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Sammanfattning 
Användningen av det sociala mediet Instagram är den plattform som idag ökar snabbast och 

har gett möjlighet för fenomenet influencer marketing att växa fram främst inom 

modebranschen. Ökningen av influencer marketing har lett marknadsförare till att förstå att 

det behövs ett fokusskifte. Mycket av den tidigare forskning som gjorts inom området har 

fokuserat på vad som utmärker eller inte utmärker effektiv användning av influencer 

marketing för ett företag. Därför är det intressant att studera den faktiska rollen av influencers 

i ett modeföretags varumärkeskommunikation och detta genom att studera modeföretags val 

av influencers och på vilket sätt konsumenter uppfattar rollen av influencers i ett modeföretag. 

För att operationalisera studien har en semiotisk analys tillämpats där bilder analyserats för att 

besvara studiens syfte utifrån ett företagsperspektiv. Resultaten från denna ligger som grund 

för utformningen av en kvalitativ metod som sedan följs upp av en kvantitativ metod för att 

besvara syftet utifrån ett konsumentperspektiv. Datan samlades in genom de teman som 

formulerats med stöd av tidigare forskning och teorier. Dessa var konsumtion, konsumentens 

förhållningssätt till influencers samt grupptillhörighet och identitet. Inom ramen för dessa 

teman visade studiens resultat att influencer marketing är gynnsamt att använda för ett företag 

i vissa avseenden och i andra inte. Bildanalysen visade med vissa brister i matchningen att 

företagen väljer influencers utifrån respondenternas preferenser och önskemål. 

Nyckelord: Influencer marketing, Instagram, Semiotisk analys, Celebrity Endorsement, 

Consumer Culture Theory, Varumärkespersonlighet, Varumärkeslojalitet och Autenticitet. 

  



 
 

Abstract 
The use of the social media platform Instagram has increased the fastest and has given the 

opportunity for the phenomenon of influencer marketing to grow in the fashion industry. The 

increase of influencer marketing has led marketers to understand that a change of focus is 

needed. Much of the previous research done in the field has focused on what distinguishes or 

does not distinguish effective use of influencer marketing for a company. Therefore, it is 

interesting to study the actual role of influencers in a fashion company’s brand 

communication and this by studying the fashion companies’ choice of influencers and the way 

consumers perceive the role of influencers in a fashion company.  

To operationalize the study, a semiotic analysis has been applied where images have been 

analyzed to answer the purpose of the study from a business perspective. The results from this 

are the basis for the design of a qualitative method which is then followed up by a quantitative 

method for answering the purpose from a consumer perspective. The data was collected 

through the themes formulated with the support of previous research and theories. These were 

consumption, the consumer’s approach to influencers and belonging to a group and identity. 

Within the framework of these themes, the study’s findings showed that influencer marketing 

is beneficial to use for a company in some areas and in others not. The semiotic analysis 

showed with certain deficits in the match that the companies choose influencers based on the 

respondents’ preferences and wishes. 

Keywords: Influencer marketing, Instagram, Semiotic analysis, Celebrity Endorsement, 

Consumer Culture Theory, Brand Personality, Brand Loyalty, Authenticity 
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Definitioner av begrepp 
Endorser/endorsers Begreppet innebär att en känd person använder sitt kändisskap 

för att marknadsföra en produkt genom att medverka i en 

reklamannons. 

Influencer En influencer är en person som på olika sätt försöker påverka sin 

omgivning, huvudsakligen konsumenters attityder och deras 

köpbeteenden. Detta sker främst via sociala medier 

(Nationalencyklopedin, u.å. a). 

Influencer marketing Samarbete mellan ett företag och en influencer som lett fram till 

marknadsföringsstrategin, influencer marketing 

(Nationalencyklopedin, u.å. a). 

Instagram Instagram är en mobilapplikation där foton kan delas inom det 

sociala nätverket (Nationalencyklopedin, u.å. b). 

Instagramflöde/flöde En uppsättning bilder som delas via ett konto på Instagram. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
“I don’t design clothes. I design dreams.” 

– Ralph Lauren (Harper’s Bazaar, 2018) 

Den snabba digitaliseringen gör det enklare än någonsin att komma i kontakt och socialisera 

sig med likasinnade människor. Detta har möjliggjorts då andra delar av världen, kulturer och 

trender idag är tillgängliga för i princip alla (Internetstiftelsen, 2018). Då de sociala 

strukturerna i samhället förändrats på dessa sätt och fler mänskliga interaktioner sker på 

internet, via främst sociala medier, leder det individen till nya sätt att skapa en social identitet 

på (Bardhi & Eckhardt, 2017). Grubb och Gratwohl (1967) diskuterar att identitet i dagens 

konsumtionssamhälle kan skapas genom att använda kläder som ett symboliskt verktyg. 

I individens sökande efter att skapa en social identitet finns en mer eller mindre oändlig 

mängd information och inspiration att hitta genom sociala medier (Internetstiftelsen, 2018). 

Användningen av sociala medier ökar varje år och Instagram är den kanal som växer 

snabbast (Ibid). Instagram lanserades 2010 och är en digital tjänst där bilder, videor samt 

meddelanden kan delas med familj och vänner men också resten av världen. Mindre än ett 

decennium efter starten har det sociala mediet mer än 700 miljoner användare och över en 

miljon aktiva annonsörer (Instagram, 2010, 2017a, 2017b).  

Sociala medier som Instagram har öppnat upp nya möjligheter för företag att marknadsföra 

sig, dels genom egna sociala kanaler och dels via fenomenet influencer marketing (Talavera, 

2015). Influencer marketing är en strategi där företag investerar i samarbeten med influencers 

för att dessa ska marknadsföra deras produkter och tjänster i ett inlägg. En influencer är en 

person som blivit känd via en eller flera sociala kanaler. Genom dessa skapar de och postar 

innehåll, både professionellt och icke-professionellt, för att inspirera och påverka sina följare 

(Lou & Yuan, 2019). Detta innebär att företag genom influencers kan komma närmare 

konsumenterna (Talavera, 2015) och nå dem genom det brus av flera tusen olika typer av 

reklambudskap som individerna exponeras för varje dag (Story, 2007). 
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1.2 Problemdiskussion 
Att använda ett känt ansikte i marknadsföringssyften är något som länge varit populärt. 

McCracken (1989) tar upp begreppet celebrity endorsement som innebär att en känd person 

använder sitt kändisskap för att marknadsföra en produkt genom att medverka i en 

reklamannons. Detta begrepp är relevant då det ger förståelse för varför kända personer 

förekommer i marknadsföring men även följarskapet av kända personer hos konsumenter. 

McCracken (1989) menar att denna process är effektiv och att kändisar uppfattas som 

trovärdiga givet att de var relevanta för den speciella produktkategorin. 

Uppkomsten av sociala medier har lett fram till fenomenet influencer marketing som i 

jämförelse med celebrity endorsers kan beskrivas som micro-endorsers (Hall, 2015). 

Influencer marketing har ökat kraftigt de senaste åren och bara 2017 omsatte det mer än en 

halv miljard kronor (IRM, 2018). Ökningen av influencer marketing som 

marknadsföringsstrategi har lett marknadsförare till att förstå att det behövs ett fokusskifte. 

Sudha och Sheena (2017) kom i deras undersökning fram till att den yngre generationen 

föredrar influencers framför de traditionellt populära kändisarna som tidigare använts för att 

marknadsföra en produkt. Anledningen till detta menar de beror på att influencers kan nå den 

yngre generationen mer effektivt genom all den reklam de exponeras för, eftersom de litar 

mer på influencers (Ibid). 

Sudha och Sheena (2017) beskriver att modebranschen är den bransch som drivs mest av 

influencer marketing. Den digitala världen håller individen medveten om vad som är populärt 

i tid och vad som uppskattas i modevärlden. Mode påverkar många aspekter av individers liv 

och är ett framgångsrikt verktyg för att uttrycka sitt värde och skapa en identitet. Instagram är 

en framgångsrik plattform för att förstå och fånga mode genom bild och anledningen till detta 

menar Sudha och Sheena (2017) beror på det sociala mediets lätthet och dess momentana 

egenskaper. De diskuterar vidare att influencers påverkar konsumentens köpbeslut eftersom 

de ofta uppfattas som experter inom sitt område. Influencers påverkar därför vad som blir en 

trend och konsumenterna kan då kopiera stilen och tänka att de också är experter inom 

produktkategorin. 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar likt Sudha och Sheena (2017) att 

influencer marketing är en populär och effektiv marknadsföringsstrategi då samarbetet mellan 

företag och influencers innebär att de kan nå ut till en större massa. Men de diskuterar trots att 

denna marknadsföringsstrategi tycks vara ett populärt fenomen handlar det däremot inte bara 
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om att samarbeta med den influencer som har flest följare (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2017). Anledningen till detta menar de kan bero på att det istället kan minska 

varumärkets uppfattade unikhet och därmed attityder till det. De kom fram till att 

matchningen mellan influencer och den specifika produkten är det som är mest framgångsrikt. 

Kádeková och Holienčinová (2018) kom istället fram till att antalet följare inte hade någon 

som helst effekt på hur konsumenter uppfattade en influencer. De menar att de viktigaste 

aspekterna för effektiviteten av influencers är att de anses pålitliga och har expertis inom 

området. 

Djafarova och Rushworth (2017) undersökte unga kvinnor som använder Instagram och kom 

också likt McCracken (1989), Sudha och Sheena (2017) samt De Veirman, Cauberghe och 

Hudders (2017) fram till att influencers var effektiva. Detta då de menar att dessa är 

inflytelserika, trovärdiga och relaterbara, vilket kan vara förklaringen till varför fenomenet har 

blivit så populärt. Influencers trovärdighet och relevans visade sig vara nyckelfaktorer för hur 

stort inflytande de har på konsumentens köpbeslut (Ibid). Nash (2019) kom likt Djafarova och 

Rushworth (2017) fram till i sin undersökning att konsumenter uppfattar influencers som mer 

trovärdiga än företag eller sponsrat innehåll. Nash (2019) kom även fram till att när det 

kommer till inspiration för mode är det Instagram som föredras då det visuella är en viktig del 

av sociala medier och har en större påverkan än verbalt innehåll. De viktigaste faktorerna för 

att fånga konsumentens intresse visade sig vara bildkvalitet, estetik och bildkomposition. 

Nash (2019) menar därför att sociala medier snarare påverkade konsumentens inspiration än 

modifierar ett beteende att följa en trend eller köpa en viss produkt. 

Audrezet, de Kerviler och Moulard (2018) menar att trovärdigheten hos en influencer 

påverkas positivt genom att konsumenten känner igen sig i influencern. I deras undersökning 

kom de även fram till att konsumenter uppfattade influencers med liknande intressen som de 

själva som mer trovärdiga. Lou och Yuan (2019) kom i likhet med de ovan nämnda fram till i 

deras undersökning att influencers är trovärdiga. Deras studie visade att tidigare innehåll i en 

influencers flöde kan påverka hur de uppfattas bland deras följare. De kom även fram till att 

attraktivitet hos en influencer är effektivt, eftersom det hjälper till att locka och rikta 

uppmärksamheten hos följarna. De diskuterar att de förvånansvärt kom fram till att 

influencers expertis inom respektive produktkategori inte påverkade följarnas förtroende i 

deras sponsrade inlägg. 
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Till skillnad från den tidigare forskning som nämnts hävdar Johansen och Guldvik (2017) att 

influencer marketing inte är mer effektivt än vad traditionell internetmarknadsföring är. De 

genomförde ett nätbaserat experiment där deltagarnas reaktioner på influencers reklaminlägg 

jämfördes med reaktioner på vanliga onlineannonser. Studien kom fram till att deltagarnas 

köpintentioner inte blev direkt påverkade av influencers reklaminlägg. 

Mycket av den tidigare forskning som gjorts har fokuserat på att beskriva vad som utmärker 

(Audrezet, de Kerviler & Moulard, 2018; De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; 

Djafarova & Rushworth, 2017; Kádeková & Holienčinová, 2018; Lou & Yuan, 2019; 

McCracken, 1989; Sudha & Sheena, 2017) eller inte utmärker (Johanssen & Guldvik, 2017; 

Nash, 2019) effektiv användning av influencer marketing för ett företag i de avseenden som 

presenterats. Denna forskning har utgått från antingen ett företagsperspektiv eller från ett 

konsumentperspektiv. Därför är det intressant att studera den faktiska rollen av influencers i 

ett företag och studera detta utifrån båda perspektiven. 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka influencers roll i ett modeföretags 

varumärkeskommunikation. Detta genom att studera modeföretagens val av influencers och 

på vilket sätt konsumenter uppfattar rollen av influencers i ett modeföretag. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Hur ser modeföretags val av samarbeten med influencers ut?  

2. På vilket sätt uppfattar konsumenten rollen av influencers i ett modeföretag? 

3. Vilken roll spelar influencers i ett modeföretags varumärkeskommunikation? 

  



5 
 

2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras de teorier som studien tagit stöd i vilka är begränsade till Celebrity 

Endorsement, Consumer Culture Theory, Brand Personality, Brand Loyalty och Autenticitet. 

Dessa teorier används för att förstå effekten av influencer marketing. Detta genom att 

beskriva hur endorsement-processen går till och hur konsumenter förhåller sig till 

varumärken för att avsluta med hur dessa verkar i förhållande till varandra. 

 

2.1 Celebrity Endorsement 
Användningen av celebrity endorsement har kommit att bli en trend och ett uppfattat vinnande 

koncept för ett företags marknadsföring av produkter (McCormick, 2016). McCracken (1989) 

diskuterar begreppet som innebär att en känd person använder sitt kändisskap för att 

marknadsföra en produkt genom att medverka i en reklamannons. Förutom de vanliga TV- 

och filmstjärnorna tar McCracken (1989) även upp personer verksamma inom sport, politik, 

affärslivet, konst eller militären i sin definition av celebrity endorsers. Det finns alltså en 

variation av vem som kan inta rollen som celebrity endorser och kändisen kan antingen ha 

expertis av produkten eller ingen speciell kunskap associerad till den. McCormick (2016) 

menar att kändisen genom endorsement-processen kan dra mer uppmärksamhet till reklamen. 

Detta kan leda till en konkurrensfördel för företaget genom att konsumenten blir uppmärksam 

på varumärket och influera till en mer positiv attityd gentemot det (Ibid). Celebrity 

endorsement är ett effektivt marknadsföringsverktyg på grund av att kändisarna är omtyckta, 

familjära och överför mening genom produkten till konsumenterna (McCormick, 2016; 

McCracken, 1989). 

McCracken (1989) ifrågasätter användningen av kändisar i reklam då en anonym fotomodell i 

de flesta reklamändamål kan överföra mening i meddelandet. Anonyma modeller erbjuder 

demografisk information såsom skillnader mellan kön, ålder och status men denna mening är 

relativt oprecis. Kändisar bidrar istället med en speciell precision, där mening som 

personlighet, livsstil och karriärserfarenheter förs över till produkten genom reklamen. Denna 

mening blir tillgänglig för konsumenten via produkten som sedan kan överföras till dennes 

självbild. Idealet är enligt McCracken (1989) att valet av kändisar är baserade på de meningar 

som de uttrycker. Det mest optimala för företaget skulle vara att först definiera de symboliska 

egenskaper som eftersträvas för produkten och sedan välja den kändis som representerar dessa 

symboliska egenskaper. 
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Khale och Homer (1985) tar upp Celebrity/Product fit som match-up hypotesen där det 

budskap som förmedlas av kändisen bör stämma överens med produkten för att en annons ska 

vara effektiv. De antaganden som match-up hypotesen baseras på innebär att desto högre grad 

av samstämmighet mellan kändis och varumärke, desto högre samstämmighet mellan kändis 

och produkt (Misra & Beatty, 1990). Det fundamentala argumentet är att attraktiva kändisar är 

mer effektiva endorsers för produkter (Till & Busler, 2000). Expertis har också ansetts vara 

relevant för att förstå endorser-effekten (Ohanian, 1990). Fysisk attraktivitet och expertis ses 

således som två potentiella drivande match-up faktorer (Till & Busler, 2000).  

Dessa match-up faktorer kan diskuteras utifrån de två förklaringsmodeller som 

McCracken (1989) tar upp. Den första är Hovland-modellen (trovärdighetsmodellen) som 

menar att ett meddelandets effektivitet beror på kändisens expertis och tillförlitlighet. Den 

andra är McGuire-modellen (attraktivitetsmodellen) som menar att meddelandets effektivitet 

beror på graden av omtyckbarhet och familjäritet hos kändisen. Enligt Till och Busler (2000) 

ger expertis en starkare match-up effekt än fysisk attraktivitet. Detta kom även Amos, Holmes 

och Strutton (2008) fram till i deras studie, där de jämförde effekten av match-up faktorerna 

fysisk attraktivitet i jämförelse med expertis om en produkt. 

2.2 Consumer Culture Theory (CCT) 
Consumer Culture Theory (CCT) är ett begrepp som innefattar de forskningsområden som 

behandlar konsumenters identitetsskapande, marknadskultur, det sociohistoriska mönstret av 

konsumtion samt massmedierade ideologier och konsumentens tolkningsstrategier. Forskning 

inom detta område avser att djupgående undersöka underliggande konsumentbeteenden, 

snarare än att dra generaliserande slutsatser om dessa (Arnould & Thompson, 2005).  

Teoretiker inom CCT har uppmärksammat ett förhållande mellan konsumentens identitet och 

marknadens strukturella påverkan och diskuterar att marknaden skapar vissa positioner som 

konsumenter kan välja att följa (Arnould & Thompson, 2005). Identitet innebär hur 

människor definierar sig själva i förhållande till andra människor (Johnson et al., 2012). 

Enligt Belk (1988) kan konsumtion användas som ett verktyg för att förstärka eller förändra 

sin identitet.  

Arnould och Thompson (2005) redogör för att konsumenter idag ses som kulturproducenter 

till skillnad från det antropologiska synsättet att se människor som kulturbärare. Konsumenter 

förverkligar känslor av social solidaritet och skapar tydliga, självvalda samt fragmentariska 
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kulturvärldar genom en strävan efter gemensamma konsumtionsintressen (Belk, 1988). 

Globaliseringen och den postindustriella socioekonomiska utvecklingen har förändrat de 

traditionella sociala strukturerna och har lett till ett individualistiskt samhälle där konsumenter 

söker gruppmedlemskap (Arnould & Thompson, 2005). Kujovich (1973) menar att en 

nyckelfaktor till att uttrycka och definiera gruppmedlemskap är genom delade 

konsumtionssymboler. Symboliken som kända personer uttrycker kan hjälpa individer att 

konstruera sitt eget självkoncept och blir därmed ett sätt att uttrycka sin identitet (Escalas & 

Bettman, 2017). Mode och kläder är ofta förekommande symboler hos individer för att 

uttrycka sin identitet (Schau & Gilly, 2003). 

Forskning kring varumärkessamhällen visar på att det traditionella mönstret ersatts av försök 

att bygga samhället genom konsumtion av kommersiella varumärken (Arnould & 

Thompson, 2005). CCT granskar konsumenters ideologi, det vill säga meningssystem som 

tenderar att kanalisera och reproducera konsumenternas tankar och handlingar på ett sådant 

sätt att de försvarar dominerande intressen i samhället (Hirschman, 1993). Frågorna som 

vägleder detta innehåller bland annat vilka normativa meddelanden som överförs i 

kommersiell media om konsumtion och hur konsumenterna tolkar och skapar mening av 

dessa (Hirschman, 1988). 

På mesonivå analyserar teoretiker inom CCT hur marknadsföringskommunikation eller 

modeindustrin systematiskt styr konsumenterna mot vissa typer av identitetsprojekt 

(Thompson & Haytko, 1997). Hirschman (1988) menar att reklam, tv, filmer och serier 

används som livsstils- och identitetsinstruktioner som förmedlar ideologier på marknaden för 

att på ett visst sätt säga åt konsumenter hur de ska se ut, hur de ska agera, vad de vill ha och 

vilken livsstil de ska sträva efter. 

2.3 Brand Personality 
Aaker (1997) definierar brand personality (varumärkespersonlighet) som en uppsättning av 

mänskliga egenskaper som är förknippade med varumärket. En symbolisk användning av ett 

varumärke är möjligt, eftersom annonsörerna använder strategier som kan få konsumenter att 

associera varumärken med mänskliga personlighetstecken (Ibid). 

Forskare har fokuserat på hur varumärkespersonlighet gör det möjligt för en konsument att 

uttrycka sig själv genom användningen av ett varumärke. Tidigare forskning har funnit att ju 

mer de mänskliga egenskaperna som beskriver en persons ideella jag stämmer överens med de 
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som beskriver ett varumärke, desto större är preferenserna för ett varumärke (Malhotra, 1981). 

Varumärkespersonlighet kan förstärka ett varumärkes värde och skapa en bild av den typiska 

användaren av varumärket (Johar & Sirgy, 1991). Freling och Forbes (2005) diskuterar för att 

konsumenter söker efter varumärken med en personlighet som motsvarar vem konsumenten är 

eller vill bli och på detta sätt kan konsumenter använda varumärken i syfte att upprätthålla 

eller konstruera sitt självkoncept. Varumärkespersonlighet kan också skapa grunden för en 

meningsfull relation mellan konsument och varumärke. 

Freling och Forbes (2005) menar också att varumärkespersonlighet kan skilja ett varumärke 

från konkurrenterna. Konsumenten kommer med största sannolikhet att uppleva en produkt 

med en positiv och stark varumärkespersonlighet som mer bekväm, bekant och mindre 

riskabel än en produkt från konkurrenterna utan särskiljande eller negativ 

varumärkespersonlighet. På grund av detta försöker marknadsförare koppla sitt varumärke 

med positiva och starka varumärkespersonligheter som konsumenterna automatiskt kommer 

att tänka på när de överväger ett köp i deras produktsortiment (Ibid).  

Varumärkespersonlighet spelar en viktig roll när reklamstrategier ska utvecklas för ett 

varumärke. Detta då användandet av en särskiljande varumärkespersonlighet inte bara 

resulterar i gynnsamma utvärderingar av ett varumärke, utan också varumärkesassociationer 

som är gynnsamma, unika samt kongruenta (Freling & Forbes, 2005). 

2.4 Brand Loyalty 
Brand loyalty (varumärkeslojalitet) har kommit att bli allt viktigare för företag och lyfts fram 

som centralt för deras överlevnad eftersom det ger konkurrensfördelar (Mellens, Dekimpe & 

Steenkamp, 1996). Enligt Erdoğmuş och Çiçek (2012) är varumärkeslojalitet den högsta 

graden av konsumentens identifikation med ett varumärke, i den grad att det blir 

oemotståndligt och oersättligt. Jacoby och Kyner (1973) definierar varumärkeslojalitet som 

partisk beteenderespons, över tid av en beslutsfattande enhet, i avseende till ett eller flera 

alternativa varumärken och är en funktion av psykologiska processer. Det vill säga att 

konsumenten systematiskt väljer ett eller flera varumärken vid köp av en viss vara över en 

längre period. Detta innebär att ett varumärke föredras före andra givet att möjligheten att 

välja alternativa varumärken finns (Ibid). 

Varumärkeslojalitet delas upp i två: beteendemässig och attitydmässig lojalitet (Mellens, 

Dekimpe & Steenkamp, 1996). Den beteendemässiga lojaliteten baseras på det faktiska 
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köpbeteendet och mäts genom att studera köp som konsumenten gjort över en viss period. 

Denna typ av lojalitet går därför att mäta i kvantitativa mått, men kan samtidigt inte förutsäga 

framtida beteenden på grund av att den inte gör någon skillnad på lojalitet och repetitiva köp. 

Den attitydmässiga lojaliteten handlar istället om preferenser, engagemang och köpintentioner 

hos konsumenten, det vill säga kognitiva element. Denna typ av lojalitet är däremot svårare 

att mäta då den inte baseras på faktiska köp, utan handlar om motivationen bakom 

konsumentens beteende (Ibid). 

Flera författare menar på att sociala medier idag är ett verktyg för företag att bygga en relation 

till konsumenterna (Ismail, 2017; Erdoğmuş & Çiçek, 2012; Mellens, Dekimpe & 

Steenkamp, 1996). Enligt Ismail (2017) är det detta relationsbyggande som leder till 

varumärkeslojalitet. Ismail (2017) menar även på att sociala medier är en mer trovärdig källa 

för information än traditionell marknadsföring, särskilt hos yngre konsumenter. För företag 

innebär detta att de behöver ha relevant innehåll och vara uppdaterade om konsumenters 

intressen, aktiviteter och livsstil (Erdoğmuş & Çiçek, 2012). 

2.5 Autenticitet 
Autenticitet lyfts ofta fram som nödvändigt för varumärken men även för influencer 

marketing (Brown, Kozinets & Sherry, 2003; Holt, 2002; Lee, Motion & Conroy, 2009; 

Moulard, Garrity & Rice, 2015; Weinberg & Pehlivan, 2011). Moulard, Garrity och 

Rice (2015) definierar begreppet celebrity authenticity som uppfattningen att en känd person 

beter sig enligt dennes sanna jag. De hävdar att raritet och stabilitet har ett positivt inflytande 

på den uppfattade autenticiteten hos den kända personen. Det vill säga att ett beteende är unikt 

för personen i fråga och stabilt över tid. Autenticitet bedöms därför över en längre period och 

det är den enskilda handlingen som jämförs med tidigare handlingar om de är kontinuerliga 

och stämmer överens med dennes sanna jag (Ibid). 

Weinberg och Pehlivan (2011) diskuterar autenticitet utifrån en personlig och mänsklig 

kommunikation på sociala medier. De menar att dessa kvaliteter gör varumärket mer 

autentiskt och att de kan dra fördel av detta vid användning av sociala medier för att göra det 

mer effektivt. Holt (2002) menar att synen på autenticitet i en postmodern konsumtionskultur 

innebär att varumärken ska uppfattas som innovativa och även spridas utan en ekonomisk 

agenda. Detta är särskilt utmanande för varumärken då de går emot denna syn och står i stor 

kontrast till den kommersiella naturen av marknadsföring (Ibid). 
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Moulard, Garrity och Rice (2015) menar att när en känd person upplevs som autentisk har det 

en positiv effekt på konsumentens attityd till denne. Detta är viktigt då den postmoderna 

konsumenten eftersträvar autenticitet i konsumtionsupplevelsen (Brown, Kozinets & 

Sherry, 2003). Konsumenter använder varumärken som kulturella resurser till sitt 

identitetsskapande för att uttrycka olika budskap om sig själv (Holt, 2002). Samtidigt kan de 

även undvika varumärken som de inte anser vara autentiska för att bevara sin önskade 

självbild (Lee, Motion & Conroy, 2009). Därför kan ett varumärke dra fördel av 

endorsement-processen då detta samarbete kan påverka konsumenters attityder till 

varumärket. Samtidigt kan även varumärket påverka en känd persons egen image (Moulard, 

Garrity & Rice, 2015). 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av olika perspektiv av matchning, identitet och symbolisk 

konsumtion. De olika teorierna hjälper till att förstå varför och hur olika 

marknadsföringsstrategier används och hur de uppfattas av konsumenten. Vidare har teorin en 

tyngdpunkt på hur konsumentens identitetsskapande och hur användning av symbolisk 

konsumtion kan påverka hur denne kan relatera till ett varumärke, dels genom en kändis i 

celebrity endorsement och dels genom de mänskliga personlighetstecknen i 

varumärkespersonlighet. Ur det perspektiv som CCT bidrar med kan den yttre påverkan på 

konsumentens identitetsprojekt studeras. Konsumentens omgivning och kultur påverkar 

dennes självkoncept genom att ideologier sprids genom reklam, tv, filmer och serier. Denna 

yttre påverkan på konsumenten kan styra hur denne kommer att relatera till olika varumärken. 

Varumärkeslojalitet tas upp som den högsta nivån av identifikation med ett varumärke. 

Genom sociala medier kan varumärken bygga en relation till konsumenten och öka 

varumärkeslojaliteten, som därmed gynnar företaget och ger konkurrensfördelar. Men 

samtidigt behöver varumärken uppfattas som autentiska. Genom att ha med autenticitet som 

en del av den teoretiska referensramen kan konsumenters uppfattning om varumärkens och 

influencers beteenden förstås bättre. Detta då ett stabilt beteende över tid anses vara 

avgörande för att uppfattas som äkta mot sitt sanna jag. 
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2.7 Teorikritik 
Det finns idag ingen etablerad teori som beskriver fenomenet influencer marketing. Därför 

används celebrity endorsement för att förklara och ge en förståelse till varför kända ansikten 

används i marknadsföringssyften och processen bakom. Denna teori är även viktig för att 

kunna förstå att det idag skett ett fokusskifte inom marknadsföring, där influencers föredras 

framför de traditionellt populära kändisarna.  

CCT, brand personality, brand loyalty och autenticitet är teorier som alla bidrar med en 

förståelse bakom konsumenters attityder och beteenden gentemot företag och varumärken. I 

denna studie anpassas dessa teorier för att även förklara konsumenters attityder och beteenden 

gentemot influencers personliga varumärken. Dock är forskningsmedlemmarna väl medvetna 

om att det kan finnas fler aspekter och bakomliggande orsaker som inte förklaras av dessa. Då 

teorierna används som stöd för att förklara både studiens resultat och analys, skulle en annan 

kombination och uppsättning teorier kunna bidra till andra förklaringar och slutsatser. 
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3. Metod 
Nedan följer en beskrivning för hur den empiriska datan samlats in och motiven till valet av 

metodologin. Vidare följer metodkritik där begreppen validitet och reliabilitet beskrivs samt 

hur den kvantitativa metoden förhåller sig till begreppen och hur den kvalitativa metoden 

förhåller sig till trovärdighet. 

 

3.1 Strategi och design 
Studien antog en semiotisk analys där bilder analyserats för att kunna besvara studiens syfte 

utifrån ett företagsperspektiv. Denna analys underlättar formuleringen av underlag för den 

data som samlats in. Detta genom att resultaten från denna låg som grund för utformningen av 

en kvalitativ metod som följts upp av en kvantitativ metod för att besvara syftet utifrån 

konsumentperspektivet. När flera metoder används vid studier av sociala företeelser kallas det 

triangulering (Bryman & Bell, 2013, s. 404). I denna studie har en explorerande sekventiell 

design använts som innebär att den kvalitativa fasen kommer först som ett sätt att utveckla ett 

sökverktyg och utforska ett problem, efter detta följer den kvantitativa fasen som utnyttjar de 

kvalitativa resultaten (Denscombe, 2018, s. 223). Den kvalitativa forskningen var i denna 

studie ett stöd för den kvantitativa forskningen, där den kvalitativa metoden tillhandahöll 

hypoteser och den kvantitativa metoden bistod vid mätningen (Bryman & Bell, 2013, s. 635). 

En betydande fördel med triangulering som forskningsmetod är att tilltron ökas till de resultat 

som genererats med hjälp av flera metoder som mäter begrepp på fler än ett sätt (Bryman & 

Bell, 2013, s. 634). Tillförlitligheten kring studien ökas även då metoden kan bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt (Ibid, s. 403). Forskningsmetoden utgör 

också studien mer ekologisk valid (Ibid, s. 82) och förutser bortfall, vilket ökar validiteten i 

forskningen (Ibid, s. 248). 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval för semiotisk analys 
Urvalet av företag för den semiotiska analysen som studien tillämpat har avgränsats till fem 

allmänt kända företag inom klädmode med ett relativt stort men ändå varierat följarantal på 

Instagram. Företagen ska samarbeta med svenska influencers via samarbetsinlägg. De fem 

modeföretagen som analyserats är NA-KD, Nelly, Madlady, Bubbleroom och Puma, vilka alla 

har ett varierat och brett spektrum av klädmode både inom och mellan företagen. 
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Urvalet av influencers för den semiotiska analysen som studien tillämpat har avgränsats till 

åtta svenska kvinnliga influencers. Dessa influencers har ett relativt stort men ändå varierat 

följarantal på Instagram samt ska ha gjort samarbeten med minst ett av de valda företagen. De 

åtta influencers Instagramkonton som analyseras är Janni Delér, Bianca Ingrosso, 

Linn Ahlborg, Alexandra Bring, Lisa Anckarman, Hanna Friberg, Carolina Gynning och 

Jonna Lundell. 

3.2.2 Urval för den kvalitativa och kvantitativa metoden 
Urvalet har avgränsats till kvinnliga studenter på Södertörns högskola och var 

bekvämlighetsbetingat då forskningsmedlemmarna själva studerar vid lärosätet. Anledningen 

till varför urvalet begränsats till kvinnor beror på att influencer marketing på Instagram är en 

kvinnodominerad bransch, där följarna består av majoriteten kvinnor som föredrar och ser upp 

till andra kvinnor (Kumpumäki, 2019). Urvalsmetoden utgör ett icke-sannolikhetsurval och 

tillämpades på grund av de resurser och tid som förser studien (Bryman & Bell, 2017, s. 204). 

För att begränsa bristerna med urvalsmetoden har till exempel enkäterna delats ut på flera 

geografiska delar av skolan. Detta för att öka urvalets representativitet mot populationen. Då 

ett större urval ger större säkerhet (Ibid, s. 201) har ett så stort antal respondenter som möjligt 

eftersträvats. Forskningsmedlemmarna bedömde att 15 intervjuer, i kombination med stöd 

från 150 enkäter var en hanterbar och lämplig storlek för studien. 

3.3 Semiotisk analys 
Givet uppsatsens syfte föranlåg det till att studera konton med influencerprofiler samt företag 

på Instagram inom modegenren. Detta för att kunna undersöka hur företagens varumärken 

kommunicerats genom det sociala mediet via egna och via influencers Instagrambilder. Den 

semiotiska analysen låg till grund för att besvara studiens syfte, där ett företagsperspektiv om 

influencers roll i ett företag analyserats. Vidare utifrån den semiotiska analysen och resultaten 

från denna utformades den kvalitativa och kvantitativa metoden för att undersöka hur 

konsumenterna svarar på detta.  

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 559–562) skildras denna typ av företagsekonomisk 

forskning som en form av visuella och virtuella dokument och vid användning av fotografier 

som datakälla är det vanligt att tillämpa semiotiska analysmetoder. Semiotiska studier 

tenderar att vara detaljerade fallstudier med relativt få bilder (Rose, 2016, s. 110). 

Fiske (2011, s. 38) definierar semiotik som läran om tecken och hur de fungerar. Detta 
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innebär att fokus ligger på att förstå vilka dessa tecken är, vad de refererar till samt 

användaren av dessa tecken (Ibid, s. 39). Utifrån detta bildas en kod vilket utgör en 

generaliserad mening som involverade aktörer förser tecknet med (Bryman & Bell, 

2013, s. 565–567). Den semiotiska analysen består av denotativa och konnotativa element, 

vilket är den uppenbara meningen respektive innebörd som förknippas med en specifik social 

kontext. Metoden strävar att söka efter underliggande teman och se hur olika budskap 

kommuniceras som kulturella meningssystem (Ibid). Rose (2016, s. 110) menar på att 

reklamannonser är kärnan av de ideologier som strukturerar det moderna samhället. 

Tillämpningen av denna metod kan därför ge en djupare förståelse för den dolda mening som 

finns i dessa visuella dokument (Bryman & Bell, 2013, s. 565–567).  

3.3.1 Genomförande 
Vid genomförandet av den semiotiska analysen har de visuella aspekterna studerats. De 

enskilda bilderna för samarbetet mellan influencer och modeföretag har analyserats. De 

samarbeten som analyserats har hämtats från de valda influencers Instagramkonton. Dessa 

enskilda bilder samt Instagramflödet hos influencern jämfördes sedan med företagets 

Instagramflöde. Detta i syfte att undersöka matchningen mellan företaget och influencern. De 

aspekter som analyserats utgår från Roses (2016, s. 132) beskrivning av ett tillvägagångssätt 

för en bildanalys. Detta syftar till att identifiera de grundläggande byggstenar som finns i 

bilden i form av representation av människor (ålder, kön etc.) samt rekvisita och 

omgivning (miljö etc.) samt vad bilden förmedlar. Följande frågor har utformats från 

Roses (2016) beskrivning vid analys av bilder: 

x Vad innehåller bilden? 

x Vilken känsla förmedlas av bilden? 

x Hur framställs produkterna i bilden? 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 

3.4.1 Utformning 
Den semiotiska analysen låg till grund för utformningen av den kvalitativa studien som 

följdes upp av den kvantitativa studien. Den kvalitativa forskningsmetoden som använts är 

semistrukturerade intervjuer. Ett frågeschema har utformats med en uppsättning 

frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 218). Frågorna följer en specifik och relevant ordning utav 

teman för ämnet (Ibid, s. 484) och är konstruerade utifrån direkta frågor med 
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uppföljningsfrågor (Ibid, s. 485). Detta i syfte att få mer nyanserade och detaljerade svar och 

ge respondenten möjlighet att svara på sitt eget sätt (Ibid, s. 474–475) och lämna utrymme för 

oförutsedda svar eller reaktioner (Ibid, s. 262).  

3.4.1 Genomförande 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på Södertörns högskola den 15 april 2019. 

Datainsamlingen skedde via 15 intervjuer utifrån den intervjuguide som konstruerats. Innan 

respektive respondent intervjuades ställde forskningsmedlemmarna två kontrollfrågor 

(1) Studerar du på Södertörns högskola? (2) Följer du minst en modeinfluencer på Instagram? 

Respondenterna fick information om studiens syfte och att svaren endast används i 

forskningssyfte samt möjlighet att godkänna inspelning av intervjun. 

3.5 Enkätundersökning 

3.5.1 Utformning 
I enkätens introduktion beskrev studiens syfte, respondentens anonymitet och att 

informationen endast används i forskningssyfte. Detta för att minska eventuella osäkerheter 

hos respondenten. Enkäten var fysisk, vilket minskar risken för bortfall då 

forskningsmedlemmarna kan övervaka och hjälpa respondenten vid eventuella behov under 

tiden respondenten svarar (Bryman & Bell, 2017, s. 239–241). Detta underlättar även då det 

finns ett antal kontrollfrågor som måste kontrolleras för att respektive respondent ska kunna 

besvara enkätens frågor. Enkäten bestod av tolv slutna frågor med dikotoma svarsalternativ 

Ja och Nej. Slutna frågor för en respondent kan klargöra innebörden av en viss fråga då 

svarsalternativen kan avslöja detta och det är lättare för en respondent att svara 

på (Ibid, s. 255). Dessa fasta svarsalternativ är lätta att bearbeta, de ökar jämförbarheten i 

svaren och ökar klarheten (Ibid, s. 330). Formuleringen av frågorna utgick från de teorier 

studien tar stöd i och syftar till att besvara studiens frågeställningar samt syfte. 

3.5.2 Genomförande 
För att kontrollera forskningsinstrumenten och undvika otydligheter samt andra eventuella 

missförstånd i enkäten genomfördes en pilotstudie (Bryman & Bell, 2017, s. 204). Denna 

delades ut till respondenter som fick ge feedback på tydligheten kring enkätens frågor. För 

insamlingen av data delades 150 enkäter ut till kvinnliga studenter på Södertörns högskola 

som var på plats den 16 april 2019. Insamlingen av enkäterna tog cirka fem timmar. Innan 

respektive respondent fick besvara enkäten ställde forskningsmedlemmarna två 
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kontrollfrågor (1) Studerar du på Södertörns högskola? (2) Följer du minst en 

modeinfluencer? Detta med anledning för att minska bortfall och kunna besvara det faktiska 

syftet med studien. 

3.6 Ontologi 
Begreppet ontologi innebär läran om verkligheten och hur människor ser på världen. Ontologi 

kan delas in i två perspektiv. Det första perspektivet är objektivism där människor anser att 

omvärlden innehåller fristående enheter, där den sociala kontexten ligger utanför människans 

intellekt och påverkan. Organisationer kan till exempel liknas dessa fristående enheter och 

kan betraktas som isolerade objekt och är därför inte ett resultat av en social samverkan 

mellan aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Det andra perspektivet är konstruktionism som 

innebär att sociala företeelser är något som de sociala aktörerna själva kontinuerligt skapar 

genom en social samverkan. En organisation ska därför enligt detta perspektiv betraktas som 

en konstruktion av individens handlingar samt uppfattningar (Ibid, s. 53). 

Forskningsmedlemmarnas syn på verkligheten kan liknas med konstruktionismen eftersom 

enheterna ska betraktas som sociala konstruktioner. 

3.7 Epistemologi 
Begreppet epistemologi innebär läran om kunskap och en epistemologisk frågeställning 

handlar om vad som bör betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesfält. En av de 

viktigaste frågorna inom området belyser huruvida den sociala verkligheten kan eller bör 

undersökas utifrån samma metoder, principer samt verklighetsbild som den 

naturvetenskapliga disciplinen tillämpar (Bryman & Bell, 2017, s. 47).  

Det finns två olika perspektiv inom epistemologi. Det första perspektivet är positivism som 

innebär att det är viktigt att följa naturvetenskapens synsätt. Positivismen menar att de 

metoder som används inom naturvetenskapen även är tillämpbart inom samhällsvetenskapen. 

Det innebär att det finns möjlighet att samla in ny kunskap som inte påverkats av den enskilde 

forskarens personliga uppfattningar, då de korrekta utförda undersökningarna är 

objektiva (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det andra perspektivet är tolkningsbaserat och 

perspektivet har sin grund i uppfattningen att det behövs en strategi som beaktar de skillnader 

som finns mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. Detta då människor 

påverkas av den omgivning de befinner sig i. Detta innebär att individer, som studieobjekt, 

inte kan mätas med de metoder som tillämpas av naturvetenskapen och därför kan inga 
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generella lagar inom samhällsvetenskapen tillskrivas (Bryman & Bell, 2017, s. 49). De medel 

samt mätmetoder som använts i denna studie kan liknas med positivismen. Detta då 

forskningsmedlemmarna under studiens gång försökt dra generella slutsatser och strävat efter 

att vara så objektiva som möjligt. 

3.8 Metodkritik av den kvalitativa metoden 
Alternativa bedömningar av kvalitativa undersökningar är trovärdighet och äkthet. Nedan 

följer de kriterier som ingår för att bedöma trovärdigheten som är relevanta som metodkritik 

för studien. 

3.8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet motsvarar kriteriet intern validitet som används vid bedömning av kvantitativa 

metoder. Tillförlitligheten innebär att alla beskrivningar av den sociala verkligheten framgår 

tydligt. Att skapa en tillförlitlighet i resultaten innebär att man säkerställer att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som skapats och att man rapporterar resultaten till de personer 

som är en del av den sociala verklighet som studerats. Detta i syfte för att bekräfta att 

forskningsmedlemmarna uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 

2017, s. 381). En teknik som rekommenderas för detta är triangulering (Ibid, s. 381) som 

denna studie tillämpar och därmed ökar tillförlitligheten kring studien (Bryman & Bell, 

2013, s. 403). 

3.8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet motsvarar kriteriet extern validitet som används vid bedömning av kvantitativa 

metoder. Överförbarhet handlar om huruvida resultaten från en kvalitativ undersökning går att 

generalisera i något annat sammanhang eller i samma sammanhang vid en senare 

tidpunkt (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Bekvämlighetsurvalet som var urvalsmetoden för 

denna studie är dock besvärande för överförbarheten, eftersom det är osäkert i vilken 

utsträckning det avgränsade urvalet verkligen representerar populationen. Det är viktigt att 

beakta detta vid eventuella generaliseringar utifrån resultatet från studien. 

3.8.3 Pålitlighet 
Pålitlighet motsvarar reliabilitet som används vid bedömning av kvantitativa metoder. 

Pålitlighet innebär att det ska säkerställas att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av forskningsprocessens faser. Även bedömning av i vilken utsträckning 

teoretiska slutsatser är berättigade (Bryman & Bell, 2017, s. 38). Forskningsmedlemmarna har 
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tydligt redogjort för forskningsprocessens faser i denna studie och analyserat studiens resultat 

utifrån forskning som antingen stödjer eller inte stödjer resultaten. 

3.8.4 Konfirmering/bekräftelse 
Konfirmering eller bekräftelse motsvarar objektivitet som används vid bedömning av 

kvantitativa metoder. Att konfirmera innebär att forskningsmedlemmarna säkerställer att de 

agerat i god tro, det vill säga, inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverkat undersökningen. Forskningsmedlemmarna ska slå fast i vilken 

utsträckning det går att styrka resultaten (Bryman & Bell, 2017, s. 383). 

Forskningsmedlemmarna har agerat objektivt under forskningsprocessen för att inte på något 

sätt påverka studiens resultat i någon riktning. 

3.9 Metodkritik av den kvantitativa metoden 

3.9.1 Validitet 
Validitet handlar om huruvida en bedömning av de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Detta är ett av de viktigaste forskningskriterierna och 

nedan följer en beskrivning av de tre mest betydande typerna av validitet (Bryman & Bell, 

2017, s. 69). 

3.9.2 Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditet, även kallat teoretisk validitet, handlar om huruvida ett mått för ett specifikt 

begrepp verkligen speglar det som begreppet avser att mäta (Bryman & Bell, 2017, s. 69). I 

denna studie har triangulering använts som forskningsmetod som syftar till att mäta begrepp 

på fler än ett sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 634) vilket ökar validiteten i forskningen. 

Begreppsvaliditet är kopplat till reliabilitet, eftersom bedömningen av begreppsvaliditet 

förutsätter att ett mått är reliabelt (Ibid, s. 248). 

3.9.3 Intern validitet 
Den interna validiteten handlar om kausalitet och bedömer slutsatsen om huruvida ett kausalt 

förhållande mellan minst två variabler är hållbart eller inte. Kausaliteten beskrivs ofta med 

oberoende samt beroende variabler där den förstnämnda ska svara för variationer i den 

andra (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Då denna studie syftar till att undersöka influencers roll i 

ett modeföretags varumärkeskommunikation tas flera områden upp som täcker olika teman. 

Därför är det nödvändigtvis inte viktigt för denna studie huruvida kausaliteten mellan 
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variabler går i en viss riktning där den förstnämnda ska svara för variationer i den andra. 

Forskningsmedlemmarna är väl medvetna om att det kan finnas flera bakomliggande faktorer 

som kan ligga bakom resultaten, vilket beaktas och analyseras. 

3.9.4 Extern validitet 
Extern validitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver 

det specifika undersökningstillfället (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Bekvämlighetsurvalet som 

var urvalsmetoden för denna studie är dock besvärande för den externa validiteten, eftersom 

det är osäkert i vilken utsträckning det avgränsade urvalet verkligen representerar 

populationen. Det är viktigt att beakta detta vid eventuella generaliseringar utifrån resultatet 

från studien.  

3.9.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och bedöms utifrån följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten på ett begrepp. Reliabilitet kan bedömas utifrån 

huruvida ett resultat från en undersökning skulle bli detsamma ifall den skulle genomföras på 

nytt (Bryman & Bell, 2017, s. 174). Nedan följer en beskrivning av faktorer som tillämpas vid 

ett ställningstagande om ett mått är reliabelt.  

3.9.6 Stabilitet 
Undersökningens stabilitet kan mätas med ett mått som kallas test-restest. Det innebär att 

samma mätning görs på respondenterna efter varandra och för att ett mått ska vara stabilt ska 

de resultat som gäller för respondenterna vid mätning ett inte fluktuera vid mätning två. Ett 

problem med detta test är att respondenternas svar vid tillfälle ett kan påverka hur de svarar 

vid tillfället två och detta kan medföra att resultaten från de två tillfällena överensstämmer för 

väl än vad de egentligen finns skäl för (Bryman & Bell, 2017, s. 174–175). Detta skulle alltså 

kunna påverka studiens stabilitet och då även reliabilitet.  

3.9.7 Intern reliabilitet 
Den interna reliabiliteten handlar om huruvida de indikatorer som utgör en skala eller index är 

följdriktiga eller pålitliga, det vill säga, hur väl respondenternas svar är relaterade till 

varandra. Forskaren analyserar därmed olika frågor som ska eftersträva liknande svar, 

eftersom detta leder till en hög intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2017, s. 175). Då frågorna i 

denna studie är utformade för att täcka flera olika teman för att besvara studiens syfte, kan 

svaren vara svåra att relatera till varandra, vilket beaktas i analysen. 
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3.9.8 Interbedömarreliabilitet 
Interbedömarreliabilitet handlar om överensstämmelsen mellan olika observatörer. Det är 

viktigt att forskningsmedlemmarnas observationer och tolkningar av datan 

överensstämmer (Bryman & Bell, 2017, s. 174). I enkäten är frågorna slutna och 

svarsalternativen dikotoma, vilket gör de lätta att bearbeta, ökar jämförbarheten i svaren och 

ökar klarheten (Ibid, s. 330). Med hänsyn till interbedömarreliabiliteten är detta fördelaktigt 

för studien. 
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4. Empiri och resultat 
Nedan presenteras resultaten från bildanalysen, som ligger till grund för utformningen av den 

kvalitativa och kvantitativa metoden, frågorna och en sammanställning av de intervjuade 

respondenternas svar med stöd av vissa citat. Respondenternas svar från 

enkätundersökningen presenteras i procentform. 

 

4.1 Bildanalys 
Företaget NA-KD beskriver att de har de senaste trenderna inom mode. Deras Instagramflöde 

är enhetligt i färgskalan ljust och beigt. Bilderna är tagna i främst exotiska miljöer och 

representeras av unga kvinnor. Baserat på analysen av flöden av de influencers som NA-KD 

samarbetar med så valde de i stora drag influencers som hade enhetliga färgskalor i mycket 

ljust och beigt samt variation av miljöer. Dessa flöden representerades av unga kvinnor med 

ett varierande följarantal. 

Företaget Nelly har ett Instagramflöde som är enhetligt i färgskalan ljust och beigt. Bilderna 

är tagna i främst exotiska miljöer och representeras av unga kvinnor. Baserat på analysen av 

flöden från de influencers som Nelly samarbetar med så hade de inte någon röd tråd i val av 

influencer, relaterat till färgskalor, miljöer och produktrelevans etc. Dock representeras 

flödena av unga kvinnor med ett stort följarantal.  

Företaget Madlady har ett Instagramflöde som består av neonfärger i mycket oranget, rosa 

och gult. Bilderna är tagna i olika miljöer och de presenterar mycket street. Baserat på 

analysen av flöden från de influencers som Madlady samarbetar med så valde de influencers 

som också har ett Instagramflöde med neonfärger, street-stil och blandade miljöer. Dessa 

flöden representeras av unga kvinnor med ett varierande följarantal. 

Företaget Bubbleroom har ett Instagramflöde enhetligt i färgskalan ljust och rosa. Bilderna är 

tagna i olika miljöer. Baserat på analysen av flöden från de influencers som Bubbleroom 

samarbetar med tog de inte hänsyn till matchning relaterat till ålder. Dessa flöden 

representeras av influencers med ett varierande följarantal. 
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Företaget Puma har ett Instagramflöde med starka färger, sportiga och blandade miljöer som 

representeras av unga män och kvinnor. Baserat på analysen av flöden från de influencers som 

Puma samarbetar med så tog de inte hänsyn till matchning relaterat till intresse av sport, 

träning eller färgskalor. Dessa flöden representeras av både män och kvinnor med ett stort 

följarantal. 

4.2 Den kvalitativa och kvantitativa undersökningen 

4.2.1 Konsumtion 
På frågan om respondenterna någon gång köpt eller övervägt att köpa en produkt som en 

influencer visat upp via ett samarbete, svarade de flesta respondenter från den kvalitativa 

undersökningen att de hade det. Många berättade att de köpte produkterna på grund av de 

rabattkoder influencers delar ut. 

”Många gånger. Man ser ju att dem lägger upp ett samarbete och har 

koder. Ofta är det något som jag själv har varit lite intresserad av, så då 

brukar jag ta tillfället i akt och använda deras koder och köpa det som 

jag velat ha.” 

– Respondent 6 

”Ja, jag tror i princip att alla mina köp är sådana köp, speciellt när de 

ger en rabattkod eller nåt liknande så lockas jag ännu mer till att köpa 

det. Jag köper nästan aldrig annars för jag vet att en rabattkod kommer 

läggas ut snart för det finns så många influencers.” 

– Respondent 12 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 82,67 % svarade ja på frågan och 

17,33 % svarade nej. 

4.2.2 Konsumentens förhållningssätt till influencers  
På frågan om respondenterna kan inspireras av influencers vid val av kläder, svarade de flesta 

respondenter från den kvalitativa undersökningen att de kunde det. Många diskuterade att 

detta berodde på att de följde influencers de tyckte hade en fin klädstil och att de visade upp 

kläderna på ett mer speciellt sätt som lockade dem. 
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”Absolut, de bär upp det på ett speciellt sätt och tar fina bilder i fina 

miljöer som gör att man vill köpa produkten mer än när man skulle se det 

i ett skyltfönster. Fina byggnader, som man kan känna igen sig i miljön. 

Kanske ute på gatan någonstans eller i hemmet.” 

– Respondent 1 

”Ja, man kan ju få tips och råd. Jag följer personer som jag tycker klär 

sig fint på ett sätt som jag kan relatera till klädstilsmässigt och jag kan 

inspireras av på ett eller annat sätt.” 

– Respondent 11 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 93,33 % svarade ja på frågan och 

6,67 % svarade nej.  

På frågan om respondenterna följer influencers med samma intressen som de själva, svarade 

de flesta från den kvalitativa undersökningen att de följde influencers med samma intressen 

för mode och resor men i övrigt var de osäkra. 

”Ja, vissa men inte alla. De kanske inte samma livsstil, men visar upp 

något man skulle vilja ha på sig. Att man strävar efter det lite.” 

– Respondent 9 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 90 % svarade ja på frågan och 

10 % svarade nej.  

På frågan om respondenterna uppfattar influencers som trovärdiga, svarade de flesta från den 

kvalitativa undersökningen att de tyckte att vissa influencers var trovärdiga men andra inte. 

De diskuterade detta med anledning för att de tänkte att många influencers gör samarbeten 

endast för pengar. 

”Till viss del. Ibland är man lite skeptisk, eller jag brukar vara det. Om 

man ser en bild och så finns #Ad. Ibland tänker man om det är genuint att 

influencern verkligen vill det här, eller är det bara för att de får betalt för 

det.” 

– Respondent 8 
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”Inte alltid. Ibland känns det som att de bara gör det för pengar och inte 

själva har använt produkten eller shoppat på den hemsidan förens dem 

fick sponsrade kläder. Ibland när de gör videoklipp på Insta-story så ser 

man igenom hur de gör det bara för pengar.” 

– Respondent 11 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 43,33 % svarade ja på frågan och 

56,67 % svarade nej.  

På frågan om respondenterna anser att det är viktigt att en influencer har expertis inom den 

produktkategorin denne visar upp i ett samarbete, svarade de flesta från den kvalitativa 

undersökningen att de inte tyckte det. Utan många respondenter tyckte det var mer viktigt att 

höra influencerns personliga erfarenheter av produkten. 

”Inte alltid. Det kan ju vara deras personliga preferenser också, och man 

vill ju höra vad andra tycker och de behöver inte vara jättekunniga 

alltid.” 

– Respondent 5 

”Nej, jag tycker inte det är så viktigt. Jag tänker mer om influencern har 

samma förkunskap som mig och rekommenderar, så utgår ju de från 

samma nivå som mig. Men är det någon expert så vet de ju hur de ska 

framställa produkten, så då vet de ju hur de ska vinkla det till mig som 

konsument och därför litar jag mer på en influencer som kanske bara 

testat någonting (...)” 

– Respondent 15 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 74 % svarade ja på frågan och 

26 % svarade nej.  

På frågan om respondenterna anser att det viktigt att en influencer är fysisk attraktiv, svarade 

de flesta från den kvalitativa undersökningen att de personligen inte tyckte det. Men många 

som svarade menade att det kunde vara framgångsrikt att använda en fysiskt attraktiv 

influencer i ett marknadsföringssyfte. 
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”Jag bryr mig inte så mycket, men jag förstår att ur ett 

marknadsföringssyfte så är det väl viktigt att man visar upp något som 

folk vill ha (...)” 

– Respondent 2  

”Nej, jag tror nog att de flesta influencers vinner på det. Men för mig är 

det inte viktigt (...)” 

– Respondent 8 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 18,67 % svarade ja på frågan och 

81,33 % svarade nej. 

På frågan om respondenterna tycker att det är viktigt att ett samarbetsinlägg hos en influencer 

passar med dennes övriga innehåll på Instagram, svarade de flesta från den kvalitativa 

undersökningen att de tyckte det. Många diskuterade även vidare att det allra viktigaste var att 

innehållet stämde överens med influencerns livsstil och den bild de visat upp av sig själva och 

vad de står för.  

”Ja, i alla fall att det finns en korrelation mellan att produkten faktiskt 

skulle passa in i dennes liv (...).” 

– Respondent 3 

”Ja, till viss del tycker jag det. För det är något som influencers ska 

kunna stå för själv, stå för produkten de presenterar, typ om du aldrig har 

ridit så helt plötsligt ska du bli sponsrad av ett ridsällskap, de blir 

jättekonstigt bara.” 

– Respondent 14 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 78,67 % svarade ja på frågan och 

21,33 % svarade nej. 

På frågan om respondenterna tycker att följarantalet hos en influencer spelar någon roll för 

respondentens uppfattning om ett samarbete, svarade de flesta från den kvalitativa 

undersökningen att det inte gjorde det. De som svarade att de spelade roll, menade att 

influencers med ett lägre följarantal verkade mer trovärdiga. 
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”(...) Ibland kan det vara så att de som har mindre följare blir mer 

trovärdiga för att man på något sätt gör det helhjärtat.” 

– Respondent 12 

”(...) så det känns ibland som om det är någon med stor plattform så gör 

dem det bara för pengar och inte för att rekommendera produkten, så ja 

det spelar roll.” 

– Respondent 15 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 32 % svarade ja på frågan och 

68 % svarade nej.  

4.2.3 Grupptillhörighet och Identitet 
På frågan om respondenterna någon gång köpt kläder för att känna grupptillhörighet, svarade 

de flesta från den kvalitativa undersökningen att de köpt kläder för att känna grupptillhörighet 

när de var yngre, men inte längre. De förklarade att de köper kläder som de tycker om men att 

de ibland köper det som är trendigt eller om många andra personer har det och själva vill 

testa. 

”Ja, många gånger. Mycket när man var liten, eller yngre i alla fall (...)” 

– Respondent 4 

”Nej det tror jag inte att jag har gjort, jag köper oftast grejer som jag 

själv gillar. Men sen visst hamnar man ju i dem mode, sådana grejer som 

att nej det där skulle jag aldrig skulle ha på mig, sen ser man de på flera 

olika och tänker ja men det kanske var ganska snyggt. Så ja delvis kanske, 

jag vet inte.” 

– Respondent 12 

”När jag var yngre ja, men inte längre. Eller någon gång kanske men 

väldigt mycket när jag var yngre.” 

– Respondent 13 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 42 % svarade ja på frågan och 

58 % svarade nej. 
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På frågan om respondenterna köper kläder från varumärken för att uttrycka sin personlighet 

och identitet, svarade de flesta i den kvalitativa undersökningen att de gjorde det.  

”Ja, det gör jag. Det är ens personliga stil och vissa grejer känns mer 

som jag än vad andra grejer är” 

– Respondent 6 

”Ja, jag tänker att man ändå vill visa vem man är” 

– Respondent 9 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 63,33 % svarade ja på frågan och 

36,67 % svarade nej. 

På frågan om respondenterna tycker det är viktigt att känna igen sig i ett företag eller en 

influencer de väljer att köpa kläder via, svarade de flesta från den kvalitativa undersökningen 

att det var viktigt. 

”Ja, det tror jag. Man köper sig in i den livsstilen eller den bilden av hur 

man vill vara.” 

– Respondent 6 

”Ja, man vill väl identifiera sig på någon nivå med den man köper från. 

Alltså jag är ju svart kvinna och jag stödjer hellre svarta som äger ett 

företag först och främst.” 

– Respondent 15 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 38,67 % svarade ja på frågan och 

61,33 % svarade nej. 

På frågan om respondenternas lojalitet mot ett varumärke påverkas om de samarbetar med 

influencers, svarade de flesta från den kvalitativa undersökningen att de påverkades positivt 

om ett varumärke samarbetade med en influencer de ansåg hade bra värderingar och negativt 

om de samarbetade med en influencer de ansåg hade dåliga värderingar. 
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”Ja, det kan vara både positivt och negativt. Är det ett lyckat samarbete 

så då tycker man ju att det är ett bra och smart företag, är det ett 

samarbete där man ser att det är väldigt genomskinligt så är det 

motsatta” 

– Respondent 4 

”Inte om det är något som inte påverkar mig eller som är positivt. Men 

absolut om det skulle vara någonting som är negativt. T.ex. om 

Jimmy Åkesson skulle bli ambassadör för ACO eller nåt så skulle det inte 

vara jättenice att de skulle anställa Jimmy Åkesson. Så ja. Jag skulle inte 

heller köpa som Trump skulle vara ambassadör för” 

– Respondent 14 

Datainsamlingen från enkätundersökningen visade att 35,33 % svarade ja på frågan och 

64,67 % svarade nej. 
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5. Analys 
Nedan följer en analys av studiens resultat som presenteras systematiskt i de teman som 

formulerats med stöd av teorier samt tidigare forskning som tidigare redovisats. 

 

5.1 Konsumtion 
Fråga ett syftar till att undersöka om konsumenter någon gång köpt eller övervägt att köpa en 

produkt som en influencer visat upp via ett samarbete. De flesta respondenter svarade att de 

hade det och många i den kvalitativa undersökningen berättade att de köpte produkterna på 

grund av de rabattkoder influencers delar ut. Sudha och Sheena (2017) menar att influencers 

påverkar konsumentens köpbeslut eftersom de ofta uppfattas som experter inom sitt område 

och att konsumenter då kan kopiera stilen och tänka att de också är experter inom 

produktkategorin. Djafarova och Rushworth (2017) kom fram till att influencers trovärdighet 

och relevans visade sig vara en nyckelfaktor för hur stort inflytande de har på konsumentens 

köpbeslut. Utifrån denna forskning kan det bekräftas att konsumenters köpintentioner kan 

påverkas, men vilka faktorer som kan generaliseras till respondenternas orsaker till köpbeslut 

utöver deras svar går att diskutera. Johansen och Guldvik (2017) kom i deras undersökning 

fram till att konsumenters köpintentioner inte blev direkt påverkade av influencers 

reklaminlägg. Även Nash (2019) menar att sociala medier inte modifierar ett beteende till att 

köpa en viss produkt.  

5.2 Konsumentens förhållningssätt till influencers 
Fråga två syftar till att undersöka huruvida konsumenter kan inspireras av influencers vid val 

av kläder, vilket de flesta respondenter svarade att de kunde. Många diskuterade att detta 

berodde på att de följde influencers de tyckte hade en fin klädstil och att de visade upp 

kläderna på ett mer speciellt sätt som lockade dem. Enligt Sudha och Sheena (2017) håller 

den digitala världen individer idag medvetna om vad som är populärt i tid och vad som 

uppskattas i modevärlden. De menar att Instagram är en framgångsrik social media för att 

förstå och fånga mode genom bild. Bildanalysen visade att företagen själva ofta fotade deras 

kläder i fina exotiska miljöer i många olika länder. Företagen valde även i stor utsträckning 

influencers som matchade de visuella i deras flöden när det kommer till färger och exotiska 

miljöer. Med hänsyn till vad Sudha och Sheena (2017) menade är detta en fördelaktig strategi 



30 
 

för företagen, vilket ger stöd från många respondenter som menar att de inspireras av en fin 

miljö.  

Nash (2019) menar att när det kommer till inspiration för mode är det Instagram som föredras 

då det visuella har en större påverkan än verbalt innehåll. Nash (2019) kom i sin undersökning 

fram till att konsumentens inspiration påverkas av sociala medier snarare än modifierar ett 

beteende att följa en trend eller köpa en viss produkt. Studiens resultat visade att de flesta 

konsumenter både hade köpt en produkt av en influencer och kan inspireras av dem.  

Fråga tre syftar till att undersöka huruvida konsumenter följer influencers med samma 

intressen som dem själva. De flesta respondenter från enkätundersökningen svarade ja. De 

flesta respondenter från den kvalitativa undersökningen svarade att de följer influencers med 

samma intresse för mode och resor men i övrigt var de osäkra. Belk (1988) menar att 

människor strävar efter gemensamma konsumtionsintressen och Audrezet, de Kerviler och 

Moulard (2018) kom fram till i deras undersökning att konsumenter uppfattar influencers med 

liknande intressen som dem själva som mer trovärdiga. Bildanalysen visade att företagen 

valde influencers som för det mesta lade upp outfit- och resebilder, vilket var vanligt 

förekommande intressen bland studiens respondenter. Med hänsyn till respondenternas svar 

och vad Audrezet, de Kerviler och Moulard (2018) menar kan dessa val gynna företagen. 

Fråga fyra syftar till att undersöka om konsumenter uppfattar influencers som trovärdiga. 

Majoriteten av respondenterna från enkätundersökningen svarade att de inte gjorde det och de 

flesta respondenterna från den kvalitativa undersökningen uppfattade att vissa influencers var 

trovärdiga och vissa inte. Dessa svarsresultat står i kontrast till varandra och lyfter frågan 

kring huruvida fler svarsalternativ kring denna fråga på enkätundersökningen hade varit 

fördelaktigt. McCracken (1989) menar att kändisar uppfattas som trovärdiga givet att de var 

relevanta för den speciella produktkategorin. Flera respondenter diskuterade att ifall det märks 

att influencers inte har någon som helst relation till produkten de visar upp, känns det som att 

de gör samarbetet för pengar. Bildanalysen visade vissa brister när det kommer till 

matchningen av val av influencers och deras relevans för den speciella produktkategorin, 

vilket kan i enlighet med McCrackens (1989) forskning motiverat respondenternas svar att de 

inte uppfattade alla influencers som trovärdiga. 

I kontrast till majoriteten av respondenternas svar menar Sudha och Sheena (2017) att 

influencers kan nå den yngre generationen mer effektivt genom all den reklam de exponeras 
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för, eftersom de anser att influencers är mer trovärdiga. Djafarova och Rushworth (2017) samt 

Ismail (2017) kom också fram till att konsumenter uppfattar influencers som mer trovärdiga 

än företagen själva. Dessa studier undersökte skillnaden mellan olika 

marknadsföringsstrategier, vilket kan motiverat kontrasten till studiens resultat som fokuserar 

på rollen av influencers i modeföretag.  

Fråga fem syftar till att undersöka om konsumenter tycker det är viktigt att en influencer har 

expertis inom den produktkategori denne visar upp i ett samarbete. De flesta respondenter 

från den kvantitativa undersökningen tyckte att detta var viktigt. De flesta respondenter från 

den kvalitativa undersökningen tyckte inte att detta var viktigt, utan tyckte att det var mer 

viktigt att höra influencerns personliga erfarenheter av produkten. Sudha och Sheena (2017) 

menar att influencers påverkar konsumentens köpbeslut eftersom de ofta uppfattas som 

experter inom sitt område och att konsumenter då kan kopiera stilen och tänka att de också är 

experter inom produktkategorin. Kádeková och Holienčinová (2018) menar att de viktigaste 

aspekterna för effektiviteten av influencers är att de är pålitliga och har expertis inom 

området. Studiens resultat från den kvalitativa undersökningen i denna fråga kunde inte 

bekräftas av denna forskning men till skillnad från dessa menar Lou och Yuan (2019) att 

influencers expertis inom en produktkategori inte påverkade följarnas förtroende i deras 

sponsrade inlägg. Bildanalysen visade att det visuella inom modebranschen är svårt att tolka 

huruvida det gäller expertis. Dock med hänsyn till de flesta respondenternas svar behöver 

detta inte vara något som besvärar företagen i denna aspekt. 

Fråga sex syftar till att undersöka ifall konsumenterna anser att det är viktigt att en influencer 

är fysisk attraktiv. De flesta respondenter svarade att de inte tyckte det. Många av 

respondenterna från den kvalitativa undersökningen menade att de personligen inte tyckte 

detta var viktigt men att det kunde vara framgångsrikt att använda en fysiskt attraktiv 

influencer i ett marknadsföringssyfte. Lou och Yuan (2019) kom fram till att attraktivitet hos 

en influencer är effektivt, eftersom de hjälper att locka och rikta uppmärksamheten hos 

följarna. Bildanalysen visade att företagen valde influencers som ofta blivit berömda för deras 

utseenden. Huruvida detta är effektivt kan ifrågasättas utifrån respondenternas personliga 

uppfattning och den forskning som inte stödjer detta. 

Till och Busler (2000) tar upp fysisk attraktivitet och expertis som två potentiella drivande 

match-up faktorer och menar att expertis ger en starkare match-up effekt än fysisk 

attraktivitet. Detta kom även Amos, Holmes och Strutton (2008) fram till i deras studie, där de 
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jämförde effekten av match-up faktorerna fysisk attraktivitet i jämförelse med expertis om en 

produkt. Resultatet från enkätundersökningen bekräftas av denna forskning och visar på att 

expertis är mer effektivt än fysisk attraktivitet hos en influencer för studiens urval. 

Fråga sju syftar till att undersöka huruvida konsumenter tycker att det är viktigt att ett 

samarbetsinlägg hos en influencer passar med dennes övriga innehåll på Instagram. De flesta 

respondenter svarade att de tyckte det. Många respondenter diskuterade även att det allra 

viktigaste var att innehållet stämmer överens med influencers livsstil och den bild de visat upp 

av sig själva. Bildanalysen visade att de flesta företag valde influencers med ett enhetligt flöde 

när det kommer till den visuella bilden. När det kommer till företagens val av influencers 

relaterat till produktkategorin, visade bildanalysen vissa brister. 

Lou och Yuan (2019) kom fram till att tidigare innehåll i en influencers flöde kan påverka hur 

de uppfattas bland deras följare. McCracken (1989) menar att det mest optimala för företaget 

skulle vara att först definiera de symboliska egenskaper som eftersträvas för produkten och 

sedan välja den kändis som representerar dessa symboliska egenskaper. Även Khale och 

Homer (1985) samt Misra och Beatty (1990) menar att det budskap som förmedlas av en känd 

person bör stämma överens med produkten för att en annons ska vara effektiv. Moulard, 

Garrity och Rice (2015) hävdar att raritet och stabilitet har ett positivt inflytande på den 

uppfattade autenticiteten hos en känd person, det vill säga att ett beteende är unikt för 

personen i fråga och stabilt över tid. Denna forskning kan bekräftas av studiens resultat i 

denna fråga. 

Fråga åtta syftar till att undersöka om följarantalet hos en influencer spelar någon roll för 

konsumentens uppfattning om ett samarbete. De flesta svarade att det inte gjorde det. De 

respondenter från den kvalitativa undersökningen som svarade att de spelade roll, menade att 

influencers med ett lägre följarantal verkade mer trovärdiga. Bildanalysen visade att vissa 

företag valde influencers med ett väldigt högt följarantal utan någon relevans till den speciella 

produktkategorin. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att företagens val av 

influencers med ett stort följarantal kan minska varumärkets uppfattade unikhet och därmed 

attityder till det. Detta kan bekräftas av de respondenter från den kvalitativa undersökningen 

som menade att influencers med ett lägre följarantal var mer trovärdiga. Kádeková och 

Holienčinová (2018) kom istället fram till att antalet följare hos en influencer inte hade någon 

som helst effekt på hur konsumenter uppfattade en influencer. Följaktligen kan majoriteten av 

respondenternas svar bekräftas av denna forskning då de flesta inte tyckte att influencerns 
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följarantal spelade någon roll för respondentens uppfattning om ett samarbete. Huruvida det är 

framgångsrikt att välja en influencer med avseende på dennes höga följarantal kan 

ifrågasättas.  

5.3 Grupptillhörighet och identitet 
Fråga nio syftar till att undersöka ifall konsumenter någon gång köpt kläder för att känna 

grupptillhörighet. De flesta respondenter från enkätundersökningen svarade att de inte hade 

det. De flesta respondenter i den kvalitativa undersökningen menade att de köpte kläder för att 

känna grupptillhörighet när de var yngre, men inte längre. Belk (1988) menar att individer 

strävar efter en känsla av social solidaritet genom gemensamma konsumtionsintressen. 

Arnould och Thompson (2005) menar att de förändrade sociala strukturerna i dagens samhälle 

influerar konsumenter till att söka gruppmedlemskap genom konsumtion av kommersiella 

varumärken. Resultatet från enkätundersökningen i denna fråga har inte kunnat bekräftas 

genom denna forskning. 

Bildanalysen visade att företagen i stor utsträckning valde unga kvinnor med liknande 

utseenden. Enligt Sudha och Sheena (2017) påverkar influencers vad som blir en trend på 

grund av att de uppfattas som experter inom sitt område och konsumenterna kan sedan 

kopiera stilen ifrån dem. Resultatet från bildanalysen i detta avseende kan i förhållande till 

den tidigare forskningen anses som en gynnsam strategi.  

Fråga tio syftar till att undersöka om konsumenter köper kläder för att uttrycka sin 

personlighet och identitet, vilket de flesta respondenter svarade att de gjorde. Enligt 

Belk (1988) kan konsumtion användas som ett verktyg för att förstärka eller förändra sin 

identitet. Sudha och Sheena (2017) samt Schau och Gilly (2003) menar att mode är ett 

framgångsrikt verktyg för att uttrycka sitt värde och skapa en identitet. Malhotra (1981) 

menar att ju mer de mänskliga egenskaperna hos en persons ideella jag stämmer överens med 

de som beskriver ett varumärke, desto större är preferenserna för ett varumärke. Enligt 

Erdoğmuş och Çiçek (2012) är varumärkeslojalitet den högsta graden av konsumentens 

identifikation med ett varumärke, i den grad att det blir oemotståndligt och oersättligt. Denna 

tidigare forskning kan bekräftas av respondenternas svar i denna fråga. 

Arnould och Thompson (2005) diskuterar att varumärkessamhällen visar på att det 

traditionella mönstret ersatts av försök att bygga samhället genom konsumtion av 

kommersiella varumärken. På mesonivå analyserar teoretiker inom CCT hur 
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marknadsföringskommunikation eller modeindustrin systematiskt styr konsumenterna mot 

vissa typer av identitetsprojekt (Thompson & Haytko, 1997). Hirschman (1988) menar att 

reklam, tv, filmer och serier används som livsstils- och identitetsinstruktioner som förmedlar 

ideologier på marknaden för att på ett visst sätt säga åt konsumenter hur de ska se ut, hur de 

ska agera, vad de vill ha och vilken livsstil de ska sträva efter. Detta visas genom bildanalysen 

av hur företag väljer influencers att samarbeta med genom olika strategier.  

Fråga elva syftar till att undersöka huruvida det är viktigt för en konsument att känna igen sig 

i ett företag eller en influencer de väljer att köpa kläder via. De flesta respondenter från den 

kvalitativa undersökningen svarade att de tyckte detta var viktigt och de flesta från 

enkätundersökningen svarade nej. Audrezet, de Kerviler och Moulard (2018) menar att 

trovärdigheten hos en influencer påverkas positivt genom att konsumenten känner igen sig i 

influencern. Freling och Forbes (2005) diskuterar att konsumenter söker efter varumärken 

med en personlighet som motsvarar vem konsumenten är eller vill bli och på detta sätt kan 

konsumenter använda varumärken i syfte att upprätthålla eller konstruera sitt självkoncept. 

Varumärkespersonlighet kan också skapa grunden för en meningsfull relation mellan 

konsument och varumärke. Resultaten från den kvalitativa undersökningen kan bekräftas av 

denna forskning, men resultaten från den kvantitativa forskningen har inte kunnat påvisa 

detta. 

Fråga tolv syftar till att undersöka om konsumenternas lojalitet mot ett varumärke påverkas 

om de samarbetar med influencers. De flesta respondenter från den kvalitativa 

undersökningen svarade att de påverkades positivt om ett varumärke samarbetade med en 

influencer de ansåg hade bra värderingar och negativt om de samarbetade med en influencer 

de ansåg hade dåliga värderingar. I kontrast till detta svarade de flesta från 

enkätundersökningen nej. Forskningsmedlemmarna kunde varit tydligare med vilken typ av 

påverkan som menades ”positiv” eller ”negativ” för att enklare kunna bedöma meningen 

bakom respondenternas svar från enkätundersökningen och jämföra detta med den kvalitativa 

undersökningen. 

Flera författare menar på att sociala medier idag är ett verktyg för företagen att bygga en 

relation till konsumenterna (Ismail, 2017; Erdoğmuş & Çiçek, 2012; Mellens, Dekimpe & 

Steenkamp, 1996). Enligt Erdoğmuş och Çiçek (2012) är varumärkeslojalitet den högsta 

graden av konsumenternas identifikation med ett varumärke. Freling och Forbes (2005) menar 

på att varumärkespersonlighet kan skilja ett varumärke från konkurrenterna. Detta på grund av 
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att de upplever en produkt med en positiv och stark varumärkespersonlighet som mer bekväm, 

bekant och mindre riskabel än en produkt från konkurrenterna utan särskiljande eller negativ 

varumärkespersonlighet. Bildanalysen visade att företagen valde influencers som på 

Instagram uttrycker sig till synes neutralt. Följaktligen bekräftar forskningen studiens resultat 

från den kvalitativa undersökningen i denna fråga. 
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6. Diskussion av motsättningar 
I denna del kommer motsättningar från de kvalitativa och kvantitativa delarna att diskuteras. 

Det reflekteras mer kring hur respondenterna tänkte och resonerade när de svarade på 

frågorna. Detta utöver de brister som tagits upp i analysen gällande frågeformuleringar, 

svarsalternativ och tydlighet. 

 
När det kommer till frågan angående om respondenterna uppfattar influencers som trovärdiga 

så stod svaren från den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen i kontrast till 

varandra. I den kvalitativa delen svarade de flesta respondenter att vissa influencers var 

trovärdiga, men andra inte. Den kvantitativa delen visade istället att majoriteten av 

respondenterna inte uppfattade influencers som trovärdiga. Denna kontrast kan bero på att 

respondenterna i den kvantitativa undersökningen inte kunde specificera svaret mer än ja eller 

nej. 

Flera av respondenterna i den kvalitativa undersökningen uppfattade influencers som mer 

trovärdiga om de har en relation till produkten de visar upp i olika samarbeten. Detta står i 

enighet med McCrackens (1989) forskning som menar att kändisar uppfattas som mer 

trovärdiga givet att de är relevanta för den specifika produktkategorin. Utifrån detta 

resonemang kan en förklaring ges till varför majoriteten av respondenterna svarade nej på 

frågan i enkätundersökningen. En möjlig förklaring till varför de flesta respondenter i den 

kvantitativa undersökningen svarade att de inte uppfattade influencers som trovärdiga kan 

utifrån McCrackens (1989) resonemang bero på att de inte tyckte att alla influencers faktiskt 

var relevanta för den specifika produktkategorin. Det bakomliggande resonemanget till det 

valda svarsalternativet kan grunda sig i att respondenterna svarade på frågan utefter huruvida 

de uppfattar alla influencers, majoriteten av influencers eller av de influencers som de följer 

som trovärdiga. 

På frågan om respondenterna ansåg att det är viktigt att en influencer har expertis inom den 

produktkategori denne visar upp i ett samarbete svarade respondenterna från den kvantitativa 

delen att de tyckte det. Detta skulle kunna förklaras av match-up hypotesen vilket innebär att 

desto högre grad av samstämmighet mellan kändis och varumärke, desto högre 

samstämmighet mellan kändis och produkt (Misra & Beatty, 1990). I den kvalitativa delen 

menade majoriteten av respondenterna att expertis var viktigt inom vissa produktkategorier. 
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Men då de hade möjlighet att förklara sitt svar mer ingående berättade dem att de inte ansåg 

att expertis var viktigt inom just mode. Detta då de ansåg att expertis inom mode var svårt att 

definiera. Därför svarade respondenterna i den kvalitativa undersökningen nej på frågan. 

När det gäller frågan huruvida det är viktigt för en respondent att känna igen sig i ett företag 

eller en influencer de väljer att köpa kläder via svarade de flesta från den kvantitativa 

undersökningen att de inte tyckte att det var viktigt. Majoriteten av respondenterna från den 

kvalitativa undersökningen tyckte däremot att detta var viktigt. Detta kan bero på brist i 

tydlighet kring definitionen av igenkänning i detta sammanhang. Respondenterna från den 

kvalitativa undersökningen frågade i större utsträckning kring definitionen och kanske därför 

fick ett förtydligande kring detta eller en annan uppfattning kring frågan och därför svarade 

annorlunda. 

Den sista frågan handlade om konsumenternas lojalitet mot ett varumärke påverkas om de 

samarbetar med influencers. De flesta från den kvalitativa undersökningen svarade att de 

påverkades positivt om ett varumärke samarbetade med en influencer de ansåg hade bra 

värderingar och negativt om de samarbetade med en influencer de ansåg hade dåliga 

värderingar. I kontrast till detta svarade de flesta från enkätundersökningen nej. Då 

forskningsmedlemmarna inte var tydliga med vilken typ av påverkan som menades, positiv 

eller negativ, är det svårt att jämföra den kvalitativa och kvantitativa undersökningen i denna 

fråga. Det är även svårt att tolka svaren från enkätundersökningen då ett ja både kan betyda att 

deras lojalitet påverkas positivt eller också negativt. 
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7. Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser som forskningsmedlemmarna kommit fram till utifrån 

empirin och resultat, tidigare forskning och de teorier som studien tagit stöd från. Detta 

kapitel avslutas med förslag till fortsatta studier inom området. 

 
Studiens syfte var att undersöka influencers roll i ett modeföretags 

varumärkeskommunikation. Detta har gjorts genom att studera modeföretagens val av 

influencers och på vilket sätt konsumenter uppfattar rollen av influencers i ett modeföretag. 

Denna studie visade att nästan alla respondenter någon gång hade köpt eller övervägt att köpa 

en produkt som en influencer visat upp via ett samarbete. Tidigare forskning inom området 

har kommit fram till att konsumenters köpintentioner kan bero på influencers expertis (Sudha 

& Sheena, 2017) eller trovärdighet och relevans (Djafarova & Rushworth, 2017). Huruvida 

influencers karaktärsdrag och dylikt kan ligga som grund till konsumenternas köpintentioner 

kan diskuteras, eftersom de flesta respondenter från den kvalitativa undersökningen i denna 

studie istället motiverade köpet utifrån de rabattkoder influencers delar ut. 

Majoriteten av respondenterna inspirerades av influencers vid val av kläder och många från 

den kvalitativa undersökningen menade att detta berodde på att influencers visar upp kläderna 

på ett mer lockande sätt i fina miljöer. Tidigare forskning har kommit fram till att Instagram 

är en framgångsrik kanal för att förstå och fånga mode genom bild (Sudha & Sheena, 2017) 

och att det sociala mediet är att föredra när det kommer till inspiration för mode, då det 

visuella har en större påverkan än verbalt innehåll (Nash, 2019). De flesta respondenter följde 

även influencers med samma intressen och de flesta från den kvalitativa undersökningen 

menade att de följde influencers med samma intresse för mode och resor. Belk (1988) menar 

att människor strävar efter gemensamma konsumtionsintressen, vilket ger stöd åt 

respondenternas svar. De flesta respondenter ansåg att det är viktigt att en influencers 

samarbetsinlägg passar med dennes övriga innehåll på Instagram. Matchningen anses därför 

ha en betydande roll för konsumenten och är centralt för en positiv uppfattning hos dem. 

Detta ger stöd från tidigare forskning som menar att tidigare innehåll i en influencers flöde 

kan påverka hur de uppfattas bland deras följare (Lou & Yuan, 2019) och att matchningen 

mellan produkt och kändis är viktigt för en annons effektivitet (Khale & Homer, 1985; 

McCracken, 1989; Misra & Beatty, 1990). Förutom vissa brister i matchningen mellan 
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produkt och influencer i ett samarbete visade bildanalysen att företagen ofta valde influencers 

som hade ett enhetligt flöde, där bilderna många gånger togs i exotiska miljöer vilket 

inspirerade respondenterna samt var vanligt förekommande intressen bland dem. Utifrån 

respondenternas svar och med stöd av vad tidigare forskning som presenteras ovan menar, 

kan rollen av influencers i ett företag i dessa avseenden anses som gynnsamt. Huruvida 

företagen väljer influencers att samarbeta med går i många fall även i linje med detta, vilket 

bildanalysen gav stöd åt.  

I vissa avseenden skiljer sig respondenternas svar från den kvalitativa undersökningen 

respektive den kvantitativa undersökningen. Detta innebär att slutsatserna om huruvida 

influencers roll i ett modeföretags varumärkeskommunikation är effektiv eller inte är svårare 

att fastställa i dessa avseenden. Dessa frågor rör influencers trovärdighet, expertis, 

respondenternas igenkänning i en influencer och respondenternas lojalitet mot ett företag eller 

en influencer. Då respondenternas svar i dessa frågor står i kontrast till varandra, lyfter det 

frågan ifall andra svar hade genererats om frågorna skulle haft fler svarsalternativ eller 

förtydligats. Tidigare forskning (Audrezet, de Kerviler & Moulard, 2018; Djafarova & 

Rushworth, 2017; Lou & Yuan, 2019; Nash, 2019) har kommit fram till att influencers 

uppfattas som trovärdiga hos konsumenterna. Denna studie kom fram till att det däremot inte 

är alla influencers som uppfattas på detta sätt. I den kvalitativa undersökningen menade 

respondenterna att vissa influencers är trovärdiga och andra inte. De diskuterade detta med 

anledning för att de tänkte att många influencers gör samarbeten endast för pengar. 

De flesta respondenter tyckte inte att influencers behövde vara attraktiva. Till och 

Busler (2000) samt Amos, Holmes och Strutton (2008) jämförde match-up faktorerna fysisk 

attraktivitet och expertis och kom fram till att expertis ger en starkare match-up effekt än 

fysisk attraktivitet. Enkätundersökningen i denna studie visade även att respondenterna tyckte 

att expertis var mer viktigt än fysisk attraktivitet. Respondenterna tyckte inte heller att 

influencers följarantal spelade någon roll och tidigare forskning (Kádeková och 

Holienčinová, 2018) ger stöd åt detta, då de menar att antalet följare hos en influencer inte har 

någon effekt på hur konsumenter uppfattar en influencer. Bildanalysen visade att företagen 

ofta valde influencers med ett stort följarantal och som ofta blir berömda för deras utseende. 

Huruvida rollen av influencers i ett modeföretags varumärkeskommunikation kan anses som 

gynnsamt för företagen i dessa avseenden kan ifrågasättas, utifrån respondenternas svar samt 

den tidigare forskning som inte ger stöd åt detta som presenterats ovan. 
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7.1 Förslag på fortsatta studier 
Urvalet i denna studie avgränsades till kvinnliga studenter på Södertörns högskola och var 

bekvämlighetsbetingat. Detta med anledning till att forskningsmedlemmarna själva studerar 

vid lärosätet och med tanke på de resurser och tid som förser studien. Kvinnliga studenter 

motiverades av relevansen för området. Givet detta lämnas det utrymme till vidare forskning 

inom området och alternativa metoder att använda. Det skulle vara intressant att utöka 

populationen, förslagsvis genom att inhämta data från andra lärosäten eller genom att studera 

skillnader mellan könen. Detta kan studeras genom en komparativ studie och genom att 

tillämpa identiska metoder med två olika fall kan bättre förståelse ges kring en viss social 

företeelse. 

Utöver alternativa forskningsmetoder skulle det vara intressant att utforska flera aspekter 

inom området. Denna studie fokuserar på endast Instagram med anledning för att det är den 

kanal som växer snabbast och ger en relevans för studiens syfte. Ett förslag på framtida 

studier inom området skulle vara att studera influencers på fler sociala medieplattformar, för 

att se om effekten av influencers ser annorlunda ut. 
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8. Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 
Med forskning följer ansvar och under en forskningsprocess förväntas (1) att forskarna gör sitt 

bästa för att genomföra sin forskning med hög kvalitet (2) att forskaren inte ska bli påverkad 

av yttre omständigheter samt manipulering och (3) att inte låta egna privata eller andra 

aktörers intressen påverka forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan de etiska normerna och värderingarna sammanfattas i 

8 allmänna regler, vilka är: 

1. Forskaren ska alltid tala sanning om den forskning denne gjort. 

2. Forskaren ska alltid med en medvetenhet redovisa samt granska utgångspunkterna i 

dennes studie.  

3. Forskaren ska kunna redovisa en tillämpning av dennes metoder och resultat öppet.  

4. Forskaren ska kunna redovisa dennes kommersiella intressen samt andra bindningar 

öppet.  

5. Forskaren får inte stjäla resultat från annan forskning.  

6. Forskaren ska hålla en god ordning i dennes forskning genom bland annat 

dokumentation samt arkivering.  

7. Forskaren ska bedriva dennes forskning utan att miljö, människor eller djur tar skada. 

8. Forskaren ska alltid ge en rättvis bedömning av andra forskares forskning. 

Det är viktigt att de etiska normerna och värderingarna beaktas. Detta på grund av att dessa 

förhållningssätt är avgörande för kvaliteten på forskningen och bidrar till utveckling av 

samhället och därmed måste vara tillförlitlig. Flera av de ovanstående reglerna överlappar 

varandra och skulle kunna sammanfattas som att forskarna ska öppet och sanningsenligt 

redovisa all sin forskning samt att inte skada eller kränka sin omgivning. 

Forskningsmedlemmarna för denna studie har i största möjliga mån strävat efter att bedriva 

sådan forskning som efterlever dessa regler. Detta genom att systematiskt och ärligt redovisa 

de resultat som framkommit i studien och respekterat omgivningen. 

Vid forskning inom humaniora och samhällsvetenskap bör även Vetenskapsrådets (1990) 

forskningsetiska principer beaktas. Dessa principer består av fyra grundregler: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Reglerna 

syftar till att ge riktlinjer åt den enskilde forskaren och dennes ansvar. Dessa regler är särskilt 

viktiga att ta hänsyn till vid forskning där människor är den centrala informationskällan. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i forskningen om deras 

uppgift i projektet och om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det innefattar även 

att informera att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. 

I denna studie har samtliga deltagare, både i den kvalitativa samt kvantitativa delen, 

informerats om studien i fråga och om deras medverkan. Detta har skett muntligen för 

respondenterna i den kvalitativa undersökningen och skriftligen i inledningen på den enkät 

som den kvantitativa undersökningen bestod av. 

Samtyckeskravet handlar om att en deltagare själv bestämmer över sin medverkan i en 

undersökning. Detta innebär att forskaren måste ha deltagarens samtycke för att kunna 

genomföra en studie där uppgiftslämnaren eller undersökningsdeltagaren har ett aktivt 

deltagande. Forskningsmedlemmarna för denna studie har inhämtat samtycke från deltagarnas 

medverkan samt även samtycke för de inspelningar som gjorts i samband med de kvalitativa 

intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet syftar till att skydda de uppgifter om deltagare en studie inhämtat samt 

att förvara personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För denna 

studie har samtliga deltagare varit anonyma och forskningsmedlemmarna har säkerställt att 

den information som deltagarna har lämnat förvarats på ett sådant sätt som kravet innebär. 

Nyttjandekravet begränsar användningen av insamlade uppgifter och innebär att de endast får 

användas för forskningsändamål. Detta betyder att information som forskaren inhämtat inte 

får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Deltagarna för denna studie har informerats om att de svar de lämnat endast kommer att 

användas för denna studie. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – NA-KD 

 

NA-KDs (nakdfashion) Instagramkonto har 2 miljoner följare och i biografin står texten 

“Follow for outfit inspo & latest trends” vilket uppmanar till att inspireras av kontot och följa 

de senaste trenderna. I flödet syns unga kvinnor som bär olika outfits i varierande miljöer. 

Innehållet i flödet är en blandning av inom- och utomhusmiljöer med både stränder och 

städer. Palmer och stränder i bakgrunden indikerar exotiska miljöer och resor. Bilderna är 

genomgående enhetliga i färgerna beige, vitt, blått och rosa. Den känsla som förmedlas av 

flödet är ljust, positivt, soligt och exotiskt. De produkter som finns med på bilderna bärs som 

outfits som visas i helkropp- och halvkroppsbilder. 
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NA-KD – Janni Delér, samarbetsbild 

 

Janni Delérs samarbetsbild för företaget NA-KD. Bilden är delad på profilens Instagramkonto 

den 18 mars 2019. På bilden syns profilen i en beige skjortklänning med en stråhatt i handen i 

utomhusmiljö. I bakgrunden syns en stentrappa och en grön häck. Känslan som förmedlas av 

bilden är solig och trendigt. Produkterna i bilden går ton i ton i beigt och halmgult. 
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Janni Delér – Instagramflöde 

 

Janni Delérs (jannid) Instagramkonto har 1,3 miljoner följare. Flödet innehåller en ung kvinna 

i olika typer av miljöer både inom- och utomhus. Flödet är enhetligt ljust och i färgerna vitt, 

turkost, beigt och gult. Bilderna innehåller outfits, pooler, stränder och mat. Den känsla som 

förmedlas av flödet är resor till exotiska platser, sol och positivt samt att bilderna är av god 

bildkvalitet och komposition. 
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NA-KD – Bianca Ingrosso, samarbetsbild 

 

Bianca Ingrossos samarbetsbild för företaget NA-KD. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 25 mars 2017. På bilden syns profilen i en vit sommarklänning i spets 

tillsammans med ett par beigea högklackade skor. I bakgrunden syns klätterväxter mot en 

husfasad och bilden är relativt mörk. De färger som syns är vitt, grönt, beigt och grått. 

Produkterna som framställs i bilden står i skarp kontrast mot den mörka bakgrunden. 
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Bianca Ingrosso – Instagramflöde 

 

Bianca Ingrosso (biancaingrosso) har 975 000 följare på sitt Instagramkonto. I flödet blandas 

outfits, mat och smink i en färgskala av svart, beigt, blått och rosa. Bilderna är tagna både i 

inom- och utomhusmiljö samt i fotostudio av varierande komposition och bildkvalitet. Den 

känsla som förmedlas av flödet är ungt och trendigt. 
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NA-KD – Linn Ahlborg, samarbetsbild 

 

Linn Ahlborgs samarbetsbild för företaget NA-KD. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 25 februari 2019. Bilden är tagen i ett fågelperspektiv och visar profilen 

poserandes i en helsvart outfit mot en röd Ferrari. Bakgrunden består av grå asfalt. Bilden 

förmedlar en känsla av sportigt, coolt och lyxigt. 
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Linn Ahlborg – Instagramflöde 

 

Linn Ahlborgs (linnahlborg) Instagramkonto har 588 000 följare, det representerar en ung, 

blond kvinna i ett färggrant flöde i färgerna svart, rosa, beigt och vitt. Flödet innehåller 

outfitbilder och även matbilder. Bilderna är av varierande bildkvalitet och komposition vilket 

indikerar att vissa av bilderna är icke-professionellt fotograferade och andra är professionellt 

fotograferade. Känslan som förmedlas är avslappnad där profilens vardag visas tillsammans 

med inspirerande outfit-bilder samt citat. 
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NA-KD – Hanna Friberg, samarbetsbild 

 

Hanna Fribergs samarbetsbild med företaget NA-KD. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 30 november 2018. Bilden är fotograferad som en paparazzibild i en bil. 

Färgerna i bilden är beigt och svart. Profilen bär en glittrig klänning tillsammans med ett par 

glittriga svarta skor och håller upp handen mot kameran. Känslan som bilden förmedlar är 

glamorös, lyxig och elegant. 
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Hanna Friberg – Instagramflöde 

 

Hanna Fribergs (hannalicious) Instagramkonto har 173 000 följare. Flödet innehåller en ung, 

blond kvinna i olika utomhusmiljöer. Palmer och stränder tyder på exotiska miljöer och de 

färger som finns i flödet är vitt, beigt, brunt, blått och grönt. Innehållet i flödet består till stor 

del av olika outfits. Den känsla som förmedlas av flödet är soligt, trendigt och exotiskt. 
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NA-KD – Alexandra Bring, samarbetsbild 

 

Alexandra Brings samarbetsbild med företaget NA-KD. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 23 februari 2018. Bilden är taget utomhus framför en dörr i ljust trä med 

stort metallhandtag i smide. De färger som syns är beigt, vitt, brunt och blått. Den känsla som 

förmedlas av bilden är ljust och somrigt. Produkterna i bilden är en vit tröja instoppad i ett par 

urtvättade jeans. 
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Alexandra Bring – Instagramflöde 

 

Alexandra Bring (alexandrabring) har 601 000 följare på sitt Instagramkonto. Flödet är 

enhetligt ljust i färgerna vitt och beigt. Bilderna består av inomhusbilder i hemmamiljö med 

en ung, blond kvinna tillsammans med hennes barn samt tränings- och outfit-bilder. 

Detaljerna i bilderna på interiören i lägenheten indikerar att det är en sekelskifteslägenhet. 

Den känsla som flödet förmedlar är elegant, lyxigt och harmoniskt. 
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Bilaga 2 – Nelly 

 

Företaget Nelly (nellycom) har 395 000 följare på Instagramkontot. Flödet innehåller unga 

kvinnor i olika outfits. De färger som flödet består av är vitt, turkost, beigt och rosa. Flödet är 

enhetligt och ljust. Palmer och stränder indikerar exotiska miljöer och resor. Känslan som 

förmedlas av flödet är ungt, soligt och exotiskt. Kläderna på bilderna framställs i både 

helkropp- och halvkroppsbilder samt även produkterna för sig i inom- och utomhusmiljöer. 
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Nelly – Jonna Lundell, samarbetsbild 

 

Jonna Lundells samarbetsbild för företaget Nelly. Bilden är delat på profilens Instagramkonto 

den 24 november 2017. Bilden är fotograferad inomhus och är en spegelselfie. De färger som 

syns är svart, burgundy, beigt, vitt och grått. Känslan som förmedlas av bilden är ungt och 

trendigt. Produkterna i bilden bärs av profilen som poserar framför en spegel i en hall. 

  



62 
 

Jonna Lundell – Instagramflöde 

 

Jonna Lundells (jonnalundell) Instagramkonto har 729 000 följare. Flödet innehåller en ung, 

blond kvinna med hennes familj. Bilderna innehåller till stor del barnbilder samt 

vardagshändelser i inomhusmiljö. Flödet är färggrant och varierat. Bildkvaliteten och 

kompositionen indikerar att bilderna är icke-professionellt fotograferade. 
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Nelly – Bianca Ingrosso, samarbetsbild 

 

Bianca Ingrossos samarbetsbild för företaget Nelly. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 21 mars 2019. Bilden är fotograferad i inomhusmiljö där profilen sitter 

lutad mot en soffa i en beige och vit outfit. Detaljerna i bakgrunden indikerar att det är en 

sekelskiftesbyggnad. Bilden är ljus och de färger som är med är beigt, vitt och brunt. Känslan 

som förmedlas är avslappnad och sofistikerad. De produkter som visas i bilden är en beige 

byxdress i matchande färg och bärs av profilen. 
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Bilaga 3 – Madlady 

 

Företaget Madlady (madladyse) har 258 000 följare på sitt Instagramkonto och biografin 

presenterar texten “Fashion And Madness At Your Service”. Flödet är färggrant i olika 

neonfärger, skarpa kontraster och klara färger. Bilderna representeras av unga kvinnor i 

främst stadsmiljö samt även olika humoristiska texter. Graffiti och betongbakgrund indikerar 

street-stil. De färger som finns är neonfärger: rosa, gult, grönt, orange tillsammans med svart 

och vitt. Den känsla som förmedlas av flödet är coolt, ungt, street och färggrant. 
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Madlady – Lisa Anckarman 

 

Lisa Anckarmans samarbetsbild för företaget Madlady. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto 5 mars 2019. På bilden syns profilen poserandes, skrattandes, i en stickad 

neonorange klänning mot en puderrosa bakgrund. Miljön och ljuset i bilden samt bildkvalitet 

och komposition indikerar att bilden är professionellt fotograferad. Känslan som förmedlas är 

glatt, trendigt och coolt. Produkten i bilden tar upp en stor del av bildytan och den skarpa 

färgen står ut mot bakgrunden. 
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Lisa Anckarman – Instagramflöde 

 

Lisa Anckarmans (lisaanckarman) Instagramkonto har 90 400 följare och i flödet syns en ung, 

blond kvinna. Flödet består av blandade miljöer främst inomhus och i fotostudio med varierat 

professionellt fotograferade bilder tillsammans med selfies. Flödet är färggrant och de färger 

som det har är vitt, svart, gult, rött och blått samt neonfärger. På bilderna syns olika outfits i 

streetstil i både helkropps- samt halvkroppsbilder. Flödet ger en känsla av ungt, coolt, trendigt 

och street. 
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Bilaga 4 – Bubbleroom 

 

Företaget Bubbleroom (bubbleroom) har 202 000 följare. I flödet syns unga kvinnor och det 

är genomgående ljust i färgerna vitt, beigt, rosa, blått, gult och grönt. Palmer och stränder 

indikerar exotiska destinationer och resor. Bilderna är fotograferade i både inom- och 

utomhusmiljö. Den känsla som förmedlas är mjukt, ljust, drömmigt och positivt. De produkter 

som visas på bilderna framställs både i helkropps- och halvkroppsbilder samt med en grupp 

kvinnor och produkten i sig. 
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Bubbleroom – Carolina Gynning, samarbetsbild 

 

Carolina Gynnings samarbetsbild för företaget Bubbleroom. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 4 april 2019. Bilden är fotograferad utomhus där profilen poserar i en 

klänning mot en pelare och i bakgrunden syns en pool. De färger som finns i bilden är beigt, 

blått, turkost samt brunt. Bildkvalitet samt komposition indikerar att bilden är professionellt 

fotograferad. Den känsla som förmedlas av bilden är elegant och sofistikerat. 
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Carolina Gynning – Instagramflöde 

 

Carolina Gynning (carolinagynning) har 305 000 följare på sitt Instagramkonto. I flödet visas 

en medelålders kvinna i blandade inom- och utomhusmiljöer. På bilderna syns olika 

aktiviteter i form av träning, vernissage och resor. Flödet är färggrant i svart, vitt, brunt, blått 

och beigt. Bildkvalitet och komposition indikerar att en del av bilderna är icke-professionellt 

fotograferade samt selfies. Flödet ger en känsla av bohemiskt och sofistikerat. 
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Bilaga 5 – Puma 

 

Företaget Puma har 9,4 miljoner följare på sitt Instagramkonto. Flödet är genomgående 

sportigt och färggrant. De färger som syns är starka och skarpa i svart, vitt, blått, orange, 

grönt, lila och rosa. Bilderna framställer både unga män och kvinnor och är fotograferade i 

blandade miljöer i både inom- och utomhusmiljö samt virtuellt. Den känsla som flödet 

förmedlar är sportigt, ungt, trendigt och aktivt. Produkterna i flödet framställs dels som en del 

av en aktivitet dels produkten för sig. 
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Puma – Bianca Ingrosso, samarbetsbild 

 

Bianca Ingrossos samarbetsbild för företaget Puma. Bilden är delad på profilens 

Instagramkonto den 22 mars 2019. På bilden poserar profilen i svarta träningskläder mot en 

mörkgrå bakgrund i en fotostudio. Ljuset i bilden, bildkvalitet och komposition samt styling 

ger en känsla av att bilden är professionellt fotograferad. Känslan som bilden förmedlar är 

ungt, trendigt och coolt. Produkterna i bilden matchar varandra och visar tydligt företagets 

logo vilket indikerar att det är ett samarbete eller marknadsföring. 
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Bilaga 6 – Intervjuguide 
Konsumtion 

1. Har du någon gång köpt eller övervägt att köpa kläder som en influencer visat upp via ett 

samarbete? 

Konsumentens förhållningssätt till influencers 

2. Kan du inspireras av influencers vid val av kläder? 

3. Följer du influencers med samma intressen som du? 

4. Uppfattar du influencers som trovärdiga? 

5. Anser du det viktigt att en influencer har expertis inom den produktkategorin denne visar 

upp i ett samarbete? 

6. Anser du det viktigt att en influencer är fysisk attraktiv? 

7. Tycker du att det är viktigt att ett samarbetsinlägg hos en influencer passar med dennes 

övriga innehåll på Instagram? 

8. Spelar följarantalet hos en influencer någon roll för din uppfattning om ett samarbete? 

Grupptillhörighet och Identitet 

9. Har du någon gång köpt kläder för att känna grupptillhörighet? 

10. Köper du kläder från varumärken för att uttrycka din personlighet och identitet? 

11. Är det viktigt för dig att känna igen dig i ett företag eller en influencer du väljer att köpa 

kläder via? 

12. Påverkas din lojalitet mot ett varumärke om de samarbetar med influencers? 
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Bilaga 7 – Enkät 
Enkätundersökning om Influencer Marketing 

Denna studie syftar till att undersöka influencers roll i ett modeföretags varumärkeskommunikation 

genom att studera företagens val av influencers och på vilket sätt detta matchar med hur konsumenter 

uppfattar rollen av influencers i ett företag. 

 

Enkäten är helt anonym och informationen kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

Frågorna 1-12 nedan besvaras genom att kryssa i rutan för ja eller nej. 

 

1. Har du någon gång köpt eller övervägt att köpa en produkt som en influencer visat upp via ett 
samarbete? 

              Ja   Nej 

 

2. Kan du inspireras av influencers vid val av kläder? 

              Ja   Nej 

 

3. Följer du influencers med samma intressen som du? 

              Ja   Nej 

 

4. Uppfattar du influencers som trovärdiga? 

              Ja   Nej 

 

5. Anser du det viktigt att en influencer har expertis inom den produktkategorin denne visar 
upp i ett samarbete? 

              Ja   Nej 

 

6. Anser du det viktigt att en influencer är fysisk attraktiv? 

              Ja   Nej 

Vänd Æ 
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7. Tycker du att det är viktigt att ett samarbetsinlägg hos en influencer passar med dennes 
övriga innehåll? 

              Ja   Nej 

 

8. Spelar följarantalet hos en influencer någon roll för din uppfattning om ett samarbete? 

              Ja   Nej 

 

9. Har du någon gång köpt kläder för att känna grupptillhörighet? 

              Ja   Nej 

 

10. Köper du kläder från varumärken för att uttrycka din personlighet och identitet?  

              Ja   Nej 

 

11. Är det viktigt för dig att känna igen dig i ett företag eller en influencer du väljer att köpa 
kläder via? 

              Ja   Nej 

 

12. Påverkas din lojalitet mot ett varumärke om de samarbetar med influencers? 

              Ja   Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


