

känner är jordnära och vet vad de står för. Detta exempel kan sättas i relation till brand 

endorsement där Hung (2014) belyser att det är av ytterst relevans att en influencer visar på 

personlighet i sitt flöde och i samarbeten, då det kan leda till att följarna senare kommer 

associera deras varumärke med en positiv bemärkelse. Portal, Abratt och Bendixen (2018) 

belyser likaså vikten av att visa mänskliga egenskaper och en äkthet till sina följare för att på 

så sätt skapa en relation och öka trovärdigheten till deras egna varumärke. Just denna relation 

var av yttersta vikt bland respondenterna. De skulle vara mer kritiska till en influencer de inte 

följer och inte har en relation till, vilket kan kopplas till hur deras personal brand uppfattas. 

Det är svårt för en ny följare att skapa sig en uppfattning kring ett nytt varumärke, vilket 

Montoya och Vandehey (2002) benämner som repetition. Ett förtroende är något som byggs 

över tid, det vill säga när en konsument exponeras för deras marknadsföring under en längre 

period. Johan, 22 år visade på detta när han diskuterade kring sin åsikt gentemot influencers. 

Han kände att tillit är något som byggs upp över tid och att han inte skulle lita på en person 

han inte följer och inte känner en anknytning till.  

 

 4.1.1 Autenticitet 

En viktig aspekt att poängtera är att om en influencer visar på en autenticitet till hen själv 

kommer det uppfattas mer trovärdigt av följare och även av icke-följare. Autenticitet var en 

punkt som alla respondenter kom in på och menade på att det hör ihop med förtroende. Att 

personligheten kommer fram i det influencerna lägger ut är av stor vikt eftersom följare 

strävar efter denna äkthet (Audrezet, Moulard & Kerviler 2017). Genom att en influencer 

arbetar aktivt med att förmedla sina ståndpunkter och den genuina känslan kan de öka 

förtroendet till sina följare. Som tidigare teori påpekar kan olika personer ha olika 

uppfattningar kring vad som anses vara genuint och äkta. Till exempel Bianca Ingrosso hade 

respondenterna delade meningar till. Vissa tyckte hon visade på en äkthet och genuinitet 

medan andra inte alls upplevde henne som en person som går att lita på.  
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“Svårt att ha ett förtroende till såna som Bianca, för man vet inte vad som är på riktigt eller 

vad som är för pengar. Lättare för Lovett då man ser att det inte bara är för pengar utan 

andra aspekter spelar in.” - Nicole, 29 år.  

 

Detta är något som visar på hur ens egen personlighet och tankar kan spegla hur en influencer 

uppfattas. Anna, 25 år menar på att Bianca snarare är en person som har ett starkt personal 

brand och är inte rädd för att visa sig sårbar och personliga åsikter i hennes kanaler. Det 

Montoya och Vendehey (2002) teori kring personal branding visar i detta är att det första 

steget för att skapa en relation till sina följare är att visa personlighet. Detta kan senare leda 

till att denna relation utvecklas och leder till något mer.  

 

Utifrån empirin tycks det genuina spela en stor och väsentlig roll, vilket Klas, 41 år belyste. 

Om en influencer vill stärka och bibehålla dennes förtroende tyckte han att det var viktigt att 

det visades på en genuinitet. Tidigare forskning illustrerar på detta genom att benämna vikten 

av vad en influencer publicerar för inlägg, då det kan tas emot olika beroende på vem som ser 

det. En viktig aspekt att benämna i detta är att Klas kan se en sak som genuin medan en annan 

person kan ha en helt annan uppfattning. Detta menar Wang, Yu och Wei (2012) är ett stort 

problem inom marknadsföring, då en influencers följare skapar sig olika uppfattningar kring 

det som publiceras.  

 

4.1.2 Värderingar 

En påvisad faktor som blev återkommande var att det är av väsentlig vikt att influencers håller 

sig till sina värderingar och inte går utanför vad de tycker är rätt eller fel. Flera av 

respondenterna påpekade att deras förtroende till en influencer kan vackla när det blir 

dubbelmoral i deras publicerade innehåll. Ronja, 25 år menar att när en influencer säger 

något, eller uttrycker något den står för men senare går helt emot det skapas denna 

dubbelmoral. Detta är något hon inte tycker passar in hos en person som utger sig vara någon 

men gör något annat. Inom denna aspekt går en influencer emot den brand trust som kan ha 

uppstått gentemot dennes följare. För att skapa ett bra brand trust är det viktigt att en 

influencer har goda intentioner och förmågor (Portal, Abratt & Bendixen 2018). Genom att gå 

emot dessa finns det en stor chans att relationen till följarna minskas. Respondenterna tyckte 

att det en influencer lovade och visade på skulle stärka deras åsikt kring deras varumärke. 

Enligt Portal, Abratt och Bendixens (2018) teori om brand trust finns det en stor möjlighet att 

relationen till följarna förstärks om en influencer förhåller sig till sina löften och värderingar, 
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vilket var en faktor som märktes tydligt vid när responserna diskuterade. När begreppet 

förtroende diskuterades kom olika värderingar upp på tal. Therese Lindgren är en stark person 

som står för djurensrätt och visar det öppet för allmänheten och hennes följarskara. Hon var 

en person som ofta kom på tal angående en person som aldrig skulle vika från sina 

värderingar.  

 

“Tillit är något jag tror förtroende handlar om. En person jag alltid tar upp är Therese 

Lindgren, hon står för djurensrätt och hon gör aldrig samarbeten som går emot hennes egna 

värderingar. Detta för mig skapar ett större förtroende kring det hon gör”. - Madeleine, 33 år 

 

En viktig aspekt som framgick under intervjuerna var att deras förtroende gentemot en 

influencers kunde stärkas om de gjorde ett samarbete de inte hade en vinning i. Stevie, 24 

anser att samarbete med ett välgörenhetsprojekt kan vara en bra sak, även om det inte har med 

deras image att göra. Han menar att det visar på att de inte bara jobbar med ytliga samarbeten 

utan väljer att belysa ett större samhällsproblem såsom klimatfrågan, vilket även Ellen, 26 år 

diskuterade kring. Niklas, 26 år hade dock en annan infallsvinkel då han tyckte att ett 

samarbete som inte stämde överens med tidigare värderingar var förkastligt. Vilket är i linje 

med det Fukuyama (1995) diskuterar kring förtroende. Ett förtroende är på individnivå där 

varje individ har olika tolkningar kring associationer en influencer gör (Fukuyama 1995). I 

detta fall har Niklas ett svagt förtroende gentemot samarbeten. Detta på grund av att han inte 

visste om de bara gjorde ett samarbete för att det var en stor diskussion i samhället just då 

eller bara om de ville följa med i trenden. Men om det visade sig att en influencer går emot 

sina moraliska ståndpunkter kunde han börja ifrågasätta dennes värderingar rent generellt.  

 

4.2 Relation till företagssamarbeten 
Attityden gentemot företagssamarbeten var övervägande positiv. Majoriteten av alla 

respondenter tyckte det var bra att en influencer samarbetade med ett företag då de behöver få 

en inkomst på något vis. Det visade sig även att det är viktigt att en influencer ska göra 

samarbete med någon som följaren kan relatera till, att de vänder sig till rätt område för dem. 

Till exempel Mathilda, 39 år menade på att samarbeten är bra så länge det inte blir för mycket 

av det. Det är viktigt att det ska vara genuint och stämma överens med vad de står för. 
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“Om jag följer det typiska resekontot vill jag se resebilder och samarbeten som har något 

med det att göra. Inte ett samarbete med till exempel ett skoföretag, det för mig skulle dra ner 

det genuina.” - Mathilda, 39 år 

 

När en influencer ska göra ett samarbete med ett företag visade det sig även vara viktigt att 

samarbetet ska kännas välplanerat, att det når ut och att det påverkar samhället i stort. Hult 

(2018) definierar detta som att ett förtroende kan ses som ett socialt fenomen som ska skapa 

en förståelse kring det sociala beteendet. Genom att en influencer visar på ett engagemang i 

de samarbeten som hen utför kan det sociala beteendet förändras bland följarskaran. Det visar 

sig vara viktigt att det värderingar som en influencer visar utåt ska följas i samarbeten. Det 

Ardèvol-Abreu, Hooker och Gil de Zúñiga (2017) diskuterar i sin teori kring the 

interdisciplinary nature of trust menar att det sociala förtroendet kommer från de normer som 

tillkommer från djupa värderingar eller från standarder och koder för hur en person ska 

uppföra sig. Detta är något som tydligt går att se i svaren från respondenterna då alla 

diskuterade kring vikten av att samarbetet stämmer överens med deras personlighet och 

värderingar.  

 

Tidigare forskning påvisar även att företag som använder influencers som ett sätt att 

marknadsföra sig på får en större räckvidd och ett större varumärkekännedom (Šramová 

2015), vilket Erica, 20 år diskuterade kring. Å ena sidan menade hon på att genom samarbeten 

kan företag nå ut till nya målgrupper och få ett nytt ansikte som de annars kanske inte hade 

fått. Å andra sidan diskuterade hon även att det kan vara svårt att avgöra ifall en influencer 

gör ett samarbete för pengar eller om de verkligen står bakom det. Detta kan diskuteras utifrån 

aspekten kring teorin om word of mouth då det kan vara svårt att avgöra för en följare om det 

är företaget som har sagt till influencern vad de ska skriva eller om influencern själv har fått 

välja (Chen, Fay & Wang 2011). Detta kan få följarens förtroende att vackla då, vilket Niklas 

26 år också kom in på. Han menade på att det kan vara dåligt för en influencer när det märks 

tydligt att ett företag styr innehållet och lägger sig i för mycket, då det kan leda till att deras 

värderingar inte speglas i inläggen. Dock påpekade han att samarbeten och sponsring kan vara 

bra utifrån den aspekten att det kan höja deras content men han menar på att det finns en fin 

gräns. Så som Hult (2018) fastställer i sin teori kring transaktionskostnader finns det en stor 

sannolikhet att företagen går in på influencers flöde för att se att jobber är utfört och 

innehållet stämmer överens med deras värderingar och vad de har avtalat om. Inom denna 

aspekt kan en influencer vilja uppfylla det krav som finns för att behålla en god relation till 
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företaget. Utifrån ett konsumentperspektiv kan detta emellertid tolkas som att en influencer 

inte står bakom samarbetet utan bara gör det för pengarna, vilket var en genomgående punkt 

hos respondenterna.  

 

 

4.2.1 Reklam och sponsring 

Majoriteten av respondenterna föredrog reklam och sponsring som gick hand i hand med det 

influencers förmedlade. Chen, Fay och Wang (2011) diskuterar att Word of Mouth kan 

påverka individer utifrån vad andra tycker och tänker, vilket kan leda till att förtroendet kan 

variera. Ett återkommande exempel som togs upp var företaget iDeal Of Sweden som 

marknadsför sig nästan enbart genom att använda influencers enligt respondenterna. Detta 

benämnde Madeleine, 33 år som en jobbig aspekt med reklam och sponsring. Enligt henne 

kan det bli för mycket när flera influencers gör reklam för en och samma företag, vilket drar 

ned det personliga för företaget i sig själv och inte enbart för influencern. Även Anna, 25 år 

tycker att rabattkoder ses som en negativ faktor kring influencers och tog upp iDeal Of 

Sweden som ett exempel som företag som jobbar hårt med detta. Att iDeal Of Sweden 

använder sig mycket av influencers i deras marknadsföring är något som tydligt framgår, då 

fyra respondenter nämnde företaget vid diskussionen kring företagssamarbeten. Detta kan då 

skapa en negativ association och spridas via Word Of Mouth. 

 

Om följarna har en tidigare association till företaget som en influencer gör ett samarbete med 

kan det leda till att de uppfattar det som något positivt (Choi, Ko, Kim & Mattila 2014), vilket 

Andrea, 37 år diskuterade under sin intervju. 

 

“Om en influencer gör ett samarbete som inte går ihop med deras värderingar kommer jag 

inte att gilla det, och jag kommer med största sannolikhet ifrågasätta det nästa gång. Men om 

det stämmer helt överens med vad de vill förmedla kommer jag gå in med en inställning, att 

nästa gång detta samarbete sker kommer det bli bra”. - Andrea, 37 år 

 

Vidare diskuterar Choi et al. att det är av väsentlig vikt att de som arbetar med 

marknadsföring tänker kring tidigare associationer som kan tänkas finnas hos följarna och 

undersöker det förhållande som kan finnas till ett specifikt varumärke. Ifall detta inte tas i 
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beaktning finns en risk att det sponsrade inläggen kan kännas påträngande och ytliga, vilket 

var något Anton, 21 år nämnde. 

 

4.3 Förtroende till olika influencer 

Det fanns delade åsikter bland respondenterna kring vad de skulle definiera som ett trovärdigt 

samarbete. När de fick i uppdrag att para ihop olika influencers med olika företag fanns det 

genomgående teman men även vissa olikheter. Val av samarbeten kan vara en avgörande 

faktor för hur förtroendet hos en influencers följare påverkas vilket även tidigare forskning 

går in på. Younghee, Won-Moo och Minsung (2012) definierar förtroende som en process där 

allt ska vara genomtänkt och noggrant övervägt. Detta var något som Klas, 41 år kom in på. 

Tillit och förtroende och något som går hand i hand. Om en influencer inte visar på att hen har 

sina följare i åtanke tycker han att det drar ner det genuina och förtroendet i sig. Något han 

även yrkade starkt på var värderingar och vikten med att de stämmer överens med den bild 

han har skapat för just den influencern. Respondenterna påvisade även att förtroende är något 

som byggs upp över tid och inte bara är något som sker över en natt. Detta diskuterade 

Andrea 37 år kring då hon känner att i fall hon ska börja följa en influencer är det viktigt att 

hon får en bra första känsla och det ska kännas rätt. Om hon senare känner att det inte känns 

genuint eller äkta kring den uppfattning hon fått av den influencer skulle hon sluta följa då 

hon tycker förtroende och autenticitet hänger ihop. Detta är faktorer som har en stark koppling 

till det Audrezet, Moulard och Kerviler (2017) definierar autenticitet som, att något ska visa 

på sanning, verklighet och äkthet. Ifall dessa tre faktorer inte uppfylls kring en influencers 

flöde och kommunikation till sina följare kan det vara en orsak till förtroendet sjunker, vilket 

var det Andrea, 37 år var inne på.  

 

Så som teorin Trust in Influencer Collaboration syftar på, finns det tre olika nivåer en följare 

kan känna gentemot en influencer. Vissa av respondenterna följde de utvalda influencers och 

då fanns det redan en viss form av förtroende gentemot dem. Som nämnts tidigare följer 

Anna, 25 år Bianca Ingrosso och har ett högt förtroende till vad hon än skulle lägga ut, detta 

går att se som en parallell till den högsta nivån inom denna teori. Hon är en aktiv följare och 

interagerar med det som publiceras, dock menade hon att hon inte skulle aktivt köpa en 

företagsprodukt via en influencer men hon skulle definitivt lita på det som sades och ha 

produkten i åtanke när hon står inför ett val, vilket stämmer överens med den högsta nivån i 

modellen. Detta skiljer sig markant från det Erica, 20 år yrkade på när hon diskuterade sitt 
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förtroende för olika influencers. Hon hade endast förtroende för tre stycken, där det fanns ett 

högt förtroende för varje enskild influencer. Hon, likt andra respondenter tycker att relationen 

till dem är viktigt.  

 

“Jag följer personer jag haft en relation till länge. En av dem har jag följt sen hon började 

blogga. De andra har jag följt via youtube mest för jag tycker de har roliga videos och för att 

de är genuina. Det är huvudsyftet till att jag har följt dem, äktheten. Jag känner inte så stort 

förtroende till andra, det känns väldigt lukrativt. Om någon av dem tre som jag aktivt följer 

skulle göra ett samarbete med ett företag skulle jag absolut ha ett större förtroende för vad de 

pratar om.” - Erica, 20 år 

 

Dessa tre influencer som hon har valt att följa är personer som hon har följt under en längre 

tid, och skapat en relation och förtroende till. Ronja, 25 år diskuterade i samma banor och ser 

de influencer som hon inte har ett lika starkt band till bara som en inspirationskälla och inget 

mer, vilket kan ses som hon har ett lågt förtroende till dem enligt teorin Trust in Influencer 

Collaboration. Det visar på att det är viktigt hur en influencer förmedlar sina värderingar så 

det ska stämma överens med följarnas värderingar och syn på vad de vill se (Hung 2014).  

 

4.3.1 Isabella Löwengrip 

Under uppdraget kom det fram att många av respondenterna såg upp till Isabella Löwengrip, 

att hon va en stark och självständig affärskvinna, vilket exempel Ellen, 26 år nämnde. Enligt 

henne har Löwengrip utgått väldigt mycket ifrån vad sina följare vill ha när hon skapade sitt 

märke att det kan stärka hennes förtroende gentemot hennes följare. Något som togs upp 

frekvent under uppdragsdelen bland respondenterna var just att Isabella Löwengrip passar 

ihop med hennes egna varumärke Löwengrip, då det visar en sida av henne själv. Men även 

på att hon tror på sin egen produkt och är stolt över vad hon har skapat. Stevie, 24 tog upp att 

det känns som det finns mycket hjärta bakom då det är mycket arbete som krävs för att skapa 

ett varumärke. Portal, Abratt och Bendixen (2018) menar att ett varumärkesförtroende skapas 

när det visar på goda intentioner och förmågor samt när det differentierar sig från andra 

liknande varumärken. Det vill säga att när Löwengrip gör reklam för sitt eget märke visar det 

på en autenticitet och förtroende vilket tas emot positivt bland majoriteten av respondenterna 

(ibid). När hon visar upp sina produkter i hennes sociala mediekanaler menar kan det ses som 

hon demonstrera på mänskliga egenskaper vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till enligt 
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Portal et al. teori om brand trust. Niklas, 26 år hävdar att detta speglar en annan sida av henne 

själv, som han annars kanske inte hade fått se.  

 

Det fanns dock olika åsikter kring Isabella Löwengrip och hennes val av samarbeten. Dels det 

som Niklas och Stevie var inne på, att när hon samarbetar med hennes egna företag verkar det 

äkta. Dock anser Andrea, 37 år, Johan, 22 år, Klas, 41 år och Mathilda, 39 år att de inte skulle 

ha något förtroende för Löwengrip om hon marknadsför sina egna produkter. De tyckte det 

fanns en självklarhet att hon vill marknadsföra sitt eget, för att skapa en större räckvidd med 

hjälp av hennes sociala mediekanaler. I fall hon skulle göra detta kände Johan, 22 år att det 

kunde verka som Löwengrip var partisk då hon inte kan säga något negativt om sitt egna 

varumärke. Även Andrea, 37 år var inne på samma spår. Hon menade att för det första kunde 

inte Löwengrip göra reklam för något hon själv har skapat, då Andrea inte skulle ha något 

förtroende för det, eftersom hon inte skulle lita på henne. För det andra skulle Andrea inte lita 

på Löwengrip om hon gjorde reklam för Gant då hon har blivit sponsrade för dem förut, vilket 

hon anser är något negativt och tillgjort. För det tredje kände Andrea till att Löwengrip är 

delägare i Natural Cycles, vilket resulterade i att hon inte kände tillit till det samarbetet heller. 

Detta var något Klas, 41 år också delade samma åsikter kring.  

 

“För mig tycker jag inte man ska göra reklam för sitt eget företag. Jag förstår att hon har 

lagt ner mycket jobb bakom uppstarten men för mig känns inte samarbetet genuint. Hon kan 

inte prata negativt om sitt eget företag vilket kan verka som man inte får hela bilden av vad 

hon egentligen tycker. Detta har jag svårt för, det gäller för alla influencer som marknadsför 

sitt eget företag. “ - Klas, 41 år. 

 

Enligt Portal et al. (2019) ses autenticitet som ett nytt verktyg för att stärka ens position på 

marknaden. Detta kan tolkas som att de respondenter som får ett högre förtroende för henne 

när hon promotar sina egna produkter ser henne som en autentisk influencer. Medan de som 

inte delar denna åsikt ser det som hon har en opålitlig autenticitet. Det är svårt att behaga 

olika nämnare när en influencer ska göra ett samarbete då det cirkulerar olika åsikter. Det här 

var något som en del respondenter kom in på. Anton, 21 år förde på tal att Löwengrip är 

ansiktet utåt för sitt eget varumärke vilket för honom skapar en förståelse varför hon gör ett 

samarbete med företaget. Dock är hon inte det för Natural cycles eller Gant vilken för Anton 

minskar hans förtroende gentemot samarbeten med de företagen.  
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4.3.2 Jon Olsson 

Åsikterna kring Jon var lika hos majoriteten bland respondenterna. De flesta associerade 

honom med sport då han är en före detta elitskidåkare. Då Puma är ett företag som riktar in 

sig på sport var det en återkommande händelse att respondenterna parade ihop Jon Olsson 

med Puma. Respondenterna som inte tyckte han passade med Puma, kände ingen anknytning 

till honom överhuvudtaget, det vill säga hade de inte en relation till honom. Madeleine, 33 år, 

Nicole, 29 år, Ronja, 25 år var några bland respondenterna som inte kände en samhörighet 

med honom. Utifrån detta blev det svårt för dem att para ihop honom med ett företag som 

visade på ett gott samarbete som de skulle ha ett förtroende för. Detta kan liknas det 

Fukuyama (1995) diskuterar att ett förtroende kan se olika ut beroende på var en person bor. 

Ens geografiska plats kan spela en avgörande roll hur den personen tolkar och känner kring 

förtroende. Om det inte finns en vilja från följarna att skapa denna relation till en influencer 

blir det automatiskt svårare för dem att försöka bygga upp en relation vilket tidigare teori 

syftar på kring brand trust (Portal, Abratt & Bendixen 2018). Det krävs ett samspel mellan 

båda parterna för att något ska verka trovärdigt därav existerar inte relationen mellan 

respondenterna och Jon Olsson. De resterande av respondenterna har följt honom via sin 

youtube kanal under några år och fått en annan bild av vem han är som människa. Till 

exempel Stevie, 24 år pratar väldigt gott om Jon Olsson och har ett högt förtroende gentemot 

det han publicerar. Detta var något Mathilda, 39 år också medgav under intervjun. Båda dessa 

respondenter menade på att de blir lockade till att köpa hans produkter när han gör ett 

samarbete och att det har lett till att dem handlar eftersom han tipsade om produkterna, detta 

specifikt för hans egna varumärke. Vilket visar på högt förtroenden i enlighet med teorin 

Trust in Influencer Collaborations då de följer Jon, visar ett intresse som leder till att de köper 

produkter som Jon rekommenderar (se figur 1). 

 

4.3.3 Bianca Ingrosso 

Det framgick tydligt under intervjuerna att ingen av respondenterna hyste något förtroende till 

Bianca, förutom Anna, 25 år. En återkommande punkt var att de tyckte hon kändes som en 

ytlig person. När respondenterna parade ihop företag med influencern tyckte de att hon 

passade med några av dem såsom Puma, Löwengrip och Natural Cycles men ingen skulle lita 

på henne då de flesta fick en känsla av att hon bara gjorde samarbetet för pengar. Det var 

enklare för respondenterna att para ihop henne med ett samarbete de skulle visa lågt 
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förtroende till. Majoriteten av alla respondenter kunde inte se henne marknadsföra 

pensionssparande för Handelsbanken eftersom de ansåg att hon inte hade någon som helst 

kunskap inom ekonomi. Erica, 20 år nämnde detta som ett bevis på lågt förtroende och 

menade rent utav att hon skulle skratta om detta kom att visa sig vara aktuellt. Många visade 

på lågt förtroende enligt Trust in Influencer Collaboration teorin, då de flesta följer henne 

men anser att de inte kan lita på det hon säger. De flesta av respondenterna följer Bianca på 

instagram vilket kan ses som att de har ett visst förtroende för henne, men inte tillräckligt för 

att lita på det hon säger. Fukuyama (1995) menar att det finns olika nivåer av förtroende som 

speglar hur en individ känner gentemot en annan. Det här går att avläsa i det som kom fram 

under intervjuerna. Johan, 22 år tycker Bianca känns mer som en person känd från tv, där hon 

spelar på att vara korkad och rolig. Detta för honom påverkar hur han ser på henne som en 

influencer, då han bara ser denna kända person från tv. Andrea, 37 år och Erica, 20 år var inne 

på liknande spår där hennes karaktär från tv:n tar bort trovärdigheten på hennes roll som en 

influencer. Att visa på autenticitet och äkthet i sina sociala mediekanaler har blivit allt 

vanligare, vilket Bianca gör dock går detta inte fram till alla. Det är viktigt att tänka på hur 

bilden kommer tas emot av alla följare då alla personer är olika (Portal, Abratt & Bendixen 

2018), vilket speglas i respondenternas svar.   

 

Anna, 25 år var dock den av respondenterna som visade på ett högt förtroende gentemot 

henne. Bianca är en person hon ser upp till och var en person som kom på tal ett antal gånger 

under intervjun för att exemplifiera det Anna sa. Det är viktigt att influencern måste spegla 

det företag som de väljer att samarbeta med. Detta val kan antingen höja eller sänka 

förtroendenivåer (Hoorn 2014). En viktig aspekt för Anna, 26 år och Mathilda, 39 år, var om 

de ska få ett högre förtroende mot samarbetet vill dem se influencerna använda produkterna 

live, så som i en vlogg, eller på instagram i en storie. Detta för dem skulle stärka 

autenticiteten och visa på mänskliga egenskaper.  

 

4.3.4 Alexander Pärleros 

Det var delade åsikter kring Alexander Pärleros. Några av respondenterna tycker att 

Alexanders personlighet var förkastlig men att de skulle lita på honom i ett sammanhang när 

det gäller samarbeten. Det fanns även de som inte hade någon åsikt gentemot honom som 

person. Sen fanns det de respondenter som inte alls gillade honom. Niklas, 26 år var en av 

respondenterna som inte hyste något förtroende för honom. 
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“Alexander är någon som skulle kunna göra ett samarbete bara för pengarnas skull. Han är 

en självupptagen människa som inte ser någon annan än sig själv. Han passar verkligen inte 

in med IKEA, Natural Cycles eller Löwengrip, egentligen inte med någon alls eftersom jag 

inte ser honom som en person som gör samarbeten för någon annan än han själv. Han gör det 

bara för egen vinning i mina ögon.” - Niklas, 26 år 

 

Niklas skulle dock kunna se Alexander göra ett samarbete med Handelsbanken, då han är 

egenföretagare och har en bra koll på ekonomi. Brand trust menar att en person kan visa på 

ärlighet och kunnighet vilket respondenterna menade att Alexander gör (Portal, Abratt & 

Bendixen 2018). Detta går även att se under Isabella Löwengrip då hon också visade på detta. 

Det är bevisat att effektiviteten kring marknadsföring kan öka om samarbetet eller 

influencerna speglar varandra (Spry, Pappu & Cornwell 2009) och detta skapar då en 

varumärkesigenkänning för både parterna. Alexander är en person som uppfattas olika 

beroende på vem personen är. Detta kan bero på att han visar på olika personligheter på olika 

kanaler, där han har en personlighet på instagram och en annan när han intervjuar i sin 

podcast. Då brand endorsment handlar om att marknadsföra sig så ens personlighet kommer 

fram och innehållet speglar detta, kan det tolkas olika från person till person. Anton, 21 år 

följer Alexander på instagram och lyssnar på hans podd och menade på att när han bara hör 

hans röst, utan att se honom kan den verka lite överlägsen. Vilket för honom skapar en bild av 

en person som tror sig vara lite bättre än andra. Montoya och Vandeheys teori om personal 

branding syftar dock till att förtroende är något som byggs upp över tid och ger ett konsekvent 

budskap i form av repetition. De personer som lyssnar till hans podcast under en längre tid 

kan utveckla ett större förtroende. Tid kan skapa en emotionell påverkan då känslorna som det 

personliga varumärket förmedlar kommer fram.  

 

4.3.5 Mia Skäringer 

Attityden gentemot Mia Skäringer var markant positiv. Mia sågs som en person som var 

genuin och visade på en äkthet som de resterande influencerna inte gjorde. Majoriteten av alla 

respondenter kunde se henne göra ett samarbete med nästan alla företag med undantag på 

Puma och Löwengrip då Johan, 22 år, Stevie 24 år, Anna, 25 och Erica, 20 år inte ansåg som 

det representerade vem hon är som person. Dock skulle Erica 20 år lita på Mia om hon gjorde 

ett samarbete med Puma eftersom hon har ett sådant starkt förtroende för henne. Erica menade 
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då på att Mia inte skulle göra ett samarbete som hon själv inte tror på. Å andra sidan tyckte 

de, med de andra respondenterna att Mia ses som en stark kvinnlig individ, vilket resulterade i 

att Natural Cycles var det företag som var återkommande under varje intervju. Utifrån teorin 

Trust in Influencer Collaboration är Mia en person som visar på högt förtroende hos sina 

följare. Ronja, 25 år delar synpunkter med Erica och hyser stor respekt för henne. Hon skulle 

lita på hennes åsikter och menar att Natural Cycles är naturligt vilket är något hos förespråkar.  

 

Det går att utläsa i intervjuerna att Mia är den personen som har skapat sig ett personal brand 

som är starkt. De respondeter som hade en relation till Mia visade på en attityd såsom 

beundran, förtroende och lojalitet men även de andra som inte delade den relationen visade på 

ett högre förtroende till Mia än till exempelvis Alexander Pärleros. Dessa attityder kan vara 

startpunkten eller en förhållnings taktik för att bibehålla ett positivt gensvar från olika 

individer inom samhället (Montoya & Vandehey 2002). Den känslan som Anton, 21 år fick 

utav Mia var att hon är en person som står för sina värderingar och är en kvinnokämpe, som 

kämpar för jämställdhet, vilket även Madeleine, 33 år nämnde. Känslan går att se som att Mia 

har skapat en emotionell påverkan till sina följare då den s går in på de känslor som det 

personliga varumärket förmedlar till följarna (ibid). Anton, 21 år diskuterade ävenledes att 

Mia har många kvinnliga följare och att de får ett mer personligt förtroende till henne, då de 

kan identifiera sig i det hon publicerar. Detta går hand i hand med teorin brand endorsment då 

företag kan tänkas använda sig av henne för att öka den generella attityden hos kvinnor till 

deras produkter (Dean 2013). Exempel om Natural Cycles vill nå ut till en målgrupp som är 

majoriteten kvinnor kan Mia ses som det självklara valet då hon enligt Mathilda, 39 år visar 

på autenticitet som speglar det märket.  

 

4.3.6 Paolo Roberto 

Paolo Roberto var den av alla influencers som respondenterna hade minst koppling till. Det 

företag som endast tre respondenter trodde han skulle passa med var Puma, då han har varit en 

idrottare och skulle kunna marknadsföra sneakers. De menade dock på att det inte skulle tro 

på det eftersom han idag definieras mer som en kock. Det var bara Klas, 41 år som påstod att 

Paolo skulle passa göra ett samarbete med Gant. Han ansåg att Paolo är mån om kvalité och 

tänker hållbart vilket för honom ses som genuint. Som tidigare nämnts är brand trust något 

som uppfattas olika från person till person och är något som växer över tid (Portal, Abratt & 

Bendixen 2018). Respondenterna hade ingen koppling till honom därav får de inget 
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förtroende för honom. Dock är det viktigt att ta i beaktning att de som följer honom dagligen 

och har ett intresse för matlagning hyser ett större förtroende för honom, då det speglar deras 

egna intressen.  

 

Ett företag ingen av respondenterna kunde se Paolo med var Natrual Cycles, det enligt dem 

skulle kännas fel. Erica, 20 år tyckte att Jon och Alexander skulle kunna göra ett samarbete 

med Natural då de har flickvänner som är i den åldern vilket för henne inte skulle kännas 

märkvärdigt. Hon ansåg dock att det skulle bli helt fel om Paolo gjorde det då han är av den 

äldre målgruppen och inte kan marknadsföra något som är riktat till en målgrupp för kvinnor. 

Paolo har som sagt en smal publik och i fall han skulle göra ett samarbete med ett företag som 

inte har med hans intressen eller image att göra skulle respondenterna tro att han bara gör 

samarbetet för pengarna. Enligt teorin om Trust in Influencer Collaboration visar endast 

Anton, 21, Klas, 41 år och Nicole 29 år år lågt förtroende gentemot han, medan de andra 

respondenterna inte visade på någon nivå. Dessa påvisar hur viktigt det är att 

följarna/besökarna delar samma intressen och värderingar som influencern och att influencer 

gör samarbeten som stämmer överens med den image som de vill förmedla.  
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5 Slutsats 
I detta avsnitt kommer studiens slutsats att presenteras. Dessa baseras på förhållandet mellan 

tidigare forskning, de valda teorierna och det empiriska materialet. Slutsatsen visar på hur 

följares förtroende gentemot influencers påverkas vid olika samarbeten.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur följarnas förhållande till influencers påverkas av 

olika samarbeten mellan företag och influencers. Studien har ämnat att besvara följande 

frågeställningar: Hur ser följarnas förtroende ut för influencers när de gör samarbeten med 

företag? Och vad händer med följarskaran i samband med samarbetet? 

 

Inledningsvis visar resultatet på att om samarbetet inte är genuint och visar på autenticitet, 

minskar förtroendet hos följarna. Detta på grund av att följarna uppfattar influencer som 

mindre trovärdig. Detta är i linje med synen på brand trust då ett starkt integrerat varumärke 

kan höja förtroendet bland följarna. Vidare visar resultatet på att personligheten var en viktig 

punkt som en influencer behöver förmedla. Följare får ett högre förtroende för en influencer 

om deras personlighet kommer fram i det som publiceras då respondenterna strävar efter att 

känna en samhörighet med personen bakom innehållet. En återkommande faktor var även att 

olika individer har olika åsikter kring vad som anses vara genuint eller äkta, vilket kan minska 

förtroendet för en influencer. Därav behöver en influencer ha i åtanke vilken marknad de vill 

rikta sig till för att skapa eller bibehålla det existerande förtroendet bland följarna.  Detta 

indikerar på hur viktigt ett konsumentperspektiv är för att skapa ett starkt etablerat varumärke.  

 

Studien har även kommit fram till att det som skapar autenticitet är den existerande relationen 

som finns mellan influencern och följarna. Det märktes tydligt att de respondenter som inte 

hade en tidigare relation till de valda influencerna kände ett lågt förtroende gentemot dem, 

medan de som hade en relation visade på ett högre förtroende. Den emotionella faktorn har en 

väsentlig roll till hur en följare uppfattar det publicerade innehållet, vilket går i linje med det 

personal branding visar på. Om en influencer vill stärka relationen krävs det ett genuint 

innehåll till rätt målgrupp. Det är viktigt att de har i åtanke vem deras följare är, då alla 

personer är olika och har olika uppfattningar om äkthet och genuinitet. Resultatet visade även 

på att de influencer som hade ett tydligt personal brand kände följarna ett större förtroende för 

då de kunde känna en samhörighet till dem. Det visade sig även att det krävs ett genuint 
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intresse från båda parterna för att ett förtroende ska stärkas. Om så inte är fallet kan det bli 

svårt för en influencer att bibehålla förtroendet till följarna om denna ömsesidiga relation inte 

finns.  

 

Värderingar och hur de speglas utåt var en betydelsefull punkt under empirin. En influencer 

tappar förtroendet när de går emot sina egna värderingar och när följarna inte delar liknande 

värderingar och åsikter. Exempelvis kunde följarna känna ett lägre förtroende till en person 

som yttrar en sak men gör något annat. Resultatet visar att om en influencer håller det den har 

lovat och påvisat kan det stärka deras varumärke utåt och följarna får en bättre uppfattning av 

vilka de är. Om samarbetet speglar personligheten och imagen är det lättare för följarna att 

känna en koppling och samhörighet till influencern. Detta kan då resultera i en ömsesidig 

relation mellan de båda parterna.  

 

Känslan kring ett samarbete är en viktig del att ta hänsyn till. En influencer som gör ett 

samarbete som de inte har en vinning i är en positiv aspekt som framgår under empirin. Detta 

påvisar att en influencer inte bara gör ett samarbete för pengarna utan också engagerar sig i 

samhällsfrågor, vilket har visat sig vara en viktig faktor till att följarna ska känna ett 

förtroende. Ett samarbete får inte heller ske för ofta och inte med ett kommersiellt företag då 

följarna får en känsla av att det inte är något unikt med det. Det är viktigt att om en influencer 

ska göra reklam och sponsring ska det spegla deras värderingar och ståndpunkter. Känslan 

som samarbetet förmedlar ska komma från influencern och inte företaget då det kan anses 

tillgjort. Det vill säga om detta inte tas i beaktning kan de sponsrade inläggen uppfattas som 

påträngande och ytliga. Enligt resultatet kan även tidigare associationer till företagen spela en 

avgörande roll hur följarna tar emot samarbetet, vilket är i linje med det brand endorsement 

menar på. Det vill säga om de har en positiv association kan de uppfatta det som något bra. 

Dock om de finns en negativ bild av företaget kan det dra ned känslan kring samarbetet vilket 

medför en risk för influencern då de kan uppfattas på liknande sätt.   
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6 Slutdiskussion  
Inom detta avsnitt kommer det presenteras hur studien har berikat med ett empiriskt och 

teoretiskt bidrag. Det kommer även diskuteras huruvida tillförlitlig studien är och vilka 

begränsningar som har funnits i form av geografi och urval.  

 

Det har länge varit en diskussion kring hur företag kan gynnas över att använda influencers 

som marknadsföringpelare. Det är en återkommande trend i dagens samhälle att företags 

marknadsföringen sker via sociala medier och det är ett relativ nytt forum för att nå ut till nya 

målgrupper. Tidigare forskning har haft fokus på hur företag kan öka sina marknadsandelar 

genom att använda influencers och vad för fördelar influencers får när de samarbetar med 

företag. Därmed har denna studie haft som fokus att se vad följare anser om denna aspekt, då 

det är följarna som avgör om marknadsföringen är lyckad eller inte. Studien har även sett hur 

följarnas förtroende ser ut till influencerna och hur de tycker samarbeten ska gå tillväga. 

Slutsatserna tyder på att autenticitet är den viktigaste faktorn en influencer behöver förmedla 

för att visa på ett förtroende till sina följare. Det är även viktigt att när en influencer gör ett 

samarbete med ett företag ska det spegla deras värderingar så att de inte går ifrån den image 

de vill förmedla utåt. 

 

Utifrån dessa slutsatser har studien bidragit med ett empiriskt bidrag då den sätter i perspektiv 

på hur följare ser på förtroende gentemot den nya typen av markandsföringsstrategier, det vill 

säga samarbeten via sociala medier. Utöver det empiriska bidraget har studien medfört ett 

teoretiskt bidrag i form av modellen Trust in Influencer Collaboration. Denna teori har 

applicerats under resultatet för att skapa en överblick kring hur följarens förtroende ser ut till 

olika influencer. Den visar på vilken typ av förtroende en följare kan ha och det finns tre olika 

stadier som uppvisas i hur engagerade följarna är i influencers flöde.  

 

Eftersom denna studie utforskar följarnas förtroende gentemot influencer kan flera aspekter 

spela en avgörande roll till hur resultatet tillkommer. Denna studie är endast representativ 

inom Stockholm, Sverige då respondenterna är bosatta och lever inom detta område. Dock 

finns det influencers i andra delar av världen och då det är ett sådant brett område skulle det 

krävas att flera följare från andra länder deltog under intervjuprocessen för att göra den blir 

mer tillförlitlig, vilket gör att studien inte är generaliserbar. En annan viktig aspekt att ta i 
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beaktning är att trovärdigheten kring resultatet hade ökat om flera sociala plattformar hade 

inkluderats i studien och inte endast instagram, då influencers med största sannolikhet är 

aktiva på flera.  

 

6.1 Förslag på fortsatt studie 

Då denna studie har ämnat att studera hur följarna förhåller sig till influencers och samarbeten 

hade en intressant faktor för att utveckla studien varit att studera utifrån ett influencers 

perspektiv. Detta för att se vilka riktlinjer de förhåller sig till när de publicerar olika 

samarbeten med företag. Vidare skulle det vara intressant att studera ett specifikt företag för 

att se hur följarnas förtroende gentemot företaget kan påverkas av olika 

marknadsföringsstrategier som de implementerar. Detta för att se vilken metod företagen ska 

använda sig av för att nå konsumenter på bästa sätt för att skapa starkare 

varumärkeskännedom. En annan vinkel som kan studeras är de olika branscherna och hur de 

använder sig av influencer i deras marknadsföringsstrategi. Om det är en bransch som har mer 

nytta av detta eller om det finns en bransch som inte alls verkar trovärdiga av att använda sig 

utav influencers. 

 

6.2 Källkritik 
De källor som har legat till grund för denna studie stärker den insamlande empirin, metodval 

samt resultat och analys. Varje enskild källa behandlar relevant fakta som har behövts för att 

kunna besvara frågeställningen. Det måste dock tas i beaktning att vissa av dessa källor är 

skriva för mer än tio år sedan vilket kan dra ned trovärdigheten, då denna bransch är under 

konstant utveckling. Det tillkommer även ny och mer relevant information vilket kan påverka 

deras trovärdighet. Dock har dessa artiklar visat sig vara relevanta och bidragit till denna 

studie.  

 

6.3 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 

Det är viktigt att följa de forskningsetiska riktlinjerna vid insamling av empiri. Ifall en 

konflikt skulle uppstå mellan forskaren och respondenterna är det viktigt att dessa riktlinjer 

tas i beaktning för hur en konflikt ska hanteras (Vetenskapsrådet u.å). Dessa riktlinjer finns 

för att agera som en god avvägning mellan det individskyddskrav som finns samt de krav som 
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en forskare kan ha. De här kraven ger underlag, med syfte till att ge stöd åt forskarens 

ansvarstagande (ibid). De krav som finns är: 

 

1. Informationskravet: Det är viktigt att deltagarna blir informerade om forskningens 

syfte och vad det är som förväntas av deltagarna.  

2. Samtyckeskravet: Det är viktigt att deltagarna får information om att deras deltagande 

är frivilligt.  

3. Konfidentialitetskravet: Det är viktigt att deltagarna får information kring hantering av 

personuppgifter, att inga obehöriga kommer få ta del av det samt att deras uppgifter 

kommer hanteras med största konfidentialitet.  

4. Nyttjandekravet: Det är viktigt att empirin som tas fram under studiens gång bara får 

användas till att förverkliga syftet med forskningen. (Vetenskapsrådet u.å)  

 

I denna studie har varje respondent blivit informerad kring syftet med undersökningen och 

vad som förväntas av deras deltagande. Respondenterna har även fått tagit del av de 

forskningsetiska riktlinjerna för att få veta deras rättigheter kring deltagandet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 
Berätta kort först om studien och vad den bygger på och vad den vill få fram utifrån dessa 
svar.  
1. Frågor kring användning 

• Använder du instagram? 
• Hur ofta skulle du säga att du använder instagram? 
• Vad definierar du som en influencer? 

• Följer du en person som du skulle definiera som en influencer? 
 
2. Frågor kring förtroende och samarbete (intervjudelen) 

• Vad är din relation till insta? 
• Vad tycker du om influencers? 

*Gå in på dessa punkter om de ej behandlas* 
• Vad anser du är förtroende?  

• Vad anser du en influencers förtroende bygger på? 
• När anser du ett förtroende kan vackla kring influencers?  

• Vad kan det bero på? 
• Vad är din åsikt kring samarbeten? 

• Hur skulle du säga att förtroende och samarbeten hör ihop? 
• Finns det en punkt där du inte längre vill följa en influencer längre? 

• Berätta varför. 
 
3. Uppdrag kring tolkning av bilder (uppdragsdelen) 

• Känner du igen influencern/företaget på bilden? 
• “Para ihop bilder som du tycker visar på ett gott samarbete respektive dåligt” 

• Förklara varför du tycker och känner som du gör. 
• “Moderatorerna parar ihop olika influencers med samarbeten för att se vad reaktionen 

blir” (viktigt att det är efter deras del så de inte blir påverkade). 
 
4. Kort fakta om deltagarna 

• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Vad är din sysselsättning? 

 
5. Punkter som ej får hoppas över 

• Förtroende associationer 
• Tankar kring samarbeten 
•  Förhållande kring förtroende och samarbete 
• Uppdraget ska utföras utan någon påverkan utifrån 
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Bilaga 2 - Influencers 
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Bilaga 3 - Företag 

 

 
 


