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Sammandrag: Under det senaste årtiondet har det skett en drastisk förändring inom 
marknadsföring, då marknadsförare har gått från att marknadsföra genom 
traditionella medier till att investera stora andelar i influencer marknadsföring. 
Influencers fungerar som effektiva och trovärdiga opinionsbildare som deras följare 
förlitar sig till och engagerar med. Eftersom influencers har möjlighet att påverka 
deras följares åsikter och beteende, har varumärken börjat använda sig av influencers 
rekommendationer för att marknadsföra varumärkets produkter och tjänster till den 
önskade målgruppen. För att samarbete ska uppfattas trovärdigt och naturligt bör det 
finnas en bra influencer-brand fit mellan varumärket och influencern. Trots detta 
finns det få studier som studerar hur samarbeten mellan varumärken och influencers 
inleds. 

Denna avhandling ämnar förstå vilka faktorer som påverkar varumärken och 
influencers att ingå samarbeten. Den empiriska undersökningen tog i beaktande både 
varumärken och influencers. För att besvara forskningsfrågorna, valdes en kvalitativ 
forskningsmetod där både marknadsföringsexperter från kosmetikvarumärken och 
finska influencers intervjuades. 

Studiens teoretiska referensram redogör för influencer marknadsföring som en helhet, 
där influencers rekommendationer, trovärdighet och relationer på sociala medier 
diskuteras. Utöver detta presenteras bakomliggande teorier om influencerns och 
varumärkets lämplighet samt betydelsen av influencer-brand fit diskuteras. 

Studiens resultat påvisar samtliga faktorer som påverkar både varumärken och 
influencers att ingå samarbeten. De erhållna resultaten visar att varumärken påverkas 
av uppfattad lämplighet, synlighet samt trovärdighet av influencern. De faktorer som 
påverkar influencers att ingå samarbeten är samarbetets innehåll, uppfattad 
autenticitet, influencerns uppfattning om varumärket, relation till varumärket samt 
influencerns relation till följarna. Genom att förstå vilka faktorer som är essentiella för 
både varumärken och influencers då samarbeten ingås, möjliggörs en potential för 
bättre influencer-brand fit. 
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1 INTRODUKTION 

Under de senaste åren har det skett stora förändringar i vilka medier och hur företag 

marknadsför sina tjänster och produkter. Allt flera företag har övergått från att använda 

traditionella medier in sin marknadsföring, till att bygga upp en stark närvaro på sociala 

medier (Breves, Liebers, Abt & Kunze, 2019). Företag har anpassat influencer 

marknadsföring till en del av sin marknadsföringsstrategi, eftersom resultaten varit 

övertygande och därmed har influencer marknadsföring blivit allt mera en norm för 

företag (Moriuchi, 2021). Antal profiler har ökat samt deras följarantal har vuxit i takt 

med att sociala medier har fortsatt expandera, vilket har lett till en ökad konkurrens.  

Sociala media plattformar som Instagram, TikTok och YouTube, har möjliggjort en bred 

och mångskiftande publik, där influencers på olika sätt kan kommunicera och engagera 

sig med sina följare. (Taillon, Mueller, Kowalczyk & Jones, 2020) Kombinationen av en 

engagerad publik och ett personligt varumärke, har resulterat i att influencers har en 

stark röst och enorm kapacitet att påverka konsumenter på sociala medier (Moriuchi, 

2021).  

Populariteten av influencer marknadsföring syns även i statistiken. Marknaden för 

influencer marknadsföring har fördubblat sig på de senaste åren (Statista, 2019). 

Marknadsförare har gått från att investera i traditionell media som tidningar och radio 

(Moriuchi,2021), till att investerar större andelar på influencer marknadsföring, 

eftersom det möjliggör en bredare räckvidd samt ett effektivt och mera övertygande sätt 

att marknadsföra företagets varumärken (Qian & Park, 2021). Därmed har intresset för 

att hitta passande samarbetspartners bland influencers ökat.  

Sociala mediers ökade popularitet har möjliggjort det för användare att locka ett större 

nätverk av följare som har liknande intressen som profilen själv. Med ett bredare och 

mer engagerat nätverk kan vissa användare tjäna pengar, genom att marknadsföra 

produkter och tjänster för företag gentemot att erbjuda exponering på deras sociala 

medier. Dessa profiler kan inte bara utveckla sina personliga varumärken, utan företag 

kan på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt marknadsföra sina produkter med 

passande influencers. (Taillon et al., 2019) Varumärken söker därmed passande 

ambassadörer för deras varumärken, för att dra nytta av den övertygande relationen som 

influencern har med sina följare och vidare utveckla sina relationer till konsumenterna. 

Då varumärket lyckas hitta en lämplig ambassadör, möjliggör lämpligheten av influencer 

och varumärket (eng. influencer-brand fit) en mer effektiv typ av annonsering, eftersom 

konsumenten upplever samarbetet vara naturligt och pålitligt. (Breves et al., 2019) 
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Genom att välja passande influencers kan företaget utveckla sina relationer med 

konsumenter ytterligare, eftersom influencern blir som en till plattform för varumärket 

att kommunicera och annonsera. 

1.1 Problemområde 

Då allt flera företag anammar influencer marknadsföring och konkurrensen om 

influencers och varumärkens uppmärksamhet ökar, är det viktigt att förstå hur 

trovärdiga samarbeten mellan varumärken och influencer uppstår.  Även om det finns 

flera studier om influencer marknadsföring, fokuserar de oftast på hur konsumentens 

köpintentioner påverkas av influencers samarbeten (t.ex. Djafarova & Rushworth, 2017; 

Sokolova & Kefi, 2019) och rekommendationer (se Kádeková & Holienčinová, 2018; 

Schouten, Janssen & Verspaget, 2020). Vad som dock blivit obesvarat är vad som är 

avgörande för varumärken och influencers då de väljer trovärdiga samarbetspartners.   

Utöver detta har tidigare studier forskat kring hur trovärdigheten mellan konsumenten 

och influencern byggs upp. Teorier om källans trovärdighet (eng. source credibility 

theory) har undersökts i samband med influencer marknadsföring och det framkommer 

att trovärdigheten byggs upp av tre dimensioner: expertis, attraktion samt pålitlighet 

(t.ex. Xiao, Wang & Chan-Olmsted, 2018; Weismueller, Harrigan, Wang & Soutar, 

2020), men frågan om hur ett trovärdigt samarbete med en bra influencer-brand fit 

skapas, blir obesvarad. Det är essentiellt att förstå hur en bra influencer-brand fit skapas, 

eftersom en dålig anpassning kan leda till förlorad kredibilitet och skandaler på sociala 

medier. (Breves et al., 2019; Qian & Park, 2021) Då man hittar lämpliga ambassadörer 

som marknadsför varumärket på ett naturligt och genuint sätt, kan både varumärken   

och influencers gynnas av samarbetet.  

Då det kommer till att hitta lämpliga samarbetspartners för både varumärken och 

influencers, finns det endast fåtal studier som behandlar influencer-brand fit1. Qian och 

Park (2021) undersöker hur en dålig influencer-brand fit kan ha negativa konsekvenser 

på bland annat attityd mot varumärket, köpbeteende och eWOM. Breves et al. (2019) 

betonar även att en bra influencer-brand fit, stärker konsumentens attityder mot 

varumärket samt har positiva följder på deras konsumentbeteende, då upplevda 

 
1 Begreppet influencer-brand fit har valts att användas i avhandlingen eftersom det korrekt avspeglar 

betydelsen av begreppet. En svensk översättning skulle vara t.ex. influencerns lämplighet med 

varumärkets, men denna översättning kan tolkas som att relationen är ensidig, då relationen mellan 

influencern och varumärket de facto är ömsesidig. En utförligare definition av begreppet presenteras i 

kapitel 1.4. 
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trovärdigheten är hög.  Därmed är det viktigt att undersöka vidare hur man kan bygga 

upp en trovärdig och stark influencer-brand fit, eftersom tidigare studier antyder att det 

är relevant och essentiell att denna relation respekteras. Även om studier tar i beaktande 

influencer-brand fit (se Breves et al., 2019; Qian & Park, 2021), inkluderar de inte vilka 

faktorer som påverkar både influencers och varumärken att ingå samarbeten. 

Då det kommer till faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten med 

influencers, betonar Bakker (2018) att varumärken bör hitta relevanta och influencers 

som lämpar sig till varumärket och har liknande värderingar. Studien presenterar 

influencerns  synlighet, trovärdighet, attraktion och kraft som viktiga egenskaper som 

varumärket bör utvärdera då de söker efter lämpliga influencers att samarbeta med. 

Därtill nämner Schouten et al. (2020) betydelsen av att produkten lämpar sig till 

personen som rekommenderar produkten. Utöver detta har få studier tagit i beaktande 

vilka faktorer påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers. Då det endast 

finns fåtal studier, vore det essentiellt att vidare utforska faktorerna för att se om de 

uppfattas som relevanta i fler studier och i andra kontext.  

Även om influencers ofta anses som en reklamfunktion för varumärken (se Campbell & 

Farrell, 2020) är det minst lika viktigt att influencers kan välja passande varumärken att 

samarbeta med, som det är att varumärken att välja passande influencers att 

marknadsföra varumärkets produkter. Tidigare studier fokuserar ofta på hur denna 

brand fit2 påverkar följares uppfattning om influencern eller varumärket (t.ex. Bakker, 

2018), men få studier tar i beaktande influencerns uppfattning om samarbetet. Eftersom 

relationen mellan influencern och varumärket är ömsesidig, är det betydelsefullt att 

förstå båda parters synvinkel på relationen samt vilka faktorer som ömsesidigt påverkar 

relationen att framskrida till ett betalt samarbete. 

Då det kommer till influencers, antar befintlig teori att influencers bör samarbeta med 

varumärken som passar deras stil och personliga varumärke, eftersom det kommer att 

öka på växelverkan mellan influencern och deras följare. (se Belanche, Flavián & Ibáñez-

Sánchez, 2020) Däremot finns det få studier som tar i beaktande vilka faktorer som 

influencers tar i beaktande då de ska ingå samarbeten med varumärken. Audrezet, de 

Kerviler och Moulard (2020) argumenterar för att influencers påverkas av en 

uppfattning om samarbetets autenticitet. Även om samarbetets autenticitet kan vara en 

 
2 Brand fit -begreppet har valts att användas i avhandlingen eftersom den alternativa svenska 

översättningen varumärkets anpassning eller lämplighet, är vilseledande och beskriver inte fenomenet på 

ett korrekt sätt. En utförligare definition av begreppet presenteras i kapitel 1.4. 
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relevant faktor, är det möjligt att det finns flera faktorer som påverkar influencers att 

ingå samarbeten med varumärken. Då det finns få studier som överhuvudtaget tar i 

beaktande influencern som ett eget varumärke, skulle det vara essentiellt att inkludera 

dem i flera studier, för att säkerställa att samtliga partner tas i beaktande och förstås på 

korrekt sätt.  

Att förstå vilka faktorer som påverkar både influencers och varumärken att ingå 

samarbeten är essentiellt, eftersom det ger en inblick i vad som påverkar denna relation, 

samt vilka krav som ställs på den andra parten. Tidigare studier som har  forskat om 

faktorer som varumärken (se Bakker, 2018; Schouten et al., 2020) och influencers 

(Audrezet et al. 2020) tar i beaktande, har endast fokuserat på den ena parten i 

respektive studie. Det är grundläggande att förstå vilka faktorer som påverkar både 

varumärken och influencers att ingå samarbeten för att få en djupare förståelse för 

framgångsrika samarbeten med en lyckad influencer-brand fit kan uppstå. För att få en 

helhetsbild över hur ett lyckat samarbete med en bra influencer-brand fit skapas borde 

båda parterna därmed inkluderas i en och samma studie. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att förstå vilka faktorer som påverkar både varumärken 

och influencers att ingå samarbeten. Närmare kommer följande forskningsfrågor att 

besvaras: 

• FF1: Vilka faktorer påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers? 

• FF2: Vilka faktorer påverkar influencers att ingå samarbeten med varumärken?  

För att förstå vilka faktorer som påverkar både influencer och varumärkets villkor för att 

ingå ett betalte samarbete, kommer en empirisk undersökning att genomföras där data 

kommer att samlas in genom intervjuer med både finska marknadsföringsexperter inom 

kosmetikbranschen samt influencers.  

1.3 Avgränsningar 

I denna avhandling kommer den finska influencer branschen med fokus på 

kosmetikvarumärken att analyseras och därmed kommer resultaten av studien vara 

starkt kopplad till sin kontext. Kosmetikvarumärken valts att undersökas, istället för 

kosmetikföretag, eftersom företag kan ha flera olika varumärken som söker lämpliga 

samarbetspartners. Marknadsföringsexperter inom den finska kosmetik branschen 

kommer att intervjuas, för att förstå vilka faktorer som påverkar varumärken att ingå 
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samarbeten med influencers. För att förstå andra sidan av denna influencer-varumärkes 

relation, kommer finska influencers att intervjuas och därmed kommer resultaten av 

denna studie att starkt vara kopplade till den finska skönhetsbranschen. 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Influencers (eng. social media influencers) är vanliga människor som har byggt 

personliga varumärken av sig själv på sociala medier. Dessa profiler delar med sig av 

innehåll, som engagerar och influerar deras följare. (Schouten et al., 2020) Utöver detta 

får de en kompensation i form av pengar eller gratis produkter av företag de samarbetar 

med (Campbell & Farrell, 2020).  

Influencer marknadsföring är en form av marknadsföring där varumärket använder 

sig av influencers för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Varumärket väljer 

ofta influencer som har en passande räckvidd, trovärdighet och lämpar sig till att 

marknadsföra produkten.  Målet med influencer marknadsföring är på ett trovärdigt och 

autentiskt sätt skapa en opinionsbildare som tilltalar den önskade målgruppen. 

(Dada,2017) Influencer marknadsföring behandlar ofta koncept relaterade till 

influencerns autenticitet, brand fit, samfund (eng. community) och innehåll. (Backaler, 

2018) 

Parasociala relationer (eng. parasocial relationships) är en typ av relation som följare 

utvecklar med influencern, då följaren upplever en form av närhet och förtroende 

gentemot influencern. Denna relation är varken ensidig eller tvåsidig, eftersom det 

baserar sig på en illusion av vänskap. (Breves et al., 2019) Parasociala relationen 

möjliggör att influencern kan påverka följaren på ett affektivt, kognitivt och 

beteendemässigt plan (Yukusel & Labrecque, 2016). 

Influencer-brand fit beskriver hur väl influencern och varumärket lämpar sig eller 

passar med varandra. En stark influencer-brand fit har en positiv inverkan på 

konsumentens attityder och beteende gentemot varumärket, både direkt och indirekt 

genom influencerns trovärdighet. (Breves et al., 2019) 

1.5 Disposition av avhandlingen 

Avhandlingen består av fem centrala kapitel, som inkluderar flera olika delkapitel. I 

avhandlingens första kapitel introducerades ämnet, problemområdet samt studiens 

syfte och avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen, 

som är uppbyggt på tre centrala teman: influencer marknadsföring, influencers 
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relationer på sociala medier samt influencer-brand fit. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion om den teoretiska referensramen, samt den 

sammanfattande modellen presenteras.  

Det tredje kapitlet presenterar metodval och förklarar valen av tillvägagångsätt och 

metod. Insamling och analys av data, presenteras samt kredibiliteten och validiteten av 

studien diskuteras. I kapitel fyra analyseras, presenteras och sammanfattas studiens 

resultat. I det sista kapitlet diskuteras studiens resultat och kontribution, samt resultaten 

jämförs till den teoretiska referensramen. Utöver detta diskuteras rekommendationer 

och implikationer för varumärken och influencers, samt studiens begränsningar och 

förslag fortsatt forskning presenteras. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för avhandlingen. Inledningsvis 

kommer influencer marknadsföring och kändismarknadsföring att diskuteras, sedan 

kommer olika typer av influencers presenteras samt influencers trovärdighet. 

Hädanefter presenteras influencerns olika relationer i sociala medier. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om brand fit, influencer fit och influencer-brand fit samt en 

sammanfattning av teorin.  

2.1 Influencer marknadsföring 

Konsumenter influeras ständigt av både varumärken och marknadsföring (Solomon, 

Bamossy & Askegaard, 2006). De är konstant uppkopplade, eftersom deras telefoner är 

ständigt närvarande i deras vardag. Därmed är det nästintill omöjligt för konsumenter 

att undvika marknadsföringsaktiviteter i vardagslivet, eftersom reklamerna är 

närvarande på de flesta plattformarna. Även om konsumenterna själva kan bestämma 

vilka de följer på sociala medier (Kim & Drumwright, 2016), är det osannolikt att skulle 

kunna styra över vilka varumärken de växelverkar med dagligen på sociala medier. 

Sociala medier består av flera olika plattformar där profiler kan samla en bred följarbas, 

engagera sig med sina följare och varumärken samt bygga upp sina personliga 

varumärken. (Jin, Muqaddam & Ryu, 2019) Vad som fascinerar företag är hur effektiv 

influencer marknadsföring är, då nya produkter och trender snabbt anammas, vilket ofta 

resulterar i ökad försäljning. (Campbell & Farrell, 2020) Influencer marknadsföring kan 

därmed beskrivas som en marknadsföringsaktivitet där profiler som kan klassas som 

opinionsbildare används, för att kommunicera på ett effektivt och övertygande sätt om 

varumärket (Enke & Borchers, 2019).  

Varumärken kan ha svårigheter att skapa engagerande innehåll på sociala medier och i 

kampanjer. Däremot är influencers specialiserade på att skapa innehåll som underhåller 

och engagerar sina följare, vilket ofta resulterar i större räckvidd. (Campbell & Farrell, 

2020) Influencers åsikter och rekommendationer har en kraftig inverkan på 

konsumenter, speciellt på influencerns unga följare (Kádeková & Holienčinová, 2018). 

Då följarna upplever samarbetet genuint och trovärdigt, finns det en chans för ökat 

engagemang samt diskussioner och rekommendationer om produkten influencern 

marknadsfört, det vill säga ökad word-of-mouth (Erkan & Evans, 2016).  Denna typ av 

engagemang kan sätta igång stora trender som kan ses bland annat på Instagram och 

TikTok (Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, Hunichen & Welte, 2020), där vanliga 
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konsumenter testar produkter som influencer marknadsfört och bedömer själva hur 

nöjda de är med produkten.  

Teng,  Khong, Goh och  Chong (2014) presenterar i sin studie att argumentationens 

kvalitet, källans stil, trovärdighet, attraktion samt om källan påverkar hur övertygande 

elektronisk word-of-mouth (eng. electronic word-of-mouth, hädanefter eWOM) 

uppfattas. Med eWOM hänvisar man till både positiva och negativa uttalanden från 

potentiella, nuvarande eller tidigare kunder till ett varumärke, som är tillgängliga på 

internet (Henning, Wiertz & Feldhaus, 2015). Konsumenter anser ofta att influencers 

med flera följare är mera trovärdiga och attraktiva, vilket är en kopplat till både eWOM 

samt teorier om källans trovärdighet (eng. source credibility theory) (Djafarova & 

Rushworth, 2016). eWOM kan starkt länkas till konsumentens köpbeteende som baserar 

sig på förtroende (Erkan & Evans, 2016), eftersom recensioner och diskussioner om 

produkten på Instagram påverkar konsumentens upplevda risk för att köpa produkten i 

fråga (Djafarova & Rushworth, 2016). Genom att förstå konceptet influencer 

marknadsföring, kan vi öka vår förståelse för influencers samt hur de bygger upp sina 

personliga varumärken och väljer samarbetspartners. 

Tiden före influencer marknadsföring samarbetade företag ofta med andra typer av 

opinionsbildare så som kändisar. Därmed är det relevant att förstå hur jämförbara 

influencer marknadsföring och marknadsföring genom kändisar (eng. celebrity 

endorsement) är eftersom det ger en djupare förståelse om hur lyckade samarbeten kan 

skapas, samt vilka faktorer som påverkar detta. 

2.1.1 Marknadsföring genom kändisar  

Även om influencer marknadsföring är relativt nytt, finns det flera studier som jämför 

marknadsföring genom influencers med kändisar. (t.ex. Jin et al.,2019; Schouten et al., 

2020) Dessa studier, anser att det finns en koppling mellan marknadsföring genom 

influencers och kändisar, vilket gör det relevant att förstå hur kändismarknadsföring 

fungerar och hur det relaterar med influencer marknadsföring. 

Kändisar kan beskrivas som välkända personer som har skapat en viss status samt som 

har en stor publik som uppmärksammar deras handlingar och ord (Roy, Jain & Rana, 

2013). Då kändisar används i marknadsföring kan detta fenomen beskrivas som 

personer rekommenderar något till sina beundrare (eng. celebrity endorsers). 

Rekommendationer kan beskrivas som reklam i form av verbala uttalanden, 



9 

  

 

demonstrationer eller någon annan identifierbar egenskap, som återspeglar kändisens 

erfarenheter och uppfattning. (Thomas & Johnson, 2017)  

Fördelen av att använda kändisar i reklamer är att det möjliggör en starkare 

varumärkesidentifiering, en positiv inverkan på konsumenternas köpintentioner samt 

en möjlighet att positionera varumärket (Awasthi & Choraria, 2015). Flera varumärken 

investerar stora summor i att hitta passande ambassadörer för sina varumärken. 

Exempelvis, Nikes kontrakt med deras samtliga ambassadörer för varumärket var år 

2013 värda runt $800 millioner (Bergkvist, Hjalmarson & Mägi, 2016). Användningen 

av kändisrekommendationer har blivit allt mera vanligt, eftersom det stärker 

konsumenters produktåterkallelse, attityd och uppfattning om varumärket (se Spyr, 

Pappu & Conwell, 2009; Roy et al.,2013; Awasthi & Choraria, 2015). För att kunna dra 

nytta av denna typ av marknadsföring är det viktigt att konsumenten har ett någorlunda 

intresse för profilens liv samt att en form av attraktion finns gentemot profilen, eftersom 

detta är grundläggande för trovärdiga rekommendationer (Djafarova & Rushworth, 

2016). 

Flera studier tar därmed i beaktande kändisens trovärdighet (se Spyr, Pappu & Conwell, 

2009; Roy et al., 2013; Albert, Ambroise & Valette-Florence, 2017), som beskriver till 

vilken utsträckning konsumenten uppfattar kändisen vara pålitlig. Då konsumenten 

upplever kändisen vara trovärdig, kommer rekommendationen att förmedlas på ett sätt 

som konsumenten anser vara passande samt övertygande. Desto bättre anpassning 

mellan kändisen och varumärket är, desto mer trovärdigt uppfattas rekommendationen. 

(Albert et al., 2017) Exempelvis, om Nike skulle anlita en skådespelare som ambassadör, 

istället för en atlet, skulle engagemanget och trovärdigheten av samarbetet vara lägre, 

eftersom anpassningen mellan kändisens och varumärkets expertisområde är olika. 

Utöver att använda sig av kändisar, har företag ökat användningen av influencers som 

experter och varumärkesambassadörer för att effektivt kommunicera med sina följare 

och rekommendera om varumärkets produkter. (Schouten et al.,2020) Jin et al. (2019) 

jämför kändisar och influencer, samt hur de påverkar upplevd trovärdighet, 

varumärkesattityd, varumärkeskapital och köpbeteende som i tidigare studier har 

konstaterats vara relevanta områden inom kändismarknadsföring (se Till, 1998; Spry et 

al., 2009; Roy et al.,2013;). Jin et al. (2019) argumenterar för att influencers 

rekommendationer upplevds vara mera pålitliga och konsumenternas attityd mot det 

annonserade varumärket är mera positivt, än då varumärket använder sig av 

kändismarknadsföring.  
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Både Jin et al. (2019) och Schouten et al. (2020) antar att koncepten kändis och 

influencer marknadsföring är jämförbara, vilket ger en bredare förståelse för influencer 

marknadsföring då det finns flera koncept och teorier som kan kopplas samman och 

användas som grund för nya studier. Även Hall (2015) argumenterar för att influencer 

marknadsföring är den moderna och prisvärda varianten av kändisrekommendationer. 

Att förstå kopplingen mellan kändis och influencer marknadsföring är relevant eftersom 

det har gett oss en inblick i hur teorier som influencer marknadsföring grundar sig i. För 

att få en bättre förståelse av influencer marknadsföring samt vilka karaktärsdrag 

influencers har, introduceras relevant teori om influencers härnäst. 

2.1.2 Influencers i sociala medier 

En influencer kan beskrivas som en profil som lägger ut material på sociala medier 

gentemot en kompensation i form av pengar eller gratis produkter, resor eller service 

(Campbell & Farrell, 2020). Influencers kan anses vara förebilder till sina följare och 

därmed har de en stark position som opinionsbildare hos sina följare. De skiljer sig från 

kändisar eftersom deras popularitet och varumärke är starkt bundet till den plattform 

där de själva är aktiva. (Belanche et al., 2020)  

Enligt Backaler (2018) kan de centrala koncepten inom influencer marknadsföring 

förklaras genom fyra faktorer relaterade till influencerns autenticitet, lämplighet, 

samfund (eng. community) samt innehåll. Influencers bör sträva för autentiska och 

trovärdiga samarbeten, eftersom de annars kan anklagas för utförsäljning eller svek 

(Ibid). Då det kommer till autenticitet kan det vara kopplat till influencerns innehåll, 

samarbetspartners, samt vilka produkter som inkluderas i samarbetet (Lee, Lee & 

Hansen, 2017). Influencers är först och främst skapare av innehåll, och varumärken 

borde alltid se till att samarbetets innehåll är informativt men kreativt (Lou & Yuan, 

2019). Det är därmed viktigt för influencers att välja passande samarbeten, där 

influencern får skapa kreativt, men på ett trovärdigt innehåll. 

Lämplighet innebär huruvida varumärket influencern jobbar med överensstämmer med 

influencerns personliga varumärke och kan uppfattas trovärdigt (Backaler, 2018). En 

dålig anpassning eller lämplighet, kan ha ödesdigra konsekvenser för varumärket, men 

även för influencern (Breves et al., 2019), eftersom det kan uppfattas som utförsäljning 

eller kontroversiellt av följarna (Backaler, 2018). Därmed är det viktigt att både 

varumärket och influencern väljer passande samarbetspartners, så att parterna kan 
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gynna sig av influencer marknadsföringens goda sidor. Betydelsen av influencer-brand 

fit kommer att behandlas mera djupgående i kapitel 2.3.3.  

Influencerns samfund är en viktig del av influencerns personliga varumärke. Detta 

inkluderar räckvidden, relevansen samt resonansen omkring influencerns innehåll. 

(Backaler, 2018) Många influencers har mycket gemensamt med sina följare, exempelvis 

intressen, livsskeden och demografi (Campbell & Farrell, 2020). Vem det är som följer 

influencern, hur engagerade de är samt hur många de är, påverkar starkt hur relevant 

och attraktiv en influencer uppfattas (Backaler, 2018). Desto starkare och 

sammansvetsat samfund influencern har, desto bättre chanser är att samfundet 

accepterar och tror på influencerns samarbeten. 

Slutligen har innehållet som influencern producerar en stor roll huruvida framgångsrik 

influencern uppfattas. Influencers är skickliga producenter av engagerande innehåll 

(Campbell & Farrell, 2020). Desto mer engagerande och nytänkande innehåll, samt tid 

influencern lägger på att utveckla samfundet, desto bättre uppfattas influencerns 

innehåll. (Backaler, 2018) Då influencers lyckas sticka ut i mängden och skapa intressant 

samt engagerande innehåll för följarna, kan det personliga varumärket stärkas åter. 

Genom att förstå vilka faktorer som påverkar attraktiviteten av samarbetets innehåll, kan 

vi få en djupare förståelse på faktorer som kan påverka influencern att ingå samarbeten.  

Likasom industrier finns det även olika typer och storlekar av influencers, beroende på 

vilka intressen och värderingar influencers har som påverkar hur de utvecklar sitt 

personliga varumärke. De populäraste influencer kategorierna är skönhet och mode, 

hälsa och träning samt musik (Statista, 2020) De flesta studier fokuserar även på dessa 

kategorier (t.ex. Abidin, 2016; Qian & Park, 2021), eftersom det är de populäraste 

kategorierna bland konsumenterna (Bakker, 2018). För att få en bättre uppfattning om 

influencers, kommer olika storlekar av influencers att presenteras härnäst.  

2.1.2.1 Influencers av olika storlekar 

Influencers kan kategoriseras enligt tre olika faktorer räckvidd, trovärdighet och deras 

kraft att övertyga (Dada, 2017). Campbell och Farrell (2020) introducerar en 

kategorisering av olika typer av influencers, beroende på antal följare och uppfattad 

expertis. Denna indelning ger en övergripande bild och förståelse om hur marknaden för 

influencers ser ut och vilka faktorer påverkar olika typer av influencers. Antalet följare 

är viktigt för influencers, eftersom ju fler följare de har, desto större publik och räckvidd 

kan nås. Dessutom influencers med flera följare kan anses vara mera omtyckta, då de är 
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populära. (Belanche et al., 2020) I figur 1 presenteras de olika typerna av influencers 

enligt Campbell och Farrell (2020).  

 

Figur 1 Olika storleks influencers, tillämpad Campbell och  Farrell (2020) 

Kändis influencers är influencers med mera än en miljon följare som också har haft en 

allmän tillkännedom innan de började med sociala medier (Campbell & Farrell, 2020). 

Detta kan vara frågan om till exempel artister, atleter eller skådespelare så som Selena 

Gomez och Jennifer Aniston, som har skapat en karriär och haft en följarskara före de 

gick med i sociala medier. Kändis influencers kan göra samarbeten med olika 

varumärken, men det huvudsakliga målet med sociala medier är att stötta deras 

karriärer. De samarbetar ofta med varumärken som kan kopplas till deras karriär och 

tidigare jobb. Deras höga kulturella kapital har därmed en inverkan på priset av ett 

samarbete. (Ibid) Eftersom marknaden för influencers i Finland är mindre, rör sig 

följarantalen i lägre siffror, men teorin bakom är den samma. 

Till skillnad från kändis influencers finns det megainfluencers som tillika har över en 

miljoner följare och har skapat en etablerad kändisstatus, men dessa profiler saknade 

kändisstatus och har byggt upp sin publik från grunden på sociala medier (Lou & Yuan, 

2019). Utöver detta anpassar mega influencers ofta sina varumärken med betalda 

samarbeten. Dessa profiler har skapat sin karriär på sociala medier och deras följare har 

hjälpt dem att växa och utveckla influencerns personliga varumärke. (Campbell & 

Farrell, 2020) Genom att aktivera en megainfluencer, har varumärken möjlighet att nå 

ut till en stor publik. Dock kan tillförlitligheten gentemot samarbete minska, eftersom 

följarna kan uppfatta samarbetet som opålitligt och oäkta, då influencern kan sakna äkta 

intresse för varumärket eller produktkategorin (ibid). 
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Makroinfluencers är influencers mellan hundra tusen följare och en miljon följare, 

jämfört med mikroinfluencer som har en följarskara mellan tio tusen och hundra tusen 

(Campbell & Farrell, 2020). Som vi ser i figur 1, upplevs makroinfluencers ofta ha högre 

expertis medan mikroinfluencers har högre trovärdighet. För företagen gäller det 

därmed att överväga om expertisen eller trovärdigheten tillför mera värde, så att de väljer 

en rätt storleks influencer för att nå det önskade resultatet med samarbetet. 

Makroinfluencers samarbetar ofta med varumärken inom deras kategori t.ex. mode och 

skönhet och deras följare ser ofta upp till dem (Ibid). Därmed kan influencers vara mera 

kräsna med vilka varumärken de samarbetar med, eftersom de vill utveckla sina 

personliga varumärken med passande samarbeten som är kopplade till deras profil.  

Användning av mikroinfluencers har under de senaste åren blivit ett populärt sätt att 

marknadsföra olika varumärken, eftersom engagemanget mellan influencern och 

följarna är hög (Wissman, 2018). Mikroinfluencers använder sig ofta av videor på sociala 

medier (t.ex. Instagram händelser) för att kommunicera och engagera sina följare. Detta 

kan leda till att relationen mellan influencern och följaren kan upplevas som mera 

personlig och trovärdig. (Campbell & Farrell, 2020) Influncers som har en speciell nisch 

har ofta färre följare (Moriuchi, 2021). Då influencers har färre följare, är även priset på 

samarbetet lägre, vilket kan vara en bra sak för marknadsförare eftersom det möjliggör 

marknadsföring genom flera profiler samtidigt, med lägre kostnad, men med högt 

engagemang jämfört med att använda samma budget på en makro- eller megainfluencer 

med lägre engagemang (se Wissman, 2018; Moriuchi, 2021). Därmed bör företag 

överväga hurdan storleks influencer eller en kombination av influencers är passande för 

respektive kampanj. 

De influencers med upp till tio tusen följare kallas nanoinfluencers, som är både lättare 

att få tillgång till eftersom det finns flera av dem men de har även högre uppfattad 

trovärdighet, vilket gör att de ofta har högre engagemang av deras följare. Det är ofta 

influencers som håller på att utveckla sina personliga varumärken och samarbetar med 

flera olika varumärken i olika kategorier för att nå en bredare följarbas. (Campbell & 

Farrell, 2020) Detta innebär att nanoinfluencers är ofta mera öppen för icke betalda 

samarbeten och gratis produkter, eftersom det kan skapa ett bredare kontaktnätverk för 

dem. Utöver detta är nanoinfluencers ofta proaktiva och kontaktar varumärken som de 

själv skulle vilja samarbeta med. (Ibid) Som vi ser i figur 1, ökar tillförlitligheten till 

influencern ju färre följare influencern har, eftersom influencerns innehåll ofta mer 

personligt och innehållet ofta uppfattas som mera trovärdigt. Populariteten av nano- och 
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mikroinfluencers har därmed vuxit bland varumärkens samarbetspartners (Wissmann, 

2018), då det möjliggör personliga samarbeten som ökar på kredibiliteten gentemot 

varumärket och influencern. För att förstå hur trovärdighet kan byggs upp bland alla 

storlekars influencers kommer influencers trovärdighet att diskuteras härnäst. 

2.1.3 Influencers trovärdighet 

Trovärdighet är ett ämne inom marknadsföring som studerats under en lång period (se 

Hovland, Janis & Kelly, 1953; Giffin, 1967; McGuire, 1985). Hovland et al. (1953) 

beskriver att mottagarens uppfattning om källans trovärdighet påverkar en reklams 

effektivitet. Med källans trovärdighet anses konsumentens uppfattning om hur trovärdig 

informationen som källan anger är, baserat på pålitlighet, attraktion samt expertis. 

(Ohanian, 1990) Flera studier har studerat dessa dimensioner (Teng et al., 2014; 

Djafarova & Rushworth, 2016; Munnukka, Uusitalo & Toivonen, 2016), för att förstå hur 

dimensionerna kan påverka konsumentens uppfattning om varumärket.  

Studier har även forskat influencer som en källa av trovärdighet på olika sociala medier 

(t.ex. Xiao et al., 2018; Lou & Yuan, 2019; Weismueller et al., 2020; Saima & Khan, 2021), 

där dimensioner om attraktion, expertis samt pålitlighet är starkt kopplade till källans 

trovärdighet. Utöver det har Breves et al. (2019) studerat hur valet av influencern kan 

påverka trovärdigheten av varumärket. Därmed är det viktigt att förstå de tre 

dimensionerna som påverkar källans trovärdighet, eftersom det ger en inblick i vilka 

faktorer kan påverka valet av ett lämpligt samarbete mellan en influencer och ett 

varumärke. Härnäst presenteras de tre dimensionerna för att ge en inblick i hur 

influencers kan uppfattas som en trovärdig källa. 

2.1.3.1 Attraktion 

Det finns flera studier som anser att fysisk attraktion är ett av de första som en individ 

baserar sin uppfattning då ser en person. (t.ex. Mills & Aronson, 1965; Widgery & Ruch, 

1981) Attraktionen behöver inte alltid vara kopplad till den fysiska attraktionen utan den 

kan även handla om omtyckbarhet och huruvida individen kan känna igen sig med 

profilen (McGuire, 1985). Trovärdigheten kan därmed vara förankrad i attraktionen som 

kopplar samman influencerns omtyckbarhet och likhet med följarna (Bakker, 2018). Då 

det kommer till källans omtyckbarhet, tas källans fysiska beteende och vanor i 

beaktande. (Munnukka et al., 2016) Det kan vara frågan om att influencern använder sig 

av ett vulgärt språk som en del konsumenter uppskattar, medan andra tycker att detta 

drar ner på influencerns attraktion.  
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Källans likhet innebär hur lika mottagaren uppfattar källan vara t.ex. då det kommer till 

likheter i ideologiska och demografiska aspekter så som kultur och värderingar. 

(Munnukka et al., 2016) Om en källa har en liknande uppfattning som mottagaren, 

uppfattas källan oftast mera omtyckt (Teng et al.,2014). Schouten et al. (2020) betonade 

att profilens likhet, identifiering samt förtroende är avgörande faktorer, för att 

influencers kan uppfattas som mera genuina och trovärdiga. Då individer känner en 

stark likhet och bekantskap med en influencer finns det en större chans att tycka om och 

favorisera influencer över andra influencers som är mera olika än konsumenten själv. 

Med bekantskap menas hur bekväm och familjär är relationen mellan källan och 

mottagaren. (Teng et al., 2014) Om en följare har en uppfattning om vem influencern är 

samt känner en likhet och attraktion till  influencern, kan det ha en positiv inverkan på 

följarens förtroende gentemot samarbetet (Lou & Yuan, 2019). 

Attraktionen är även starkt bunden till kontexten och kan ofta kopplas med att öka på 

kredibiliteten till produkter som förknippade med det fysiska utseende som till exempel 

kosmetik. (Munnukka et al., 2016). Därmed kan en influencers fysiska utseende påverka 

kredibiliteten av samarbete (Djafarova & Rushworth, 2016). Exempelvis, då en 

influencer uppfattas som vacker och hälsosam gör reklam för en skönhetsprodukt, kan 

konsumenten reklamen som trovärdig eftersom attraktionen kan kopplas till produkten 

hon använder. Däremot kan attraktionen även ha en liten betydelse eller ingen effekt alls 

på trovärdigheten av källan eller konsumenternas köpintentioner (Muunnukka et al., 

2016), om konsumenten inte upplever någon form av likhet, omtyckbarhet eller 

förtrogenhet med influencern. 

Att samarbeta med influencers som potentiella kunder kan identifiera sig med på ett plan 

med liknande kultur, värderingar eller demografi, kan göra budskapet av kampanjen 

tydligare och resultera i mer effektiv marknadsföring. Därmed är det viktigt att förstå 

hur denna attraktion byggs upp samt vilka faktorer inverkar, eftersom det ger oss en 

djupare förståelse av att i vilka situationer attraktionen påverkar källans trovärdighet.  

2.1.3.2 Expertis 

Expertis baserar sig på huruvida influencerns påståenden uppfattas vara trovärdiga och 

validerade (Ohanian, 1990). Användning av expertis brukar ofta ske i form av 

rekommendationer, där källan demonstrerar en mera invecklad produkt med sin 

kunskap eller expertis (Munnukka et al., 2016). Denna typ av rekommendationer är ofta 
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ett resultatrikt sätt att annonsera på eftersom om konsumenten upplever källan som en 

expert, kan hen tro på den informationen experten anger. 

För att mäta nivån av expertis används ofta ord som informerad och oinformerad samt 

utbildad och outbildad. Då konsumenter får en positiv uppfattning av experten, har det 

ofta en positiv effekt på konsumentens attityd mot källan. (Ohanian, 1990) Då kändisens 

expertisområde lämpar sig med produkten som marknadsförs, kommer lämpligheten 

med varumärket att uppfattas som mera trovärdig (Thomas & Johnson, 2017). 

Influencers som uppfattas ha en expertis inom ett specifikt område, uppfattas ofta mera 

kvalificerade att samarbeta med vissa produktkategorier och varumärken (Lou & Yuan, 

2019). Då varumärken hittar influencer som uppfattas som experter, möjliggörs en mera 

trovärdig och effektiv kommunikation. 

Influencers används ofta för att marknadsföra produkter med sin expertis, eftersom det 

ökar på igenkännande av varumärket samt produktåterkallelse (eng. product recall) 

(Schouten et al., 2020).  Dessutom väcks ofta uppmärksamhet kring reklamerna och 

därmed förväntas det att deras tilltalande egenskaper överförs till det varumärke som 

annonseras. (Munnukka et al., 2016) Därmed är det viktigt att influencern och 

varumärket passar ihop, så att det inte blir en felparning som sedan kan tära på både 

influencerns expertis trovärdighet samt varumärkets image.  

2.1.3.3 Pålitlighet 

Den sista dimensionen av trovärdighet är källans pålitlighet. Med pålitlighet menas 

huruvida källan kan uppfattas vara trovärdig och sann (Lou & Yuan, 2019). Källor som 

uppfattas pålitliga genererar ofta effektiva och övertygande meddelande, samt skapar 

ofta en positiv inställning gentemot det som annonseras (Teng et al., 2014). Med 

pålitlighet beskriver man även hur mycket konsumenten tror och förlitar sig till den 

information som källan uppger vara sann, utan att vidare utforska eller ha några bevis 

(Lee et al., 2017).  Då det kommer till influencer marknadsföring är det essentiellt att 

förstå hur influencern skapar pålitlighet och kredibilitet, eftersom deras framgång är 

starkt bunden till detta.  

Enligt Ohanian (1990) är pålitlighet mera komplext än attraktion och expertis, eftersom 

det att säga vad som är pålitligt och opålitligt, beror av en rad olika faktorer. Pålitligheten 

påverkas av bland annat av ärlighet, uppriktighet samt hur sanningsenlig källan verkar 

(Munnukka et al., 2016). Tidigare upplevelser eller hur bekant källan är till mottagaren 

påverkar även huruvida källan uppfattas pålitlig. Bland annat tidigare erfarenheter och 
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eWOM är faktorer som inverkar på konsumentens uppfattning om källan (Teng et al., 

2014) Exempelvis, år 2019 hamnade influencern och entreprenören Isabella Löwengrip 

mitt i en skandal, då det framgick att hon förvrängt sin statistik (Brännström, 2019). 

Detta ledde senare till att profilens pålitlighet drabbades, flera följare tvekade på 

Löwengrips samarbeten samt flera varumärken valde att sluta samarbeta med 

Löwengrip.  Detta exemplifierar att det inte vara fråga om en stor skandal för att påverka 

källans pålitlighet. 

Hovaland et al. (1966) betonar att pålitligheten kan rubbas om mottagaren får veta att 

källan gynnas av att rekommendera produkten eller tjänsten. Saima och Khan (2021) 

betonar att kvaliteten på informationen påverkar trovärdigheten och konsumentens 

köpintentioner. Därmed är det viktigt att influencers och varumärken är tydliga att 

märka ut samarbeten, samt kommunicera om produkten eller tjänsten är en present av 

ett företag. Annars kan konsumenterna bli vilseledda samt besvikna om informationen 

når dem i efterhand. Då vi förstår betydelsen av källans pålitlighet, får vi en bättre 

uppfattning om vilka faktorer som påverkar att parterna finner varandra trovärdiga och 

samarbeten mellan parterna kan ingås. 

2.2 Influencers relationer på sociala medier 

Under de senaste åren har marknadsföring utvecklats i takt med digitalisering och 

popularitet av sociala medier. Marknadsföring har gått från att vara fokuserat på 

transaktioner, till att fokusera på relationer, där fördelarna och värdet av relationen har 

ett ökat värde. (Gummerus, von Koskull & Kowalkowski, 2017) Nya typer av relationer 

har uppstått, då influencers har blivit allt mera populära och alldagliga. I figur 2 

presenteras en illustration av influencers, varumärkets och konsumentens relation till 

varandra. Den del av influencer marknadsföring som har undersökts mest är en form av 

konsumentens upplevda trovärdighet gentemot influencern (se Xiao et al., 2018; Lou & 

Yuan, 2019; Weismueller et al., 2020 Saima & Khan, 2021). Denna relation mellan 

följarna och influencern kan beskrivas som parasocial. Även en form av 

relationsmarknadsföring mellan varumärket och konsumenterna har uppehållits för att 

stärka relationen mellan potentiella och nuvarande kunder, även om varumärken har 

lagt allt mera fokus att marknadsföra genom influencers.  

Varumärkens relation till influencers och influencer marknadsföring har undersökts, 

men få studier har tagit i beaktande den andra parten i relationen, det vill säga 

influencers. Den tvåsidiga relationen mellan influencern och varumärket som kan 
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beskrivas som influencer-brand fit, har fått väldigt lite uppmärksamhet i akademisk 

forskning (se t.ex. Breves et al., 2019; Qian & Park, 2021) För att få en djupare förståelse 

för hur en bra influencer-brand fit uppstår bör vi först granska hurdan relation 

influencern har med sina följare, eftersom de är både varumärkets och influencerns 

största intressent.  

 

Figur 2 Illustration av relationer mellan varumärket, influencern och konsumenten 

2.2.1 Parasociala relationer 

Influencerns och konsumentens relation beskrivs ofta som parasocial (Hwang & Zhang, 

2018; Sokolova & Kefi, 2019). Denna typ av relation grundar sig i en illusion av en intim 

och personlig relation mellan de två parterna (Liebers & Schramm, 2019) i detta fall 

mellan influencern och följarna. Relationen är själv etablerade, vilket innebär att den 

andra parten kan vara omedveten om själva förhållande och källan i verkligheten 

influerar (Kelman, 1985). Även om denna illusion mellan influencern och följarna kan 

ifrågasättas, är det viktigt att komma ihåg att denna typ av relation inte ersätter andra 

relationer, utan parasociala relationer kan ses som en förlängning av relationer. 

Parasociala relationer är speciella eftersom de kan påverka konsumenten på ett affektivt, 

kognitivt samt beteendemässigt plan. (Yuksel & Labrecque, 2016) Följarna kan uppleva 

en affektiv samhörighet, som grundar sig i känslor och sinnesstämningar, samt en 

kognitiv påverkan där konsumentens åsikter och intressen influeras av källan. (Knoll, 

Schramm, Schallhorn & Wynistorf, 2015) Utöver detta kan konsumentens beteende 

påverkas både i det digitala och verkliga livet (Yuksel & Labrecque, 2016), då 

influencerns rekommendationer leder t.ex. konsumenten till ett köpbeslut. 

Relationen mellan influencern och konsumenten bygger på en form uppfattad 

trovärdighet gentemot influencern (Bakker, 2018). Olika dimensioner av intimitet, 

problemlösning, sällskap, vänskap, interaktion samt önsketänkande och identifiering 

har diskuterats vara orsaken till att parasociala relationer blivit så framgångsrika. 

Därmed kan de centrala teman i parasociala relationer sammanfattas som vänskap, 
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förståelse och identifiering med källan. (Chung & Cho, 2017) Vänskap kan beskrivas som 

en ömsesidig relation med närhet och uppskattning (Ibid). Influencern uppskattar sina 

följare, eftersom de möjliggör influencern att vidare utveckla sittpersonliga varumärke, 

samtidigt som följarna inspireras och informeras om ämnen som de tycker intressanta 

nog att följa. Förståelsen mellan influencern och konsumenten baserar sig på huruvida 

konsumenten upplever att hen känner influencern personligen (Chung & Cho, 2017). Då 

följarna upplever att de har en nära och intim relation med influencern, har det även en 

större förståelse och empati för influencern. I den parasociala relationen mellan 

influencers och deras följare kan det handla om huruvida följaren ser likheter i 

influencern och kan identifiera sig med hen. 

Redan 1956 presenterade Horton och Wohl (1956) teorier om parasociala interaktioner 

och den upplevda intimiteten hos ena parten. I denna relation har influencern ofta ett 

starkt inflytande och en övertygande kraft över sina följare. (Hwang & Zhang, 2018) En 

konsument följer influencers som hen kan relatera till (Djafarova & Rushwoth, 2017) 

samt utveckla en form av relation med.  Influencern influerar sina följare på flera olika 

sätt, genom att kommunicera om deras värderingar, rekommendationer eller livstilsval 

som följarna ofta engagerar sig med (Breves et al.,2019). Däremot är engagemanget 

gentemot följarna inte likgiltigt, eftersom influencers kan ha svårt att kommunicera med 

alla sina följare samtidigt (Sokolova & Kefi, 2019). Därmed kan även växelverkan 

beskrivas som parasocial (eng. para-social interaction) (Dibble, Hartmann & Rosaen, 

2016). Även om relationen är speciell och avvikande från andra relationer som 

konsumenten har med t.ex. andra konsumenter och varumärken, har studier ändå visat 

att genom parasociala relationen och influencer marknadsföring kan man effektivt skapa 

förtroende gentemot varumärken (t.ex. Soklova & Kefi, 2019; Breves et al., 2019).  

Parasociala relationer anses vara avgörande för konsumenternas utvärdering av 

varumärken (Fournier, 1998). För att skapa effektiv och övertygande kommunikation är 

det essentiellt att influencern skapar personligt och engagerande innehåll, eftersom det 

ökar på parasociala växelverkan samt stärker den uppleva parasociala relationen till 

influencern. (Breves et al., 2019) Därmed är det essentiellt att förstå denna relation, 

eftersom denna relation påverkar både influencern och varumärket som influencern 

marknadsför. Genom att förstå denna relation, så klargörs influencerns roll i relationen, 

samt hurdana samarbeten influencern bör göra för att engagera sina följare, samt skapa 

och utveckla vidare relationerna med dem. För varumärken är det essentiellt att förstå 

hur parasociala relationen fungerar, eftersom det är genom samarbete med influencern 
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och denna relation som varumärket kommunicerar med den slutliga målgruppen det vill 

säga influencerns följare. 

2.2.2 Varumärkets och influencerns relation  

Då användningen av sociala medier ökar, ökar även konsumenternas förväntningar 

gentemot varumärken. Dessa är förväntningar på genuint engagemang från varumärken, 

i form av kommentarer och reaktioner på konsumenternas engagemang. (Labrecque, 

2014) Detta har satt en prägel på företag att utveckla sina relationer med konsumenter, 

genom att både själva kommunicera med konsumenterna men även hitta lämpliga 

profiler som kan framföra varumärket samt skapa relationer till konsumenter, i form av 

influencer marknadsföring och ambassadörer.  

Campbell och Farrell (2020) presenterar en modell där de sammanfattar olika reklam 

funktioner som influencers representerar för företag. Denna modell presenteras i figur 

3. Campbell och Farrell (2020) argumenterar för att alla influencers, oavsett storlek, 

inkluderar tre centrala reklamfunktioner; tillgång till en potentiellt högt engagerad 

publik, influencers rekommendationer samt influencers som producent (Ibid). Genom 

att förstå vilka reklamfunktioner influencern har kan marknadsförare förstå hurdana 

influencers som passar varumärket bäst samt anpassa sina strategier och planer för att 

understöda dessa funktioner.  

 

Figur 3 Reklamfunktioner som influencern representerar, tillämpad Campbell och 
Farrell (2020) 



21 

  

 

2.2.2.1 Influencers rekommendationer 

Som tidigare nämnts, har influencers och kändisar en makt att rekommendera något till 

sina följare, vilket har kopplats samman med influencer marknadsföring (Awasthi & 

Choraria, 2015; Djafarova & Rushworth, 2016; Thomas & Johnson, 2017). Influencers 

kan anses vara en referensgrupp för konsumenter och deras följare, för informativa och 

ambitiösa rekommendationer, där influencern uppfattas som en kändis, expert eller 

konsument (Campbell & Farrell, 2020). Influencers som uppfattas som kändisar och är 

ett effektivt sätt att göra reklam på, eftersom de har en stark övertygande kraft på 

konsumenters uppfattning och imitation (Campbell & Farrell, 2020). Kändisar är en 

effektiv reklamfunktion eftersom de ökar på medvetenheten och exponeringen av 

varumärket samtidigt som de främjar attityden gentemot varumärket (Awasthi & 

Choraria, 2015). Influencern kan även anses vara expert inom flera olika områden 

exempelvis, produktkategorier, idéer och livsstil (Ibid). Eftersom en expert ökar på den 

uppfattade trovärdigheten (Munnukka et al., 2016), stärks trovärdigheten desto bättre 

en produkt passar in i influencerns expertområde (Campbell & Farrell, 2020). Därmed 

har influencern som uppfattas som en kändis eller expert, ett väldigt starkt inflytande på 

konsumenterna, eftersom det är person som många ser upp till och eftersträvar att nå 

samma nivå av framgång. 

Slutligen kan influencers uppfattas som en av konsumenterna, då de ofta presenterar sig 

själva som en konsument i sina sociala medier, för att skapa en form av samhörighet med 

sina följare (Campbell & Farrell, 2020). Då influencern i början av sin karriär identifierar 

sig som en konsument och lägger ut personligt innehåll, motiveras influencern av 

självförverkligande och en passion för det hen skapar innehåll om (Erz & Chrsitensen, 

2018).  I detta skede fungerar varumärket ofta endast som ett medel för identifiering 

(Nascimento, Campos & Suarez, 2020), och varumärken ingår sällan långvariga betalda 

samarbeten utan skickar ofta gratis produkter till influencern, i hopp om att få synlighet. 

I detta skede har influencern ofta ingen eller väldigt liten möjlighet att förhandla med 

varumärken (Erz & Christensen, 2018), vilket leder till att influencern ofta kontaktar 

varumärken vars produkter eller tjänster de gärna vill testa. Detta gör kommunikationen 

övertygande och effektiv, eftersom det efterliknar WOM, vilket uppfattas ofta som väldigt 

trovärdigt. (Campbell & Farrell, 2020) Då konsumenten uppfattar influencerns 

rekommendationer som genuina rekommendationer från konsument till konsument, 

stärks både trovärdigheten och reklamens kraft. 
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2.2.2.2 Influencers publik 

Den andra reklamfunktionen som influencers har enligt varumärken, är deras högt 

engagerade publik och samfund som de skapat. De har en möjlighet att nå ut till en 

potentiellt högt engagerad unik publik, som följer influencern av sin egen vilja. 

(Campbell & Farrell, 2020) Även om växelverkan i dessa samfund ofta är parasocial 

(Yukusel & Labrecque, 2016), är det ett effektivt sätt att skapa genuint engagemang med 

influencerns följare. Vad som är attraktivt med dessa samfund är att en väldigt bred 

organisk utsträckningen kan uppnås, vilket ofta är svårt för företag och varumärken 

själva att uppnå. (Campbell & Farrell, 2020) Då influencern vidare utvecklar sitt 

personliga varumärke, följarantalet växer och influencern börjar engagera sig med ett 

influencer samfund, ändrar varumärkets roll till att föra samman influencern med flera 

följare samt möjliggöra ekonomisk avkastning (Nascimento et al., 2020) Influencern 

strävar efter att skapa ett personligt varumärke, tala med en publik istället för sina 

vänner på sociala medier samt skapa en form av expertis eller nisch (Erz & Christensen, 

2018). Detta är skedet då influencern börjar söka sig till olika samarbetspartners 

eftersom deras samfunds engagemang är starkt och de har en möjlighet att på ett 

trovärdigt sätt rekommendera produkter och tjänster.  

Utöver detta kan företag lätt hitta en passande inriktning på konsumenter de vill nå 

genom att samarbeta med influencers i en nisch eller område som både passar 

varumärket, dess potentiella kunder samt influencern. (Campbell & Farrell, 2020) 

Genom att samarbeta med influencers som har en stark expertis inom ett visst område, 

som även passar varumärkets produkt eller service, kan trovärdigheten stärkas bland de 

önskade målgruppen, eftersom influencern ofta lägger ut genuina tips om deras 

nischområde (Schouten et al.,2020). Därtill kan influencerns innehåll vara mera 

effektivt och övertygande än varumärkets själv, eftersom influencers ofta samlar mera 

uppmärksamhet hos konsumenter. (Campbell & Farrell, 2020) Även Yuksel och 

Labrecque (2016) har kommit fram till att den parasociala växelverkan som finns på 

sociala medier ofta väcker mera uppmärksamhet hos konsumenter samt det kan även 

väcka intressen och påverka konsumenternas åsikter. Influencerns publik och samfund 

kan vara avgörande reklamfunktioner, då man väljer vilka influencers varumärket ska 

samarbeta med. Därmed är det viktigt att definiera vilken målgrupp varumärket vill nå, 

samt vilken målgrupp influencern vill nå så att målen lämpar sig med varandra. 
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2.2.2.3 Influencers roll som producent  

Den tredje och sista reklamfunktionen handlar om att influencers kan agera som 

producent för sociala medier på uppdrag av annonsören genom att producera innehåll, 

skapa strategier samt agera som en kontaktperson i influencerns. Influencers är ofta 

skickliga att förbereda, producera och redigera samarbetet, så att det passar varumärket. 

(Campbell & Farrell, 2020) Influencerns engagemang beror förstås på både varumärket 

och influencerns villighet att ge frihet till varandra att skapa innehåll. Vissa varumärken 

kan ha strängare riktlinjer om hur samarbetet ska se ut, medan vissa varumärken förlitar 

sig till influencern och hens förmåga att producera relevant och passande innehåll (Ibid). 

Då influencers är med och skapar strategier, kan det handla om att hen utformar lämpligt 

innehåll som följarna efterfrågar. Influencers kan hjälpa varumärket genom att råd giva 

hurudant innehåll och typer av samarbeten som är effektivast på influencerns 

plattformar, samt hurdant innehåll som efterfrågas. (Campbell & Farrell, 2020) Om 

influencern är villig att sätta mera tid och energi att skapa individualiserat innehåll som 

passar det personliga varumärket, varumärket som annonseras och följarnas efterfrågan 

och att varumärket godkänner detta, så finns det en möjlighet för djupare engagemang 

från följarna (Breves et al., 2019). Kombinationen av strategiska och kreativa insikter 

möjliggör det för influencern att veta hurdant innehåll följarna anser vara äkta och 

trovärdigt (Campbell & Farrell, 2020). 

Slutligen kan influencers ses som en förvaltare av deras samfund. Detta förstärker och 

uppmuntrar inte endast till ökat engagemang, utan det ökar på den organiska räckvidden 

samt fungerar som en stödfunktion för influencern och varumärket. (Campbell & Farrell, 

2020) Denna typ av kommunikation stärker inte endast den parasociala relationen, men 

den möjliggör värdefulla insikter och återkoppling på influencerns innehåll (Belanche et 

al.,2020). Då influencern rekommenderar något som är starkt kopplat till samfundet, 

finns det därmed större chans för ökad trovärdighet gentemot rekommendationen. 

Sammanfattningsvis lägger modellen för influencerns reklamfunktioner en bra grund för 

att förstå rollen av influencers i influencer marknadsföring. Detta är relevant, eftersom 

influencers spelar en allt större roll i nutida marknadsföringen, då konsumenterna blivit 

en aktiv part i denna typ av marknadsföring. (Campbell & Farrell, 2020) Genom att 

förstå hur varumärket upplever influencern och deras reklamfunktion, får vi en djupare 

förståelse för vilka faktorer som kan påverka varumärkens beslut då de ska välja 

passande influencers. Utöver detta ger det även en inblick i de olika delområden som 
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influencers måste tänka på då de väljer att utveckla sitt personliga varumärke för att 

möjliggöra en bra influencer-brand fit. 

2.3 Influencer-brand fit  

Tidigare studier som tagit i beaktande uppfattad lämplighet (eng. perceived fit) mellan 

varumärken har kommit fram till att en bättre uppfattad lämplighet gynnar varumärket, 

medans en dålig uppfattad lämplighet leder till förlorat förtroende gentemot 

varumärken (se Aaker & Keller 1990; Buil, Chernatony & Hem, 2009; Bergkvist & Zhou, 

2016).  Uppfattning om lämplighet kan undersökas på flera olika sätt (Qian & Park, 

2021). Tidigare forskning har fokuserat på generell lämplighet (eng. overall fit) som 

beskriver hur väl lämpligheten mellan varumärket och samarbetspartnern (t.ex. 

rekommenderaren, andra varumärken och sponsorer) uppfattas (se Grohs & Reisinger, 

2014; Stumpf & Baum, 2016; Torres, Augusto & Matos, 2019). Lämpligheten uppfattas 

vara bra då samarbetspartnern lämpar sig till varumärket och dess 

marknadsföringsaktiviteter.  

Syftet med denna avhandling är att förstå vilka faktorer påverkar både influencers och 

varumärken att ingå samarbeten med den andra parten. Därmed är det relevant att 

förstå vad en lämplig influencer-brand fit består av. Med influencer-brand fit anses 

huruvida samarbetet mellan influencern och varumärket uppfattas lämpligt av 

konsumenterna (Breves et al., 2019). Influencer-brand fit tar därmed i beaktande både 

influencerns personliga varumärke och dess lämplighet till samarbetspartnerns 

varumärke, samt varumärkets lämplighet till influencern. 

Tidigare forskning har kommit fram till att en dålig influencer-brand fit kan det ha 

negativa konsekvenser för båda parterna (t.ex. Breves et al., 2019; Qian & Park, 2021). 

För att förstå fenomenet influencer-brand fit börjar vi med att granska teorier om brand 

fit och influencer fit. Detta ger en inblick i varumärkens samt influencers uppfattning om 

betydelsen av att hitta lämpliga samarbetspartners. Avslutningsvis kommer den 

existerande teorin on influencer-brand fit att presenteras. 

2.3.1 Brand fit  

Huruvida en marknadsföringsaktivitet lämpar sig med varumärke är essentiellt. Det 

finns flera studier som behandlar brand fit (t.ex. Decker & Baade, 2016; Thomas & 

Johson, 2017; Backaler, 2018; Su & Kunkel, 2019) där anpassningen och lämpligheten 

diskuteras och dess betydelse betonas. Upplevd brand fit tar i beaktande konsumenters 
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upplevda intryck av nätverk som varumärket kopplas till, i form av kategorier och 

relevans (Su & Kunkel, 2019). Konsumenters upplevda brand fit påverkar deras 

värdering av varumärket (ibid), vilket innebär att om konsumenten upplever att 

värderingar, riktlinjer och samarbetspartners lämpar sig med varumärket kommer 

konsumenten att värdera varumärket högre. 

Upplevd brand fit är ett instrument som underlättar konsumenten att få en uppfattning 

om varumärket samt ställa förväntningar gentemot varumärkets kvalitet som i sin tur 

kan påverka konsumenternas konsumtionsbeslut (Su & Kunkel, 2019). Om brand fit 

upplevs trovärdig, kan det stärka konsumentens intryck av varumärket och ha en positiv 

inverkan på konsumentens handlingar, förmåga att fatta beslut samt deras beteende. 

(Decker & Baade, 2016) Då marknadsföringsaktiviteterna lämpar sig till varumärkets 

verksamhet, stärker det konsumenternas attityder mot varumärket samt med de 

parterna som varumärket samarbetar med. (Carlson, Donavan, Deitz, Bauer & Lala, 

2020) 

Även Bakker (2018) diskuterar influencer marknadsföring och hur det påverkar de tre 

parterna: konsumenten, influencern och varumärket. Utöver det, sammanfattar Bakker 

(2018) Percy och Elliotts (2016) VisCAP modell om olika karaktärsdrag som kan påverka 

varumärken att hitta passande influencers för att nå målen med sin kommunikation. 

Denna modell kan vi se i tabell 1. Det tre huvudsakliga målen med kommunikationen är 

ökad varumärkeskännedom, förbättrad attityd gentemot varumärket samt en stärkt 

avsikt att köpa varumärkets produkter. De egenskaper som varumärken ofta tar i 

beaktande är influencerns synlighet, trovärdighet, attraktion och kraft. (Bakker, 2018) 

Med influencerns synlighet menas hur igenkännbar influencern är (ibid). Ju större 

profil, desto bredare synlighet och märkesmedvetenhet. Trovärdigheten kan grunda sig 

i både uppfattad expertis samt pålitlighet av influencern (Bakker, 2018). Desto mer 

trovärdig influencern upplevs, desto effektivare uppfattas influencer marknadsföringen. 

Därtill beskriver Bakkers (2018) modell att influencerns attraktion påverkar även 

huruvida omtyckta och lika följarna kan uppfatta profilen, vilket även överensstämmer 

med tidigare studier om källans trovärdighet (se Ohanian, 1990; Schouten et al., 2020). 

Slutligen inkluderar modellen influencerns kraft att övertyga sin publik med sina 

rekommendationer (Bakker, 2018). Då influencern på ett naturligt men effektivt sätt kan 

övertyga sin publik, ökar möjligheten för följarna att köpa varumärket, eftersom de tror 

på influencerns rekommendationer. 
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Bakkers (2018) modell kan användas som bas för att förstå vad varumärken kan förvänta 

sig från influencers de samarbetar med. Genom att analysera dessa egenskaper hos olika 

kandidater kan företaget hitta lämpliga profiler som stöder målet med samarbetet. 

Därmed är det essentiellt att förstå vilka faktorer som påverkar varumärken att ingå 

samarbeten med influencers. 

Tabell 1 VisCAP -modell för varumärken att välja lämpliga influencers, tillämpad 
Bakker (2018) 

Mål med 
kommunikationen 

Egenskaper Beskrivning 

Varumärkeskännedom Synlighet Hur igenkännbar är influencern 

Attityd mot varumärket 
 

Trovärdighet 
• Expertis 

 

 

• Pålitlighet 
 
 
Attraktion 

• Omtyckbarhet 
 
 

• Likhet 

Hur pålitlig influencern upplevs 
• Influencern upplevda kunskap om 

produktkategorin 
 

• Ärlighet och tillförlitlighet hos 
influencer  

 
Hur attraktiv influencern upplevs 

• Influencern upplevs personliga eller 
attraktiva  

 
• Följarna anser att influencern liknar 

dem 

Avsikt att köpa 
varumärket 

Kraft Upplevd förmåga hos influencers att 
övertyga sin publik 
 

 

Tidigare studier har även studerat lämpligheten mellan kommunikatören och produkten 

som marknadsförs (eng. product-endorser fit)(tex. Carlson et al., 2020; Schouten et al., 

2020). Utöver influencerns trovärdighet och till vilken grad en konsument kan 

identifiera sig med influencern, är det viktigt att tänka på hur lämplig influencern är att 

marknadsföra varumärkets produkter eller tjänster (Schouten et al., 2020.) Denna 

lämplighet baserar sig på huruvida personen som rekommenderar produkten och själva 

produkten är konsekventa och överensstämmer med varandra (Carlson et al., 2020). Det 

är essentiellt att influencern som marknadsför produkten eller tjänsten passar ihop med 

det som rekommenderas, eftersom det finns en stark koppling mellan den upplevda 

lämpligheten och effektiviteten av reklamen (Schouten et al., 2020). Därmed är det 

väsentligt att företag hittar lämpliga influencers att samarbeta med för att effektivt 

kunna marknadsföra varumärket. Då konsumenten uppfattar att samarbetet är naturligt 

och lämpligt, ökar tilliten gentemot influencern samt varumärkets reklam (Schouten et 

al., 2020). Varumärken försöker ständigt bygga trovärdighet och kredibilitet för 
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konsumenter, som influencers kan förstärka om de lämpar sig bra till varumärket. 

(Bakker, 2018) Därmed är det viktigt att varumärken tänker noga efter då samarbeten 

väljs, så att influencern lämpar sig till varumärket samt samarbetet. Utöver det, är det 

viktigt att förstå att influencers själva genomgår en liknande utvärderingsprocess för att 

hitta lämpliga samarbetspartners. 

2.3.2 Influencer fit 

För att förstå influencer-brand fit bör vi även förstå influencerns sida av samarbetet, som 

i denna avhandling har valts att kallas för influencer fit. Influencer fit beskriver huruvida 

samarbetet lämpar sig till influencern och deras personliga varumärke. Eftersom 

konsumenter anser att det är viktigt att influencern lämpar sig med produkten som hen 

marknadsför (Djafarova & Rushworth, 2017), är det essentiellt att förstå hur influencern 

väljer lämpliga samarbetspartners. Huruvida, denna influencer fit uppfattas relevant och 

trovärdig är viktig, eftersom influencers personliga varumärken ofta kopplas till ett 

specifikt område där influencerns expertis kommer fram (Schouten et al., 2020).  

Därmed om influencern marknadsför ett varumärke eller produkt som inte 

överensstämmer med det personliga varumärket, kan deras trovärdighet ifrågasättas. 

Att använda sig av influencer marknadsföring garanterar inte framgångsrik annonsering 

(Schouten et al., 2020). För att uppnå effektiv annonsering genom rekommendationer, 

är det viktigt att profilens personliga image, expertis och personlighet överensstämmer 

med varumärket som marknadsförs (Kamins & Gupta, 1994). Genom att hitta 

varumärken som lämpar sig till influencerns personliga varumärke och framhäver det, 

kan influencern skapa långvariga och pålitliga samarbeten med lämpliga 

samarbetspartners som både varumärket och influencern kan gynnas av.  

Dock finns det få studier som tar i beaktande influencers syn på brand fit eller diskuterar 

hur influencern ser på olika samarbetsförfrågningar. Audrezet et al. (2020) 

argumenterar för att det finns två olika strategier för influencers att skapa autenticitet 

genom valet av sina samarbetspartners: autenticitet som grundar sig i passion och 

transparens. Dessa sammanfattas i tabell 2. Med passionerad autenticitet avser man att 

influencern motiveras av inre faktorer så som önskningar, mål och passion, snarare än 

yttre kommersiella faktorer. Influencers som yrkar på passionerad autenticitet, väljer att 

jobba med varumärken som passar deras stil, identitet samt som kan ge dem den kreativa 

frihet de behöver. (Audrezet, et al., 2020) Detta innebär att influencers väljer 

samarbetspartners på basis av huruvida deras personliga varumärke kan identifiera sig 
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med varumärket som marknadsförs, samt att influencerns egna passion reflekteras i de 

samarbeten de gör.  

Autenticitet som grundar sig i transparens, innebär att influencern är ärlig mot sina 

följare och ger en trovärdig och uttömmande representation av samarbetet samt 

influencerns personliga åsikter, för att skapa en känsla av personlig integritet (Audrezet 

et al., 2020). För att stärka på transparensen bör influencern markera tydligt ut 

samarbeten samt publicerar emellanåt osponsrat innehåll, för att öka på trovärdigheten 

av influencerns samarbeten   (Audrezet et al., 2020). Utöver detta innebär det även att 

influencern bör kunna tala fritt om sina åsikter om produkten eller tjänsten, utan att det 

låter allt för anordnat (ibid). Då influencers väljer sina samarbeten med transparensen i 

åtanke, finns det en möjlighet för ökad trovärdighet och engagemang gentemot 

influencern och varumärket, eftersom influencern vill med sina egna ord och  

Tabell 2 Faktorer som påverkar influencerns val av samarbetspartners, tillämpad 
Audrezet et al. (2020) 

Influencers val av 
samarbetspartners  
baserar sig på  

Faktorer som 
påverkar valet 

Beskrivning 

Upplevd autenticitet Autenticitet som 
grundar sig i 
passion  
 

• Influencern motiveras av en inre motivation, 
istället för det kommersiella. 

• Samarbeten med varumärken som passar 
influencerns stil, representerar deras 
varumärke och ger dem kreativ frihet. 

• Valet motiveras med att influencern får 
uppfylla sig själv och sina drömmar. 

 
Autenticitet som 
grundar sig i  
transparens 
 

• Influencern är ärlig gentemot sina följare och 
märker tydligt ut samarbeten, för att öka 
trovärdighet 

• Visa upp en verklighetstrogen bild av sitt liv, 
utan att redigera innehållet  

• Influencern visar upp en sanningsenlig och 
uttömmande bild av relationen med 
varumärket samt säger sina personliga åsikter 
för att uppnå känslan av integritet 

 

 

Sammanfattningsvis finns det få studier som tar i beaktande influencerns perspektiv, då 

det kommer till vilka faktorer som påverkar influencerns val av samarbetspartners. 

Därmed är det essentiellt att öka förståelse för influencers och studera om det finns 

andra faktorer som påverkar influencerns val än autenticitet. Genom att öka förståelsen 
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för vilka faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten, möjliggörs även större 

chans för lyckade samarbeten och lämpliga influencer-brand fit. 

2.3.3 Betydelsen av influencer-brand fit 

Endast fåtal undersökningar har gjorts av influencer-brand fit (se Breves et al., 2019; 

Qian & Park, 2021). Båda artiklarna lyfter fram betydelsen av en bra influencer-brand 

fit. Qian och Park (2021) argumenterar för att en dålig influencer-brand fit kan ha 

ödesdigra konsekvenser för både influencern och varumärket. En dålig influencer-brand 

fit leder direkt och indirekt till mindre intentioner av eWOM, sämre köpintentioner och 

attityd gentemot varumärket (ibid).   

Det är viktigt att varumärken tar i beaktande konsumentens särdrag, så att de kan 

implementera passande influencer kampanjer och aktiviteter, som tilltalar målgruppen 

(Qian & Park, 2021) Då varumärket tar i beaktande målgruppens särdrag, möjliggörs en 

mera effektiv kommunikation, eftersom influencer kampanjen kan utformas så att den 

tilltalar följarna på ett sätt som lämpar sig till följarnas särdrag. Qian och Park (2021) 

betonar även att varumärkets personlighet är en viktig faktor att ta i beaktande då man 

utvecklar samarbetsförhållanden med influencers.  Om personligheterna lämpar sig med 

varandra, kommer det kommersiella innehållet att uppfattas mera trovärdigt. 

Utöver detta bör influencers samarbeta med företag som passar deras nischområde, 

intressen samt personliga varumärke, speciellt då det är frågan om debuterande 

influencers som inte har skapat en stark parasocial relation med sina följare (Breves et 

al., 2019), eftersom det ökar på trovärdigheten gentemot influencerns samarbeten. 

Breves et al. (2019) argumenterar även att influencers bör kunna tacka nej till 

samarbeten av stora varumärken, om de starkt strider mot influencerns personliga 

varumärke, eftersom det kan förstöra den upplevda expertisen och trovärdigheten. 

Däremot finns det ingen teori som direkt anknyter till vilka faktorer som påverkar själva 

valet av samarbetspartners utöver passionerad och transparant autenticitet presenterat 

av Audrezet et al. (2020).  

Breves et al. (2019) argumenterar även för att en stark influencer-brand fit, stärker 

konsumentens attityder mot varumärket samt har positiva följder på deras 

konsumentbeteende, då upplevda trovärdigheten är hög. Utöver detta är det viktigt att 

ta i beaktande källans upplevda trovärdighet, eftersom det har en stark koppling till 

konsumentens uppfattning och attityd gentemot varumärket (ibid).  För att en bra 

influencer-brand fit ska uppstå, är det relevant att förstå vilka faktorer påverkar 
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varumärken och influencers att ingå samarbeten. Genom att förstå vilka faktorerna är, 

kan en bas för att vidare utveckla framgångsrika samarbeten med lämplig influencer-

brand fit utformas. 

2.4 Sammanfattning av teorin 

Detta kapitel har redogjort för relevant teori som denna studie är uppbyggd av, nämligen 

influencer marknadsföring, brand fit, influencer fit samt influencer-brand fit. I 

delkapitlet av influencer marknadsföring diskuterades olika typer och storlekars 

influencers, samt kopplingen mellan influencers och kändisar fastställdes (se Jin et al., 

2019; Schouten et al., 2020). Denna inblick ger oss en bredare förståelse för influencers, 

samt varför varumärken väljer att investera allt större andelar i influencer 

marknadsföring. Utöver detta har det konstaterats för att nå framgång med influencer 

marknadsföring, bör konsumenterna uppfatta samarbetet och speciellt influencern 

trovärdig (se Xiao et al., 2018; Lou & Yuan, 2019; Weismueller et al., 2020; Saima & 

Khan, 2021). Flera studier på visar att attraktion, expertis samt pålitlighet påverkar 

influencerns trovärdighet (se Teng et a., 2014; Muunnukka et al., 2016), och därmed är 

effektiviteten av influencer marknadsföring beroende av huruvida konsument uppfattar 

samarbetet trovärdigt. 

För att hitta lämpliga samarbetspartners, bör både influencern och varumärket att ta i 

beaktande hurdana partners som skulle lämpa sig till sitt varumärke, så att samarbetet 

uppfattas genuint och trovärdigt av konsumenterna. Influencer-brand fit har påvisats att 

vara essentiellt för både influencern och varumärket (se Breves et al., 2019; Qian & Park, 

2021), eftersom en dålig anpassning och lämplighet mellan parterna kan ha negativa 

konsekvenser i form av negativ eWOM, sämre köpintentioner samt attityd gentemot 

varumärket och influencern (Qian & Park, 2021). 

Då det kommer till hur varumärket väljer lämpliga influencers, finns det endast få 

studier som behandlar ämnet. Bakker (2018) presenterar en modell där varumärkets val 

av influencer påverkas av hur varumärkeskännedomen, attityden mot varumärket samt 

köpavsikt influeras av influencern. Egenskaperna som då evalueras hos influencern är 

dess synlighet, kredibilitet, attraktion samt kraft (ibid). Denna modell kan användas som 

grund för att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar varumärken då det ska ingå 

ett influencer samarbete. Utöver detta betonar Carlson et al. (2020) och Schouten et al. 

(2020) betydelsen av att influencern lämpar sig till produkten eller tjänsten som 

marknadsförs. Därmed är det essentiellt att inkludera influencerns lämplighet till 
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faktorer som kan påverka varumärket, då man analyserar vilka faktorer som påverkar 

att varumärken ingår samarbeten med infleuncers. 

Hittills har det funnits begränsat antal studier som undersöker influencers personliga 

varumärken samt hur de väljer lämpliga samarbetspartners. Endast Audrezet et al. 

(2020) påvisar att det finns två faktorer om influencerns uppfattade autenticitet som kan 

påverkar valet av vilka samarbeten influencern gör; autenticitet som grundar sig i 

transparens och passion. Att få en djupare förståelse för hur influencers väljer sina 

samarbetsparters, samt vilka faktorer påverkar detta val är essentiellt eftersom det ger 

en inblick i hur relationen uppstår samt vilka faktorer som inverkar att ett lyckat 

samarbete kan uppstå, där båda parternas krav och förväntningar tas i beaktande. 

Eftersom det finns lite forskning som fokuserar på influencern och deras personliga 

varumärken, ger en bättre uppfattning om hur influencers väljer sina samarbetspartners 

även implikationer för hur influencers kan utveckla sina personliga varumärken. 

För att besvara studiens syfte är det essentiellt att tai i beaktande båda parterna och vilka 

faktorer som påverkar dem att ingå ett samarbete med varandra. På följande sida i figur 

4 presenteras den sammanfattande modellen av teoretiska referensramen som tar i 

beaktande de mest centrala teorierna av influencer fit och brand fit. Figuren presenterar 

de faktorer som är kända för att inverka på valet av samarbetspartners, för både 

varumärken och influencers. I den vänstra delen av modellen presenteras de kända 

faktorer som påverkar på varumärken att ingå samarbeten med influencers som grundar 

sig främst på Bakker (2018) och Schouten et al. (2020) och inkluderar därmed faktorer 

som influencerns lämplighet, synlighet, trovärdighet, attraktion och kraft att övertyga. I 

den högra delen presenteras de kända faktorerna som påverkar influencers att ingå 

samarbeten, kopplat till uppfattad autenticitet som enligt Audrezet et al. (2020) grundar 

sig i transparens och passion. 
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Figur 4 Översikt av faktorer som påverkar varumärken och influencers att ingå 
samarbeten 

Den sammanfattande modellen, presenterat i figur 4 kommer att fungera som grund till 

min empiriska studie. I följande kapitel kommer jag att presentera val av 

forskningsmetodik för denna avhandling samt praktiska tillvägagångssätt för att uppnå 

syftet av min studie. 
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3 METODDISKUSSION 

Syftet med denna avhandling är att förstå vilka faktorer som påverkar varumärken och 

influencers att ingå samarbeten. I detta kapitel kommer den empiriska undersökningen 

att förklaras samt val av metod presenteras. Utöver detta kommer urval, tillgänglighet, 

datainsamling samt analys av data att redogöras. Till slut kommer kredibilitet och 

validitet av studien att diskuteras. 

3.1 Val av metod 

I den empiriska undersökningen analyseras vilka faktorer som påverkar varumärken och 

influencers att ingå samarbeten. Undersökningen kan klassas som explorativ, eftersom 

syftet är att upptäcka och få en djupare förståelse för fenomenet. Detta kan göras genom 

en litteraturgranskning, intervjuer med experter samt fokusgrupper. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2015) I denna avhandling har jag gjort en grundlig litteraturgranskning för att 

få en djupare förståelse över fenomenet influencer marknadsföring. För att öka förståelse 

för fenomenet, kommer en kvalitativ undersökning att genomföras. 

Tidigare forskning om influencer-brand fit har gjort kvantitativa undersökningar, t.ex. 

Breves et al. (2019) samt Qian och Park (2020). Då kvantitativa undersökningar har 

gjorts om ett fenomen, där statistiskt signifikanta resultat har uppkommit och mönster 

identifieras, kan det vara lämpligt att utöka forskningen till en explorativ studie med 

kvalitativa undersökningar (Patton, 2015). Därmed vore det lämpligt att utföra en 

kvalitativ undersökning om influencer-brand fit, eftersom det skulle ge oss en djupare 

förståelse och mera kunskap om fenomenet. 

Kvalitativa studier möjliggör en djupare och mera detaljfokuserad undersökning 

(Patton, 2015), vilket ofta resulterar i en djupare förståelse för ett fenomen. Däremot 

minskar chansen att generalisera resultaten då man i kvalitativa studier ofta använder 

ett mindre urval (ibid). Valet att göra en kvalitativ studie baserar sig även på studiens 

syfte och forskningsfråga (Saunders at al., 2015). Då studiens syfte är att förstå vilka 

faktorer som påverkar både influencers och varumärken att ingå samarbeten, är det 

essentiellt att förstå vilka dessa faktorer är och vad de grundar sig i. En mental process 

som denna kan vara utmanande att överföra till siffror lämpade för kvantitativ forskning. 

Utöver detta skulle det ha varit svårt eller nästintill omöjligt att skapa ett frågeformulär 

som skulle ta i beaktande båda parterna och göra resultaten jämförbara. Då influencers 

synpunkt i denna relation är relativt oupptäckt, anser jag att det är viktigt att lyssna på 
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dem och försöka förstå även deras synvinkel i processen att hitta lämpliga 

samarbetspartners.  

Eftersom undersökningen kan klassas som explorativ har en icke-standardiserad metod 

valts för intervjuerna. Detta möjliggör djupare samtal med informanterna. Ytterligare 

har semi-strukturerade intervjuer valts, eftersom det ger en möjlighet att öka 

anpassningsförmåga och flexibilitet, samtidigt som det ger riktlinjer för vilka ämnen och 

frågor som ska tas upp. (Saunders et al., 2015) Utöver detta möjliggör semi-

strukturerade intervjuer en djupgående och relativt öppen konversation mellan 

informanten och intervjuaren (Patton, 2015), vilket tillåter en naturlig och avslappnad 

konversation där informanten kan känna sig bekväm. 

Intervjuerna gjordes individuellt, eftersom det möjliggjorde en djupare inblick i varje 

respondents personliga uppfattning om influencer-brand fit. En grupp intervju där man 

intervjuar var sin fokusgrupp, skulle eventuellt ha kunnat påverka respondenternas svar, 

eftersom ämnet är personligt och respondenterna skulle kunna känna press att svara i 

linje med de andra respondenterna för att inte göra bort sig eller sticka ut ur mängden. 

(Patton, 2015) Även om studiens syfte är att förstå både influencers och varumärken i 

plural, är det viktigt att komma ihåg att ett samarbete ofta ingås med enskilda 

varumärken och influencers och därmed är det essentiellt att förstå hur båda parterna 

agerar som individer och inte hur de påverkas av andra influencers och varumärken. 

Därmed är det viktigt att respondenterna intervjuats enskilt så att de kände sig trygga att 

dela med sig om sina tankar och åsikter utan att deras integritet var hotad. 

Att förstå vilka faktorer som påverkar både influencers och varumärken att ingå 

samarbeten är ett komplext fenomen och svårt att observera, eftersom tankar och 

känslor inte kan observeras (Patton, 2015). Därmed behövdes en djupgående studie för 

att förstå hur den komplexa samarbetsrelationen mellan influencers och varumärke 

byggs upp. Eftersom en kvalitativ studie kan ge en djupare förståelse för fenomen genom 

djupgående intervjuer och informationsrika fall (Patton, 2015), valdes denna metod för 

att uppnå studiens syfte. 

3.2 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska aspekter i kvalitativa studier relateras till val av metod. I denna 

avhandling bör aspekter som kopplas till personliga intervjuer därmed tas i beaktande. 

Djupgående intervjuer som fokuserar på att förstå en person eller ett fenomen, berör ofta 

respondenterna på ett personligt plan, då de väcker olika typer av reaktioner, tankar och 
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känslor (Patton, 2015). Därmed är det viktigt att respondenterna känner sig bekväma 

och har tillit gentemot intervjuaren, för att kunna svara sanningsenligt på frågorna, utan 

att känna sig obekväm eller dömd. 

Då studiens forskningskvalitet bedöms är ett av kriterierna integritet. Integritet 

beskriver till vilken utsträckning tolkningen inte påverkas av felinformation, lögner eller 

felaktiga framställningar från respondenterna (Wallendorf & Belk, 1989). För studiens 

syfte, är det viktigt att respondenterna känner sig bekväma att tala om ämnet, även om 

det ställvis kräver dem att svara på personliga frågor. För att säkerställa studiens kvalitet, 

skickade jag ett e-mail på förhand där jag presenterade studiens syfte och att all data 

skulle användas endast till min avhandling. Utöver detta beskrev jag att deltagande i 

studien var helt och hållet frivilligt, samt frågade genom vilket forum skulle vara det mest 

bekväma för respondenten att delta i intervjun. 

På grund av studiens karaktär, finns det ingen orsak att identifiera respondenterna och 

därmed är alla respondenter anonyma. För att garantera att data har samlats in med 

respondenternas samtycke, skickades ett samtyckes formulär (se Bilaga 1) till samtliga 

respondenter enligt Hankens nya rekommendationer. Formuläret, säkerställde att jag 

hade tillstånd att använda data som samlats in, men också att respondenterna förstått 

vad studien vill uppnå samt till vilket syfte data skulle användas. 

3.3 Urval 

En kvalitativ studie tillåter användningen av icke-slumpmässiga urval. Det är omöjlig att 

studera hela populationen och därmed behövs ett lämpligt urval (Saunders et al., 2015) 

för att främja studiens syfte. Urvalet för min undersökning är utformat för att stödja 

studiens syfte, det vill säga, att förstå vilka faktorer påverkar influencers och varumärken 

att ingå samarbeten, samtidigt som tillgänglighet av lämplig data tagits i beaktande.  

Populationen definierar från vilken helhet undersökningens urval kommer att dras från 

(Eisenhardt, 1989). Populationen kommer därmed att spela en roll i dataanalysen, 

eftersom det begränsar möjligheten att generalisera studiens resultat (Ibid). Eftersom 

studiens syfte är att förstå vilka faktorer påverkar både influencers och varumärken att 

ingå samarbeten, kommer urvalet att styras av detta samt hur data analyseras. I 

avhandlingen undersöker jag därmed två olika grupper: influencers och 

marknadsföringsexperter som jobbar med influencer marknadsföring. Detta möjliggör 

relevant och betydelsefull data, som kan besvara studiens syfte.  
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Enligt Gummesson (2000) är ett av de största problemen med tillgänglighet att 

främlingar ofta har det svårt att få samma tillgänglighet som personer som t.ex. har en 

professionell relation genom arbetsplatsen. Eftersom jag jobbar med PR och influencer 

marknadsföring på ett företag som är aktivt inom kosmetikbranschen i Finland har jag 

tillgång till relevanta informanter så som experter inom influencer marknadsföring samt 

influencers. Denna form av tillgänglighet ger mig möjlighet att genomföra min studie 

samt besvara studiens syfte, eftersom jag har möjlighet till att få relevant och 

informationsrik data av både och marknadsföringsexperter och influencers. 

3.3.1 Marknadsföringsexperter 

För att besvara forskningsfråga 1: vilka faktorer påverkar varumärken att ingå 

samarbeten med influencers, bör vi få en förståelse för varumärken. Därmed är det 

relevant att inkludera marknadsföringsexperter i urvalet för att uppnå studiens syfte. 

Meningsfullt urval (eng. purposeful sampling) innebär att informationsrika 

respondenter väljs för att möjliggöra en djupare förståelse för fenomenet som undersöks 

(Patton, 2015). Detta innebär att urvalet är valt för ett specifikt syfte. För att främja 

studiens syfte har ett intensitetsurval (eng. intensity sample) använts enligt Pattons 

(2015) råd, eftersom det möjliggör intervjuer med informationsrika individer som har 

relevant och aktuell information. I denna studie har fyra marknadsföringsexperter inom 

den finska kosmetikbranschen intervjuats, för att få en djup inblick i hur processen att 

välja lämpliga influencers ser ut samt vilka faktorer kan påverka valet av varumärkens 

samarbetspartners. I tabell 3 presenteras samtliga respondenter som klassas som 

marknadsföringsexperter inom influencer marknadsföring i Finland, samt hur länge de 

jobbat med influencer marknadsföring. 

Tabell 3 Respondenter: Marknadsföringsexperter 

Respondent  Position Erfarenhet av influencer 
marknadsföring 

Expert 1 PR & Kommunikationschef 9 år 

Expert 2 Kommunikationschef 7 år 

Expert 3 PR Assistent 1 år 

Expert 4 Kommunikationsdirektör 4 år 

3.3.2 Influencers 

För att besvara forskningsfråga 2: vilka faktorer påverkar influencers att ingå 

samarbeten med varumärken, bör även influencers studeras. Då influencer respondenter 

har valts, har ett urval på basis av karaktärsdrag gjorts. Detta urval har skapats på basis 
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av en grupp som studerats. Urvalet kan antingen vara homogent eller varierande, 

beroende på undersökningen i fråga. (Patton, 2015) I denna studie har influencers valts 

på basis av att de alla har en gemensam nämnare, då de samarbetar eller har samarbetat 

med kosmetikvarumärken som är aktiva på den finska marknaden. Ett homogent urval 

används ofta för att studera en grupp på djupet (ibid) och därmed har denna homogena 

grupp av skönhets och livsstils influencers valts. Därmed har fyra influencers att 

intervjuats (se tabell 4), för att kartlägga vilka krav de kan ha på sina samarbetspartners, 

samt försöka förstå vilka faktorer som inverkar på valet av sina samarbetspartners. 

Tabell 4 Respondenter: Influencers 

Respondent  Jobbat som 
influencer 

Influencerns storlek 

Influencer 1 10 år Makro influencer 

Influencer 2 12 år Makro influencer 

Influencer 3 7 år Mikro influencers 

Influencer 4 3,5 år Nano influencer 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen för min studie skedde genom djupgående individuella intervjuer med 

respondenterna. Ändamålet med intervjuer är att förstå respondentens tankegång och 

fråga frågor som förklarar respondentens perspektiv (Patton, 2015). I denna avhandling 

finns det två olika grupper som vi försöker förstå: influencers och varumärkets experter, 

och därmed är det viktigt att datainsamlingen lämpar sig till båda grupperna.  

Sambandet mellan intervjuaren och informanten är nyckeln till framgångsrika intervjuer 

(Patton, 2015). Intervjuaren hade en professionell relation till de flesta informanterna, 

eftersom informanterna var personer som intervjuaren jobbar med på daglig basis, eller 

har varit i kontakt genom sina arbetsuppgifter. Därmed var intervjustilen professionell, 

men avslappnad och framfördes mera som en konversation mellan två kollegor. Alla 

informanter krävde olika typer av stöd under intervjuerna, i form av nickande och 

varierande engagemang. De semi-strukturerade intervjuerna möjliggjorde en mera 

naturlig konversation, eftersom intervjuaren kunde ställa frågorna enligt intervjuns gång 

och informantens behov. 

Ett av de viktigaste elementen i intervjuer är intervjuarens roll och beteende, eftersom 

detta påverkar kvaliteten av intervjun. Det viktigt att intervjuaren är objektiv och icke 

dömande, så att hen upplevs trovärdig och autentisk. (Patton, 2015) Detta är viktigt 

eftersom ämnet kan upplevas som känsligt på både personlig och företagsnivå. Min roll 
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som intervjuare var objektiv och neutral, eftersom jag ville undvika partiskhet och 

inverkan på informanternas svar. Det är det viktigt att frågorna är korrekt ställda och 

lätta att förstå så respondenten vet vad det är intervjuaren vill ha svar på och kan svara 

till sin bästa förmåga (ibid). För att försäkra mig att frågorna följer en röd tråd och är 

lätta att förstå, hölls en pilotintervju, vilket möjliggjorde förbättringar i intervjuguiden.   

3.4.1 Intervjuerna 

Innan de verkliga intervjuerna ägde rum, utfördes två stycken pilotintervjuer med två 

personer som frivilligt ställde upp och var medvetna om att det var övningsintervjuer. 

Syftet med pilotintervjuerna var att gå igenom intervjuguiden och försäkra mig att 

frågorna var relevanta och lämpligt ställda. Eftersom avhandlingen studerar två olika 

grupper, influencers och varumärken, har två intervjuguider sammanställts. Dessa 

presenteras senare i kapitel 3.4.3. Den första pilotintervjun ägde rum den 4 april 2021 

och behandlade influencerns intervjuguide. I den andra pilotintervjun som ägde rum 5 

april 2021, diskuterades frågorna kring varumärken och hur de väljer lämpliga 

samarbetspartners.  

Pilotintervjuerna var betydelsefulla, eftersom det gav mig möjligheten att omstrukturera 

intervjuerna och ställvis förbättra frågeställningen. Utöver detta hade jag även möjlighet 

att inse vilka frågor som bör revideras och vilka frågor som bör läggas till. Personerna 

som intervjuades till pilotintervjuerna, intervjuades slutligen inte för studien, eftersom 

de skulle ha en förhandsuppfattning om materialet och frågorna, som eventuellt skulle 

kunna påverka validiteten av deras svar. Data från pilotintervjuerna inkluderades 

därmed inte i analysen av data. 

Tabell 5 Information om intervjuerna 

Informant  Plats Datum Längd 

Influencer 1 Teams 8.4.2021 39:19 

Influencer 2 Teams 20.4.2021 48:20 

Influencer 3 Teams 23.4.2021 1:05:13 

Influencer 4 Teams 7.5.2021 46:21 

Expert 1 Teams 22.4.2021 45:35 

Expert 2 Teams 6.4.2021 42:58 

Expert 3 Teams 26.4.2021 48:02 

Expert 4 Teams 4.6.2021 32:38 
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Totalt hölls åtta intervjuer mellan 6.4.2021 och 4.6.2021. Ursprungligen hade inte exakt 

antal av intervjuer bestämts, eftersom Silverman (2011) rekommenderar att intervjua så 

många informanter som behövs tills mönster börjar forma sig och respondenternas svar 

upprepar varandra. I tabell 5 presenteras närmare detaljer om intervjuerna.   

På grund av det rådande pandemiläget, var intervjuerna tvungna att hållas digitalt via 

videosamtal. Varje intervju spelades in med hjälp av en telefon eller Microsoft Teams 

funktion att spela in ett möte. Inspelningen testades för att se att det fungerade samt att 

ljudkvaliteten var tillräckligt bra. Fördelen med videosamtal är att det enkelt går att 

banda in samtalet, då respondenten get tillåtelse till det.  Utöver detta möjliggör 

videosamtal att allt flera respondenterna hade möjlighet att delta i intervjuerna samt 

från olika platser i. Respondenterna kunde välja i vilket utrymme eller plats de känner 

sig mest bekväma i och därmed var stämningen avslappnad under intervjuerna. 

Enligt Pattons (2015) rekommendationer, antecknades endast stödord under själva 

intervjun. Inspelningen möjliggjorde att intervjuaren kunde fokusera på diskussionen, 

vilket gjorde stämningen mera naturlig och bekväm. Samtliga intervjuer transkriberades 

noga, eftersom det möjliggjorde att respondentens exakta ord kan användas i 

avhandlingens analys. Transkriberingen resulterade i 57 sidor av text. Intervjuerna 

utfördes både på svenska och finska, enligt respondentens modersmål. 

Transkriberingarna gjordes på både finska och svenska i enlighet med det språk som 

använts under intervjun, medan de finska citaten som använts i avhandlingen översattes 

till svenska, så att alla citat i avhandlingen var på svenska. 

3.4.2 Intervjuguide 

Intervjuerna bygger på intervjuguiden som bifogats i bilaga 2. De semi-strukturerade 

intervjuerna möjliggjorde flexibilitet och förmåga att anpassa sig till respondenternas 

svar, samtidigt som intervjuguiden fungerade som ett ramverk för intervjuerna och 

skapade en bas för analysen av data (Saunders et al., 2012). Ämnen i intervjuguiden 

bestämdes på förhand, men formationen av den exakta frågeställningen lämnades till 

intervjusituationen (Patton, 2015), eftersom gjorde intervjuerna mera naturliga och gav 

intervjuaren en möjlighet att fördjupa sig på områden som respondenten verkade ha en 

djupare förståelse om. På basis av de första intervjuerna gjordes några justeringar i 

intervjuguiden, eftersom skribenten märkte att en hel del relevanta följdfrågor saknades 

och därmed reviderades intervjuguiden i några omgångar för att få den slutliga 

intervjuguiden. 
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Fördelen med en intervjuguide är att tiden kan allokeras korrekt, samtidigt som alla 

väsentliga ämnen tas i beaktande och diskuteras om med samtliga respondenter (Patton, 

2015). Studiens intervjuguide behandlar de mest centrala teman i avhandlingen: 

influencer marknadsföring, brand fit och influencer fit. För att uppnå studiens syfte, och 

förstå vilka faktorer påverkar både varumärken och influencers att ingå samarbeten, var 

det nödvändigt att utforma två separata intervjuguider.  

Den första intervjuguiden har utformats för intervjuerna med experter inom 

fallföretaget, medan den andra intervjuguiden utformades för intervjuerna med 

influencers. För att få en naturlig början på intervjun samlades grundläggande 

bakgrundsinformation av respondenterna. I den första delen behandlade influencer 

marknadsföring; hur respondenten uppfattar området och vad detta innebär för deras 

verksamhet. I den andra delen av intervjuguiden, behandlades influencer fit med 

varumärkes representanter och brand fit med influencers. Intervjun avslutades med en 

kort diskussion om influencer-brand fit samt samarbeten i allmänhet. Följande teman 

diskuterades: 

Influencer marknadsföring.  Alla intervjuer började med en diskussion om influencer 

marknadsföring för att förstå respondenternas uppfattning och expertis om ämnet. 

Syftet var att fördjupa förståelsen för varför företaget samarbetar med influencers och 

på vilket sätt de gör det, samtidigt som att skapa en förståelse för influencers samarbeten 

och hurdana samarbeten de gör och varför. 

Brand fit. I intervjuerna med experterna, diskuterades betydelsen av att hitta lämpliga 

influencers för varumärket att samarbeta med. Detta gav en inblick i huruvida viktigt det 

är att influencern lämpar sig till varumärket, samt hur varumärket hittar och väljer 

lämpliga influencers. 

Influencer fit. I intervjuerna med influencers, diskuterades betydelsen av att hitta 

lämpliga varumärken att samarbeta med. Detta gav  en inblick i huruvida varumärket 

som ska marknadsföras, passar med influencerns personliga varumärke samt vilka 

faktorer påverkar influencern då hen väljer sina samarbetspartners. 

3.5 Analys av data 

Analys av den insamlade data utfördes i enlighet med Pattons (2015) innehållsanalys, 

som innefattar att forskaren bearbetar kvalitativ data, så att det medför ytterligare 

betydelse och innebörd. Syftet med innehållsanalysen är att bearbeta data, så 
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forskningsfrågan kan besvaras med påtagliga konklusioner från den empiriska 

undersökningen. I studien användes Spiggles (1994) sju stegs modell som består av; 

jämförelse, abstraktion, kategorisering, dimensionering, iteration, motbevisning och 

integrering. De sju stegen behöver inte ske i ordning, eftersom de inte tar ut varandra 

och flera av stegen kan även att ske samtidigt (ibid). Genom att använda lämpliga steg, 

hjälper det att hitta övergripande teman samt konkludera slutsatser som kan användas 

för att revidera studiens sammanfattande modell. 

Före resultaten har analyserats, transkriberades och bearbetades samtliga intervjuer 

genom att organisera insamlad data genom kategorisering och kodning (se Spiggle, 1994; 

Silverman, 2011). I denna analys tillämpades en så kallad färgkodning av data, där olika 

färger representerade olika teman eller kategorier, exempelvis; parasociala relationer, 

trovärdighet, produkt, räckvidd, målgrupp och kampanj. Under dataanalysen har de 

befintliga kategorierna presenterade i teorikapitlet av Bakker (2018) samt Audrezet et al. 

(2020) varit i åtanke, för att underlätta identifieringen av nya och befintliga teman. Efter 

att data har kodats till olika kategorier, utvärderades data för att identifiera abstrakta 

teman. Genom att göra en abstraktion, samlas de olika kategorierna, för att skapa mera 

generella koncept (se Spiggle, 1994). I tabell 6 presenteras kategoriseringen samt 

abstraktionen av data, för varumärkets faktorer; synlighet, influencer fit och 

trovärdighet. De abstrakta teman som hittades för influencers var; autenticitet, innehåll, 

intuition, relation till varumärke, relation till följarna samt uppfattning om varumärke.  

Tabell 6 Data kodning: teman och kategorier för varumärket 

Teman Synlighet Influencer fit Trovärdighet 

Kategorier Kampanj  

Räckvidd 

Engagemang 

Följare 

 

Personligt varumärke 

Produkt 

Etik & värderingar 

Plattform 

Kategori 

Expertis 

Pålitlighet 

 
Jämförelse och dimensionering, utfördes genomgående under analysprocessen, då 

studiens natur gjorde att flera av kategorier och teman delvis kopplades eller relaterade 

till varandra. Jämförelse innebär att insamlad data jämförs med varann, för att hitta 

likheter och olikheter, medan dimensionering fokuserar på att identifiera attribut till hur 

kategorierna och koncepten byggs upp. (Spiggle, 1994) Slutligen har iteration 

implementerats under analysen genom att jag ständigt under analysens gång rört mig 

mellan de olika analysstegen presenterade ovan, för att besvara studiens syfte på bästa 

sätt. Sammanfattningsvis tillämpas den teoretiska referensramen då data tyds, 
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analyseras och sammanfattas. I avhandlingen beskrivs explicit och konsekvent olika 

samband och dimensioner mellan data och teori för att stärka analysens resultat. 

3.6 Studiens forskningskvalitet 

I detta delkapitel diskuteras studiens forskningskvalitet. Studien försöker vara så tydlig 

som möjligt för att skapa pålitlighet och undvika missförstånd (Gummesson, 2000). För 

att kontrollera kvaliteten av studien, bör kredibilitet, överförbarhet, anpassningsbarhet, 

tillförlitlighet och integritet att tas i beaktande (se Wallendorf & Belk, 1989; Gummesson, 

2000; Silverman, 2011). Kredibiliteten syftar till huruvida resultaten av studien 

representerar en tillräcklig och trovärdig bild av verkligheten (Wallendorf & Belk, 1989). 

Kredibilitet av studien har säkerställts genom noggrann transkribering av intervjuerna 

och presentation av relevanta och informativa resultat i form av citat. Utöver detta har 

val av metod, urval samt dataanalys presenterats grundläggande i metodkapitlet. 

Studiens giltighet säkerställs genom en grundlig presentation om hur data samlats in 

samt hur intervjuguiden strukturerats (se Gummesson, 2000).  

Överförbarhet beskriver till vilken grad studiens resultat är oberoende dess kontext, det 

vill säga hur resultaten kan tillämpas i olika sammanhang (Wallendorf &Belk, 1989). 

Generaliseringen av resultaten kan anses vara låg, eftersom studiens urval följer både 

meningsfullt urval samt urval på basis av karaktärsdrag (se Silverman, 2011). Däremot 

kan resultaten av denna studie tänkas överföras till en grupp som liknar studiens urval 

det vill säga både marknadsföringsexperter som jobbar med influencer marknadsföring 

i den finska kosmetikbranschen samt finska influencers som gör samarbeten med 

varumärken inom kosmetikbranschen. Studiens överförbarhet och begränsningar 

kommer även att diskuteras vidare att i kapitlet 5.3. 

Då det kommer till hur anpassningsbar studien är (eng. confirmability) tar man i 

beaktande att resultaten är neutrala och inte påverkas av yttre eller inre motiveringar, 

intressen eller perspektiv av forskaren (Wallendorf & Belk, 1989). För att försäkra 

studiens anpassningsbarhet transkriberades intervjuerna noggrant enligt 

rekommendationerna av Silverman (2011). Utöver detta formades intervjuguiden 

noggrant för att säkerställa att alla respondenter från samma grupp ställts samma frågor 

och därmed stärks antagandet om opartiskhet under intervjuerna. 

Jag har även tagit hänsyn till Gummessons (2000) råd om att försäkra studiens höga 

kvalitet. Den empiriska studien ska vara uppbyggd och verkställd på ett uppenbart sätt, 

för att slutsatser ska kunna fattas samt missförstånd undvikas. Det är essentiellt att 
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validitet fastställs och tillförlitlighet påvisas. (Gummesson, 2000) Validitet betyder hur 

modeller, teorier och koncept används för att beskriva verkligheten på bästa tänkbara 

sätt (ibid). För att försäkra studiens validitet har en uttänkt metod använts som grundar 

sig i en aktuell teoretisk referensram samt en tilltänkt intervjuguide som baserar sig på 

relevant teori och som ämnar att besvara studiens syfte. Tillförlitlighet beskriver till 

vilken utsträckning resultaten skulle vara de samma, om någon annan skulle kopiera och 

utföra samma studie, med samma eller liknande kontext (Wallendorf & Belk, 1989). 

Detta skulle kräva observation över tid och eventuellt förklaringar för förändringar som 

observerats (ibid). I denna avhandling har resurserna tyvärr inte räckt till en observation 

över tid, och därmed kan tillförlitligheten till studien försämras. 

Slutligen kan integritet diskuteras, vilket innebär att tolkningarna inte påverkas av 

forskaren, lögner eller felinformation (Wallendorf & Belk, 1989). Problem med integritet 

kan uppstå då respondenten känner sig obekväm eller vill framstå på ett visst sätt för att 

se bättre ut i forskarens ögon (ibid). Studiens integritet har säkerställts genom att 

informera respondenterna om studien, dess syfte samt garantera anonymitet till 

respondenterna (se Gummesson, 2000). Utöver detta har ett samtyckesformulär 

skickats ut till respondenterna för att försäkra att respondenterna kände sig bekväma 

och avslappnade att berätta och dela med deras ärliga erfarenheter och åsikter. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med denna studie är att förstå vilka faktorer som påverkar både varumärken och 

influencers att ingå samarbeten. I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten samt 

presenteras de slutliga resultaten av studien. Kapitlet är strukturerat enlig 

forskningsfrågorna, så att i det första delkapitlet presenteras resultaten som behandlar 

varumärken, samt vilka faktorer som påverkar dem att ingå samarbeten med influencers. 

I det andra delkapitlet analyseras faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten 

med varumärken. I båda delkapitlen diskuteras även respondenternas uppfattning av 

influencer-brand fit. Kapitlet avslutas med en modell som sammanfattar resultaten. 

4.1 Faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten med 
influencers 

Då det kommer till faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten med 

influencers, finns det en variation av faktorer som kan påverka varumärkets beslut. I 

studien framgår det att både en lämplig influencer-brand fit samt influencerns 

prestation, tillhör de mest essentiella faktorerna. Härnäst, presenteras varumärkets 

uppfattning om influencer marknadsföring, samt betydelsen influencer-brand fit. Sedan 

presenteras de olika faktorerna som påverkar varumärken att ingå samarbeten med 

influencers. 

Under de senaste åren har marknadsförare utvidgat sina vyer och implementera nya 

marknadsföringsstrategier som inkluderar influencers. Influencer marknadsföring har 

vuxit fram under de senaste åren och förändrats från att gå från sponsorerade 

blogginlägg och produktutskick, till betalda samarbeten som ofta sträcker sig över en 

längre period. Speciellt inom skönhetsbranschen har influencer marknadsföring slagit 

igenom, då det är ett effektivt sätt att nå ut till den önskade målgruppen. Tidigare studier 

(Djafarova & Rushwoth, 2017; Breves et al., 2019) påvisar att influencers kan på ett 

övertygande sätt förbättra följarnas förtroende gentemot det marknadsförda 

varumärket. Markandsföringsexperterna i denna studie betonar att genom influencern 

kan varumärket bygga upp relationer med både influencern och deras följare, som även 

kan betraktas som en målgrupp av varumärket. Huvudmålet med influencer 

marknadsföring är att föra fram varumärket och dess budskap och därmed är det 

essentiellt att hitta lämpliga profiler, som lämpar sig till varumärket men även har en 

följarskara som till en stor del representerar varumärkets önskade målgrupp. 
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Influencer marknadsföring har blivit allt mera populärt vilket har satt prägel på 

marknaden att utvecklas i rask takt, eftersom samtliga varumärken tävlar om samma 

uppmärksamhet bland influencers och deras följare. För att lyckas med influencer 

marknadsföring, betonar respondenterna att det är viktigt att experterna har en egen 

uppfattning om sociala medier och själva är aktiv, för att förstå trender, följa profiler och 

se vad konkurrenter gör.  En ökad press har lett till att influencers är allt mera 

professionella, vilket innebär att deras innehåll är mera igenomtänkt och planerat, vilket 

även lägger en press på experterna att konstant utveckla idéer och attraktiva 

samarbetsförfrågningar eftersom de tävlar efter att fånga lämpliga influencers 

uppmärksamhet. Respondenterna betonar att det även har påverkat 

marknadsföringsexperterna och fått dem att fokusera mera på kvaliteten av samarbeten 

och hur man bygger upp relationer och långvariga samarbeten med influencers, istället 

för att endast fokusera på den potentiella synligheten. 

Då det kommer till vilka faktorer som påverkar varumärkets val av influencers är det 

först och främst viktigt att influencern lämpar sig till varumärket som ska 

marknadsföras. Samtliga respondenter nämnde betydelsen av influencer-brand fit under 

intervjuernas gång, även om begreppet i sig själv inte användes. Under intervjuerna 

framgår det tydligt att varumärken har en tydlig bild (eng. image) av hurdana profiler 

det söker.  Samtliga respondenter kunde beskriva hur processen av att välja 

samarbetspartners går till samt hurdana resultat som intresserar varumärket. Dock hade 

de flesta respondenter svårigheter att beskriva en mera kognitiv process, som handlar 

om att beskriva med egna ord hurdana typs profiler de söker samt vilka omständigheter 

som kan påverka huruvida bra de anser att en profil lämpar sig till varumärket och 

samarbetet. Utöver detta betonar en del respondenter känslan och intuitionen som de 

har då de väljer profiler, som handlar om att de får en känsla om profilen passar till 

varumärket eller inte, som då handlar om den upplevda influencer-brand fit. 

Samtliga respondenter såg influencer-brand fit som en viktig aspekt, där bra influencer-

brand fit ökar på trovärdigheten till både varumärket och influencern. Att hitta en 

lämplig influencer att samarbeta med på långsikt ökar på möjligheterna att utveckla 

koncept tillsammans och stärka både varumärkets kommunikation men även 

influencerns personliga varumärke. Utöver detta betonade experterna även att en dålig 

influencer-brand fit skulle inte vara lönsamt för någon part i förhållande. En del 

respondenterna beskrev även att om de vet hurdana profiler som passar deras 

varumärken och vem de skulle vilja samarbeta med, så litar de på att influencern vågar 
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säga om samarbetet inte passar deras personliga varumärke. Detta antyder på att 

marknadsföringsexperterna tar i beaktande även det andra varumärket som 

marknadsförs, samt att ett lyckat samarbete kräver att samtliga parter gynnas. Dock 

förblir det oklar vems det slutliga ansvaret är för att avgöra lämpligheten och 

trovärdigheten av samarbetet. 

Enligt respondenterna är det självklart att en tydlig influencer-brand fit måste finnas, för 

att samarbeten ska ingås. Betydelsen av influencer-brand fit kan vara väsentlig, men 

utöver det framkom det under intervjuernas gång flera olika faktorer som kan påverka 

varumärken att ingå samarbeten med influencers. Att förstå det olika faktorerna som 

kan påverka varumärkets beslutsfattande, är essentiellt eftersom det ger en inblick i hur 

omfattande influencer marknadsföring är. Då det finns definierade faktorer som 

påverkar beslutsfattande, bör dessa tas i beaktande för att möjliggöra lyckade 

samarbeten. 

4.1.1 Lämplighet 

Som tidigare diskuterats, är influencerns lämplighet till varumärket är något som styr 

hela processen av att hitta en lämplig profil att samarbeta med. Influencerns prestation 

har inget värde om influencerns profil inte lämpar sig till varumärket som ska 

marknadsföras. Det framgick tydligt från samtliga intervjuer med experterna, att det är 

essentiellt att influencern lämpar sig till varumärket. De mest relevanta faktorerna var 

produkt, personligt varumärke, etik och värderingar, plattform samt kategori.  

I intervjuerna poängterades det att produkten som ska marknadsföras i kampanjen styr 

till en viss del hurdan typ av influencer som varumärket söker. Enligt samtliga experter 

är det essentiellt att influencern lämpar sig till produkten och att det framkommer tydligt 

genom att analysera influencerns tidigare innehåll, att det faller naturligt för influencern 

att göra reklam för denna typ av produkt. Experterna betonade framförallt att det ska 

vara en produkt som influencern vill och kommer att använda, så att det inte sticker i 

följarnas ögon att samarbetet tydligt är reklam och inte ett genuint tips som följarna kan 

tro på. Utöver detta lyfte även en del av respondenterna fram betydelsen av att produkten 

beskrivs på ett övertygande men korrekt sätt i samarbetet. Det är essentiellt att 

influencern på ett naturligt sätt kan tala om produkten, så att den relevanta 

informationen når konsumenterna samtidigt som varumärket stärks. Då varumärket 

hittar profiler som lämpar sig till att marknadsföra produkten, öppnas möjligheterna för 

att vidare utvärdera profilens lämplighet med varumärket. 
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Betydelsen av influencerns personliga varumärke kom fram av samtliga respondenter.  

Experterna lyfte fram att genom att analysera influencerns profil och tidigare 

samarbeten, får de en uppfattning om hur influencerns personliga varumärke har byggts 

upp och hurdan typ av bild influencern försöker skapa av sig till sina följare. Under 

intervjuernas gång framkom det även att experterna som jobbar med stora 

internationella varumärken ofta får direktiv på hur profilerna bör vara för att bäst lämpa 

sig till varumärket. I dessa presenteras ofta hurdan profilen böra vara både 

personlighetsmässigt och utseendemässigt samt hurdant influencerns innehåll på 

sociala medier kan vara. Experternas svar var eniga om att dessa typ av initiativ ofta 

hjälper dem att hitta intressanta och relevanta influencers, som även stärker varumärket 

och den planerade kampanjen. Dock poängterade de flesta respondenterna att 

marknaden för influencers i Finland är väldigt begränsad, vilket innebär att det inte alltid 

finns en perfekt profil för alla varumärken. Därmed bör experterna vara ödmjuka för att 

det inte alltid hittas profiler som lämpar sig perfekt till varumärket och även kunna 

bedöma, var gränsen går för när man ska genomföra en kampanj med en influencer med 

lite sämre lämplighet eller om det eventuellt är för påtvingat och därmed lönar sig att 

låta bli att utföra kampanjen. Dock poängterade en del respondenter att lämpligheten 

inte behöver vara perfekt, då det även möjliggör att varumärkets kampanj når ut till en 

bredare publik, än vad den annars skulle göra. Detta ger alltså även möjlighet för 

varumärken att erhålla nya konsumenter och kommunicera med flera potentiella 

kunder. 

En annan relevant faktor är att influencern bör har liknande tankar om etik och 

värderingar som varumärket och företaget i sig har. Samtliga experter betonade, att om 

en influencers värderingar strider emot varumärkets eller företagets värderingar 

kommer inte ett samarbete att kunna bildas eller fortsättas. En av experterna lyfte även 

fram att även varumärket och företagets värderingar kan skilja sig från varandra, 

exempelvis ett företag kan jobba för mänskliga rättigheter och bära starkt 

samhällsansvar, medan ett av företagets varumärken, sällan kommunicerar om dessa 

värderingar utan kanske fokuserar på att lyfta fram miljöaspekter i sin kommunikation. 

Då får influencerns värderingar inte strida mot varumärkets värderingar om 

miljöaspekter, men heller inte mot företagets värderingar om mänskliga rättigheter samt 

samhällsansvar. Ytterligare lyfte experterna fram att influencern bör ha ett bra rykte, 

med få eller inga skandaler om sig själv, eftersom det är en faktor som minskar på 

risktagande i en bransch som är väldigt svår att styra, då företag och varumärken inte 

kan styra vad en influencer säger eller gör. 



48 

  

 

Även plattformen där samarbetet ska utföras styr valet av influencern, betonar en del av 

respondenterna. Vissa influencers har en primär plattform där de är aktiva, som fungerar 

som deras huvudsakliga inkomstkälla samt där de publicerar mest innehåll. Dock lämpar 

sig inte alla varumärken till samtliga plattformar vilket kan påverka beslutet av vilken 

influencer varumärket samarbetar med. Även plattformens karaktärsdrag kan styra valet 

av influencer, eftersom en marknadsföringskampanj kan vara mer effektiv på en 

plattform än den andra. Därmed är det även viktigt för marknadsförare att förstå, på 

vilken plattform målgruppen finns, samt hurdant innehåll som bör göras för att nå ut till 

denna målgrupp, så att det passar varumärket, influencern samt följarna. 

Slutligen spelar influencerns kategori en roll för varumärken då de ska välja lämpliga 

influencers. Kategoriseringen kan ske enligt influencerns personliga varumärke eller 

storlek. Experterna beskrev att profiler som liknar varandra och lämpar sig med 

varumärket samlas och bildar olika grupper, som hädanefter kan aktiveras i olika 

kampanjer för varumärket. Experterna betonade att de moderna hjälpmedlen 

underlättat deras jobb, då de nuförtiden har tillgång till analysredskap som kan hjälpa 

dem hitta lämpliga influencers inom respektive kategori. Genom att kategorisera och 

allokera olika profiler enligt företagens varumärken, byggs det småningom upp olika 

grupper av influencer som varumärket sedan kan välja lämpliga profiler ifrån för 

respektive kampanj. Detta möjliggör även att influencers inte aktiveras för företagets 

flera olika varumärken samtidigt, vilket även ökar på trovärdigheten av aktiveringen, 

eftersom influencern tydligt allokerats till ett passande varumärke. Genom en 

kategorisering kan marknadsföringsexperter, lättare hitta lämpliga profiler för 

samarbeten, då lämpligheten med varumärkets redan i ett tidigare skede fastslagits. 

I tabell 7 presenteras samtliga faktorer som påverkar varumärkets uppfattning om 

influencerns lämplighet med varumärket. Genom att kartlägga faktorer som beskriver 

influencerns lämplighet med varumärket, får marknadsföringsexperter en bas som kan 

användas för att bedöma om influencern överhuvudtaget lämpar sig till samarbetet. 

Hädanefter kan experterna fortsätta att analysera influencerns synlighet, för att vidare 

examinera profilens lämplighet med samarbetet. 
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Tabell 7 Kartläggning av influencerns lämplighet med varumärket 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Produkt Influencern bör 
lämpa sig till 
produkten som 
marknadsförs. 
 
Produkten ska 
presenteras på 
korrekt sätt samt 
stärka 
varumärket. 

”Produkten styr förstås hurdan influencer vi söker efter. Det är viktigt att produkten passar 
influencern och att det är en produkt influencern kan och vill använda. ” Expert 1 
 
“Det är viktigt att information och hur man använder produkten framgår tydligt. Utöver detta 
är det viktigt att produktegenskaperna lyfts fram. Idealet är att influencern kan komma med 
något kreativt tillägg till kampanjen, för att öka på engagemang samt trovärdigheten av 
reklamen” Expert 1 
 
“Det måste finnas en “fit” mellan produkten, influencern och målgruppen som ska köpa det. 
” Expert 4 

Personligt  

varumärke 

Influencerns 
personliga 
varumärke styr 
om profilen 
lämpar sig till 
samarbetet. 
 
Det kan finnas 
färdiga direktiv på 
hurdana profiler 
som sökes, vilket 
underlättar 
processen. 

”Influencerns tidigare innehåll bör reflektera en liknande bild som vi vill marknadsföra, så 
att innehållet blir autentiskt, så att varumärket passar med influencerns tidigare innehåll och 
intressen.” Expert 1 
  
”Om vi har ett klassiskt varumärke, så väljer vi en profil som passar till varumärket, för att 
kunna stärka båda parternas varumärken. Valet är väldigt mycket varumärkes relaterat. Fast 
influencer gruppen inom varumärket kan variera, så har vi en viss ram för varje varumärke.” 
Expert 2 
 
“Det är förstås viktigt att hitta lämpliga influencer som passar med vårat varumärke, men 
influencer-brand fit:en behöver inte vara perfekt, eftersom det kan även ge en bredare och 
mera mångfald i den publik som nås.” Expert 4    
 
“Vi brukar få internationella riktlinjer på hurdana profiler vi söker till specifika kampanjer. 
Även våran marknadsföringsavdelning kan komma fram med förslag om hurdana profiler 
skulle passa. Men det är ofta de internationella riktlinjerna som påverkar vem vi samarbetar 
med.” Expert 2 
 
“Då vi har många olika varumärken, har vi färdiga ”mood boards” över hur profilerna bör 
vara, vilket underlättar vårat arbete. Sedan måste vi söka profiler som passar dessa 
beskrivningar och som även har övertygande statistik.” Expert 3 
 
 

Etik och 
Värderingar 

Influencern, 
varumärket och 
företaget bör ha 
liknande 
värderingar för att 
ett samarbete ska 
uppstå. 

”Vi skulle aldrig kunna samarbeta med en profil som strider emot varumärkets och företagets 
värderingar eller etik.” Expert 1 
 
”Intressen måste gå hand i hand och influencern måste förstås hålla sig till våra etiska regler 
och deras varumärke får inte strida med våra värderingar.” Expert 2 
 
”Det är viktigt för oss att influencern har samma värderingar som vi och förstås inte har några 
etiska konflikter med våra värderingar. På detta sätt har vi en gemensam grund, som kan 
hjälpa oss att utföra samarbeten utan risker för skandaler för någondera part.” Expert 3 
 
“En profil ska ha värderingar som passar varumärkets värderingar. Det ska va lika 
värderingar, så att de lyfta såna saker i ett varumärke, så att de kan få mera uppmärksamhet.” 
Expert 4 

Plattform Lämpar sig 
varumärket och 
kampanjen till 
den plattform 
influencern är 
aktiv på. 

”Man kan beskriva influencer marknadsförings som en media plattform nuförtiden, och vi 
vill även vara synliga på denna plattform.” Expert 1 
 
”Samarbetet ska inte vara något som sticker ut från det andra innehållet som influencern 
lägger ut. Vissa varumärken lämpar sig till flera plattformar, men alla varumärken passar 
inte in på alla plattformar. Hittills har vi i Finland fokuserat på betalda samarbeten på 
Instagram.” Expert 3 

Kategori Influencern 
inriktning och 
storlek kan spela 
roll. 
 
Kategorisering av 
influencers så att 
de allokeras till ett 
passande 
varumärke. 

“Tidigare gjorde vi tydligare kategoriseringar, då vi inte hade samma analysverktyg som vi 
har idag. Då följde vi med olika profiler och kategorisera dem enligt skönhet, livsstil och 
sport. Vi kategoriserar även enligt storlek t.ex. nano, mikro och makro. I Finland är 
marknaden för influencers relativt liten så därför kategoriserar vi enligt relativa mått.” Expert 
2 

”Vi brukar ofta allokera olika profiler till våra olika varumärken och skapa så kallade grupper 
(eng. tribes), som vi vet att passar in med varumärkets personlighet, eftersom profilen visat 
sig genuint tycka om varumärket tidigare i sina sociala medier […] Hädanefter kan vi aktivera 
dessa gruppmedlemmar på olika sätt, både genom betalda samarbeten, men även obetalda 
produktutskick i hopp om att de ska visa äkta tycke gentemot varumärket. “Expert 3 
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4.1.2 Synlighet 

Ett varumärke som söker efter passande influencers för att genomföra en 

marknadsföringskampanj, söker främst profiler som är igenkännbara och har en 

följarskara som varumärket vill nå ut till. Samtliga respondenterna betonade att olika 

marknadsföringskampanjer kräver olika typer av influencers, eftersom olika kampanjer 

har olika mål, budget, längd samt budskap. Därmed är det viktigt för 

marknadsföringsexperten att förstå kampanjens innebörd, samt hur varumärket ska 

kommuniceras för att sedan kunna hitta lämpliga profiler som fyller de utvalda 

kriterierna. Samtliga respondenter var överens om att längre samarbete skapar mera 

trovärdighet, än ett enskilt samarbete i influencerns kanaler.  Experterna lyfte fram 

betydelsen av längre samarbeten i form av ambassadörskap, som motiveras av att 

framhäva influencerns sanna intresse och äkta kärlek gentemot varumärket (eng. brand 

love). Även kampanjens tema och budskap styr valet av influencer. Exempelvis, en 

kampanj om självkänsla kan kräva en influencer som talar om självkänsla och 

självförtroende i sina sociala medier, men kanske inte direkt är den största skönhets 

influencer, medans en lanseringskampanj för en skönhetsprodukt kan kräva en 

aktivering på flera olika skönhets influencers. Därmed är det essentiellt för 

marknadsförare att veta detaljerna för kampanjen, innan influencers kontaktas, 

eftersom det har en betydande inverkan på hurdan profil som sökes. 

Utöver detta betonade samtliga respondenter betydelsen av influencerns data som 

beskriver huruvida influencer presterar, i form av följarantal, målgrupp, engagemang.  

Vad som är essentiellt är att influencern har en bred räckvidd och når ut till de 

konsumenter som hör till den önskade målgruppen. Detta är en av de få faktorerna där 

marknadsförare kan direkt jämföra influencers med varandra, eftersom de har tillgång 

till rationell information som baserar sig på influencerns statistik. Därmed antyder 

experterna att influencerns statistik analyseras ofta noggrant, där antal följare samt 

hurdan demografi dessa följare har, tas i beaktande. Genom att analysera profilens 

följare får marknadsföringsexperterna en uppfattning, huruvida relevant influencern är 

för respektive varumärke, eftersom det då framgår om målgruppen går att nås genom 

den valda influencern. Samtliga respondenter betonade mängden lokala följare, då det 

är essentiellt för marknadsförare att nå ut till den lokala målgruppen, även om stora 

delar av försäljningen har skiftat till e-handel. Då influencern har en stor andel lokala 

följare, möjliggörs en mera effektiv marknadsföringskampanj för at nå den lokala 

målgruppen där varumärket marknadsförs.  
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En faktor som har en betydande roll, då det kommer till influencerns statistik, är hur 

stort engagemang influencern har av sina följare. Detta innebär huruvida aktiva 

influencerns följare är att kommentera och gilla innehållet som influencern lägger ut på 

sina sociala medier. Enligt experterna, antyder ett högt engagemang ofta på att följarna 

gillar influencerns innehåll, och därmed antyder det att influencern lyckas hålla sitt 

innehåll intressant och relevant, för att följarna ska orka engagera sig och visa sitt stöd 

för influencern. Experterna betonade att ett genuint engagemang eventuellt kan vara 

bättre än en större profil, som inte får lika mycket engagemang av sina följare. Den 

information som baserar sig på statistik hjälper marknadsföringsexperter att fatta beslut 

som baserar sig på annat, än bara en känsla eller uppfattning om att en influencer skulle 

vara en lämplig samarbetspartner. 

Då influencer marknadsföring är en marknadsföringsaktivitet som används för att nå ut 

till den önskade målgruppen, är det viktigt att ta i beaktande vem målgruppen är. 

Därmed är det enligt experterna essentiellt att ta i beaktande influencerns följare och se 

om de är en del av den önskade målgruppen. Även om profilen i sig skulle ha en perfekt 

influencer-brand fit så argumenterar experterna starkt att det är essentiellt att även 

profilens följare består av den målgrupp som önskas nås genom influencer aktiveringen. 

En del respondenter beskrev att de alltid sätter följarna först då de väljer 

samarbetspartners, för att sedan fatta beslut om profilen är lämplig till varumärket. 

På följande sida i tabell 8 kartläggs samt beskrivs samtliga faktorer som påverkar 

influencerns synlighet. Som tidigare diskuterats är kampanjen en styrande faktor, som 

även har en inverkan på hurdan räckvidd och engagemang som önskas av influencern. 

Eftersom influencerns räckvidd och engagemang är den enda faktorerna som baserar sig 

på influencerns tidigare prestation, kan dessa faktorer användas som ett underlag för 

jämförelse av samtliga profilers prestationer. Då marknadsföringsexperterna vet vilka 

faktorer som ska tas i beaktande underlättar deras jobb att hitta lämpliga profiler med 

mest övertygande och lämplig synlighet för respektive kampanj. 
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Tabell 8  Kartläggning av influencerns synlighet 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Kampanj Kampanjen styr 
hurdan synlighet 
sökes.  
 
Hurdan typs 
samarbete som söks: 
långvarigt eller bara 
en enskild postning.  
 
Finansiella medel för 
samarbetet. 

”Vi kan ha en speciell räckvidd vi vill nå med vår kampanj, och därmed kan det påverka 
vilken storleks influencer vi söker efter. För oss är det även viktigt med kontinuitet och vi 
föredrar långvariga samarbeten.” Expert 1 
 
“Ibland gör vi också kampanjer med endast mikro influencer, för att nå ut till flera stycken 
profiler med högt engagemang, men med mindre följarantal. Det beror på kampanjens 
mål samt budget.” Expert 3 
 
“Det beror på om vi söker en långvarig samarbetspartner eller enskilda profiler för en 
aktivitet. [...] Även budgeten avgör hur många profiler som kan aktiveras.” Expert 2 
 
"Ibland gör vi kampanjer, där fokus ligger mera på ett motto eller en känsla, istället för en 
produkt. Därmed utgör även kampanjen, hurdan typ av profil som sökes, så att 
influencern passar in med kampanjens budskap och stärker kommunikationen." Expert 3 
 
“Kampanjens syfte är det som styr vilken typ av influencer vi söker. Utöver det är det även 
viktigt att ta i beaktande den finansiella biten det vill säga budget, önskad försäljning och 
räckvidd av kampanjen.” Expert 4 
 

Räckvidd 
 
 

Till vem och hur 
många influencerns 
innehåll når ut till. 
 
Varje varumärke har 
specifika målgrupper 
som de vill nå med 
sina 
marknadsföringsakti
viteter.  
 
Målgruppens 
demografi baserar 
sig på konsumentens 
ålder, kön och 
geografiska position. 
 

”Räckvidden baserar sig på influencerns följarantal, men det som är essentiellt är vem vi 
når genom att använda denna profil, det vill säga, följarnas demografi. 
[…] Det viktigt att influencern har mycket lokala följare så att vi når ut till konsumenter i 
Finland, och inte endast utländska konsumenter.” Expert 2 
 
”Vi brukar även fokusera på följarna, det vill säga hur många följare influencern har, samt 
hur stor andel av dem är i våran målgrupp.” Expert 1 
 
”För oss är det viktigt att nå finska lokala följare, även om vi har internationella 
varumärken, eftersom vi vill nå ut till målgruppen i Finland. Utöver det är det viktigt att 
influencern har följare som passar varumärkets målgrupp, faktorer så som kön och ålder.” 
Expert 3 
 
“För oss är det essentiellt att förmedla varumärkets budskap, på ett sätt så att varumärket 
passar den lokala marknaden och når ut till målgruppen på önskat sätt, som möjliggör 
omsättning.” Expert 4 

Engagemang Hur mycket 
influencern 
engagerar och 
inspirerar sina 
följare. 
 
Beskriver hur 
inspirerande och 
omtyckt innehåll 
influencern gör 
enligt följarna. 
 

”Deras engagemang, dvs. hur influencern lyckas få sina följare aktivt med. Hur följarna 
tycker om och aktiverar sig med influencerns innehåll genom att kommentera och gilla, är 
mycket viktigt. Ibland kan engagemanget även väga tyngre än antal följare, beroende på 
varumärket och kampanjen.” Expert 2 
 
”Om en profil skapar väldigt engagerande innehåll, men kanske inte har så många följare, 
kan det ändå vara ett bättre alternativ än att samarbeta med en större profil med lägre 
engagemang, eftersom det påvisar att följarna är engagerade och intresserade av 
influencerns innehåll.” Expert 3 
 
“Vi kollar mycket på följarna, deras engagemang till influencern innehåll. [...] Det 
beskriver delvis hur mycket följarna tycker om innehållet.” Expert 1 
 
“Man bör även ta i beaktande profilens flöde, ton och om profilen kan skapa intressant 
material som skapar konversation med följarna. Idag handlar det inte bara om ett 
innehåll, utan vi vill att man ska bemöta en publik med något intressant, då måste man se 
om profilen kan skapa konversation.” Expert 4 
 

Följare Vilka är influencerns 
följare och hör det 
till den önskade 
målgruppen. 

“Då vi väljer lämpliga profiler bör vi alltid ta i beaktande influencerns följare. Det är viktigt 
att förstå målgruppen och hur vi ska nå ut till influencerns följare på bästa möjliga sätt.” 
Expert 4 
 
“Det är viktigt att profilen lämpar sig till varumärket, men ännu viktigare är att deras följare 
är en del av den målgrupp vi vill nå ut till med varumärket i fråga.” Expert 2 
 
“Eftersom influencer är ett marknadsförings medel så är det viktigt att vi alltid också tänka 
på vem du har följarna är. Är det någon som är i vår målgrupp? Det är ingen idé att använda 
en profil som passar perfekt till varumärke om den här målgruppen inte nås.” Expert 3 
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4.1.3 Trovärdighet 

Som det hittills framkommit, finns det flera olika aspekter inom influencer 

marknadsföring som är viktiga att ta i beaktande. Det framkommer tydligt i samtliga 

intervjuer att experterna söker efter influencers som kan producera trovärdigt innehåll, 

samtidigt som samarbetet i sig själv uppfattas som trovärdigt av influencerns följare. 

Framförallt, betonar största delen att långvariga samarbeten är en essentiell faktor för 

att skapa innehåll som uppfattas som genuint och trovärdigt. Detta är essentiellt då 

influencer marknadsföring används ofta som en funktion att stärka varumärket och 

skapa äkta tycke gentemot varumärke. I studien framkommer det att expertis och 

pålitlighet är tydligt kopplade till hur trovärdig influencern uppfattas av varumärket. 

Då en influencer postar aktivt inom en kategori och ger tips på olika produkter, kan 

följarna därmed uppfatta det som en form av expert av deras följare. En del av 

respondenterna lyfter fram, betydelsen av att varumärket redan är ett varumärke som 

influencern själv använder eller postar om i allmänhet, eftersom detta ger ett intryck av 

att influencern har ett genuint intresse gentemot produkten och produktkategorin. Då 

influencern uppfattas som expert eller kunnig inom ett visst ämnesområde stärks 

trovärdigheten för samarbete som görs inom ämnesområdet, om influencern annars 

också talar om ämnesområdet i andra kontext i sina medier. Experterna betonar på att 

lämpligheten och expertisen framhäver innehållets autenticitet, eftersom det är naturligt 

och sådant innehåll som följarna är vana att se. Följarna kommer troligen att uppfatta 

samarbete som mera trovärdigt eftersom det är inom den kategorin som influencern 

annars också engagerar sina följare med.  

Som sagt är det essentiellt att följarna anser samarbetet vara trovärdigt och att innehållet 

som influencern producerar passar med det övriga innehållet som influencern 

producerar. Därmed är det även väsentligt att influencerns innehåll uppfattas som 

pålitligt och opartiskt. Experterna betonar att den upplevda trovärdigheten hos följarna 

är väldigt viktig, och poängterar även att influencerns parasociala relation till följarna, 

ställer krav på varumärket. Därmed är det viktigt att kampanjen som ska genomföras 

passar influencern och influencern kan genuint rekommendera produkterna, så att det 

inte uppfattas allt för starkt som reklam och opassande för influencerns följare. Det 

förutsätter exempelvis, att varumärket litar på att influencern vet och vågar säga hurdant 

innehåll och hurdana samarbeten som följarna eftertraktar och godkänner. Då följarna 

upplever samarbetet trovärdigt och naturligt, kan alla tre parter gynnas av samarbetet. 

Följarna får tips om produkter eller tjänster som de eftertraktar, influencern får 
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förhoppningsvis ett stort engagemang från sina följare och en nöjd kund och varumärket 

får marknadsföra sina produkter på ett effektivt och trovärdigt sätt. 

I tabell 9 kartläggs hur influencerns trovärdighet byggs upp. Det framkom i samtliga 

intervjuer att det är essentiellt att samarbetet uppfattas genuint och trovärdigt, eftersom 

det påverkar för alla parter, inte endast varumärket själv. Genom att kartlägga vilken typ 

av trovärdighet influencern har inför det potentiella samarbetet, kan 

marknadsföringsexperter avgöra om influencern uppfattas som en lämplig kandidat, för 

att kunna producera trovärdigt innehåll.  

Tabell 9   Kartläggning av influencerns trovärdighet 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Expertis 
 
 

Influencern upplevda 
kunskap om 
produktkategorin. 
 
Influencern kan prata om 
produktkategorin på ett 
naturligt och övertygande 
sätt. 

”Det är viktigt att influencern kan tala på ett korrekt sätt, som vi 
önskar men ändå på ett naturligt sätt som följarna anser vara genuint 
och trovärdigt. […] Eftersom vi inte kan styra över vad profilerna 
säger är det viktigt att det faller naturligt för influencern att tala om 
den produkten som marknadsförs” Expert 2 
 
”Det är essentiellt att influencerns normala innehåll på sociala medier 
reflekterar lite varumärkets personlighet, eftersom då sticker inte 
enskilda samarbeten ut ur mängden, utan smälter in i influencerns 
profil och uppfattas som mera trovärdigt.” Expert 1 
 
“Det är viktigt att profilen kan skapa genuint material inom en 
kategori som känns naturlig för influencern. Det är därmed viktigt att 
hitta profiler som man kan lita på att de är kunniga inom ämnet, så 
att det finns en möjlighet för övertygande kommunikation.” Expert 4 
 

Pålitlighet Ärlighet och tillförlitlighet 
hos influencern och 
influencerns 
samarbetspartners. 

”Vi villa att det ska vara trovärdigt och en faktor som har blivit allt 
mera viktigt är brand love.” Expert 3 
 
”Jag tror inte att det fungerar för influencern att motiveras av endast 
pengarna, utan även att följarna uppfattar samarbetet som passande 
och trovärdigt.” Expert 2 
 
“Vi måste kunna lita på profilen, och inte låta varumärkets agenda 
driva allt för mycket och inte alls stämmer överens med profilens 
naturliga innehåll. Det är nyckeln till framgångsrika samarbeten.” 
Expert 4 
 

4.1.4 Sammanfattning 

Som tidigare diskuterats i kapitlet finns det flera olika faktorer som påverkar 

varumärken att ingå samarbeten med influencers.  De återkommande faktorerna är att 

influencern bör lämpa sig till varumärket som marknadsförs, influencerns synlighet ska 

vara övertygande och passande samt samarbetet bör uppfattas trovärdigt. Influencerns 

lämplighet baserar sig på en rad olika faktorer. Det är essentiellt att produkten eller 

tjänsten som marknadsförs lämpar sig till influencern och dess innehåll, eftersom om 

samarbetets produkt avviker rejält från influencern vanliga innehåll och produkter, kan 
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trovärdigheten av samarbetet rubbas.  Utöver detta är det viktigt influencern lämpar sig 

till varumärket och varumärkets budskap samt att influencern har likadana värderingar 

som varumärket och företaget, för att stärka på den upplevda influencer fit. En del av 

respondenterna lyfte även fram att faktorer som vilken kategori influencers tillhör och 

vilken plattform de är aktiva på kan inverka varumärkets uppfattade lämplighet och 

därmed även beslut att ingå samarbeten med influencers. Genom att analysera 

influencerns lämplighet med varumärket får marknadsföringsexperter en uppfattning 

om influencern är någon som passar som en samarbetspartner för varumärket. 

Utöver influencerns lämplighet kan marknadsförare basera sitt val av influencer på 

statistik som baserar sig på influencerns synlighet. Denna typ av kvantitativ information 

kan marknadsförare använda för att jämföra profiler, och fatta beslut baserat på rationell 

data, då de andra faktorerna ofta baserar sig på en uppfattad känsla eller intuition.  

Kampanjen som ska genomföras styr till största delen, hurdan synlighet som sökes av 

samarbetet, med tanke på långvarigheten, tidpunkten, budskapet samt budgeten. Utöver 

detta kan även enskilda faktorer som influencerns räckvidd och engagemang påverka 

huruvida attraktiv profilen uppfattas, på ett sätt som går att mäta och jämföras med 

andra profiler. En annan faktor som påverkar influencerns synlighet är vilka deras följare 

är, det vill säga huruvida målgruppen kan nås genom samarbetet med respektive 

influencer. Även om samarbetet är mellan influencern och varumärket, tas influencerns 

följare kontinuerligt i beaktande, eftersom de är den slutliga målgruppen som 

varumärket vill nå ut till. 

Slutligen är det essentiellt att influencern uppfattas som trovärdig. Då influencern 

lämpar sig till varumärket och har den synlighet som önskas, är det viktigt att profilen 

kan skapa trovärdigt material och uppfattas som trovärdig av varumärket, men även 

profilens följare. En influencers trovärdighet kan stärkas genom en uppfattad expertis 

eller tidigare postningar inom ett visst ämne. Detta innebär att följarna är vana att se 

influencern prata om en viss kategori och innehåll inom denna kategori uppfattas som 

naturlig och genuin. Utöver det kan trovärdigheten stärkas genom att influencern visar 

pålitlighet och transparens i sina sociala medier och kan på ett naturligt och genuint sätt 

framföra sina samarbeten.  Utan en trovärdig profil, finns det svaga grunder för 

varumärken att ingå samarbeten.  

Resultaten av faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers 

har sammanfattats i tabell 10. Kartläggningen av faktorerna hjälper varumärkes 

representanterna att hitta lämpliga profiler då det vet vilka faktorer som kan påverka hur 



56 

  

 

en lämplig influencer-brand fit byggs upp. Utöver detta hjälper det även influencers att 

veta vilka faktorer som är viktiga för varumärken då de väljer influencers, vilket ger en 

möjlighet för influencers att förbättra och framföra lämpliga faktorer i deras personliga 

varumärken, så att de står ut ur mängden och kan konkurrera med andra influencers i 

den hårda influencer branschen. 

Tabell 10 Faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers 

Egenskaper Faktorer 

 

Lämplighet Produkt 

Personligt varumärke 

Etik och Värderingar 

Plattform 

Kategori 

Synlighet Kampanj 

Räckvidd 

Engagemang 

Följare 

Trovärdighet Expertis  

Pålitlighet 

 

4.2 Faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten med 
varumärken 

I denna del kommer resultaten för influencer perspektivet att presenteras. Då det 

kommer till faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten framkom det att 

influencerns uppfattad autenticitet, samarbetets innehåll, influencerns uppfattning om 

varumärket, relation till varumärket samt relation till följarna, är relevanta faktorer som 

uppkommer kontinuerligt. Härnäst, presenteras influencerns uppfattning om 

influencer-brand fit som kan påverka influencerns uppfattning om varumärket. Sedan 

presenteras de övriga faktorerna som påverkar influencers då de ska välja lämpliga 

varumärken att samarbeta med. 

Som tidigare nämnts i avhandlingen, har marknaden för influencer marknadsföring 

vuxit drastiskt under de senaste åren. Då allt flera företag aktiverar influencers, finns det 

även en ökad efterfråga på lämpliga profiler. Detta har satt prägel på influencers att 

utveckla personliga varumärken för att klara av konkurrensen om följarnas och 

varumärkens intresse och uppmärksamhet. Därmed har även kvaliteten på både 
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profilernas innehåll samt samarbeten under de senaste åren utvecklas och blivit allt mera 

professionellt. Samtliga influencers nämnde betydelsen av att hitta lämpliga 

samarbetspartners samt varumärken som stöder deras eget personliga varumärke och 

dess utveckling. Då influencern uppfattar att det finns en lämplig influencer-brand fit, 

argumenterar majoriteten av influencers att de automatiskt är mera intresserade av en 

potentiell samarbetspartner, eftersom de uppfattar att varumärken lämpar sig och stöder 

varandra.  

Utöver detta poängterade många influencers att varumärken som har en bra influencer-

brand fit, ofta handlar om att skapa något värdefullt tillsammans med varumärket och 

därmed har priset på samarbetet inte lika stor betydelse, som det i andra fall skulle kunna 

ha. Exempelvis kan det vara influencern som föreslår ett koncept som skulle kunna 

gynna samtliga parter, eftersom influencern vet vad deras följare eftertraktar, vilka 

varumärken influencerns varumärke lämpar sig med och vilka varumärken som är 

potentiella samarbetspartners. Dock är det värt att nämna att samtliga influencers 

förväntar sig en kompensation som representerar det jobb influencern gör och 

varumärken som inte respekterar detta blir genast svartmålade. 

En del influencers nämnde att uppfattningen om en influencer-brand fit är en känsla 

som de får. En del kallade det för magkänsla och en del respondenter kallade det för 

intuition, som beskriver om influencern uppfattar ett varumärke som en lämplig 

samarbetspartner eller inte. Respondenterna förklarade att eftersom de själva är det 

personliga varumärket och de har all information, så är det i vissa situationer en mera 

irrationell känsla som styr valet av samarbetspartners. Även om detta är en komplex 

process är det värt att nämna, eftersom det kan påverkar uppfattningen om de andra 

faktorerna som påverkar influencers att ingå samarbeten. Framgångsrika influencers har 

utvecklat personliga varumärken av sina profiler, vilket innebär att samtliga 

samarbetspartners utvärderas grundligt och den uppfattade autenticiteten av 

samarbetet bedöms noggrant. 

4.2.1 Uppfattad autenticitet 

Influencers strävar ofta till att skapa så autentiskt innehåll som möjligt, för att själv 

kunna stå bakom sina rekommendationer samt förbättra relationen till sina följare. 

Därmed styrs influencers val av samarbetspartners av huruvida autentiskt och genuint 

samarbetet kan uppfattas. I studien framkom två typer av uppfattad autenticitet, en som 

grundar sig i passion och en som grundar sig transparens. Då det kommer till uppfattad 
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autenticitet av innehållet, är det viktigt för samtliga influencers att innehållet och 

samarbetet känns genuint. Ofta grundar sig denna typ av autenticitet i en form av passion 

som influencern har för ett ämnesområde. Om influencern inte kan producera genuint 

innehåll, kommer följarna högst antagligen märka detta och trovärdigheten för både 

influencern och varumärket minskar. Då influencern har möjligheten att skapa genuint 

innehåll, som intresserar och engagerar följarna, finns det en större möjlighet att 

samarbetet tas bra emot, eftersom följarna kan se hur lämpligt och genuint innehållet 

verkligen är. Därmed grundar sig valet bland annat i influencerns personliga varumärke, 

deras personliga drömmar samt deras passion i att skapa passande innehåll för dem och 

deras följare. 

Den autenticitet som grundar sig i transparens, innebär att influencern visar upp en 

verklighetstrogen bild som följarna uppfattar trovärdig. Transparensen rubbas 

exempelvis om influencern inte kan begrunda sina åsikter eller om influencern inte är 

uppriktig mot sina följare med innehållet av samarbetet. Samtliga influencers betonade 

att de försöker vara så transparenta som möjligt och ge genuina tips som deras följare 

kan lita på. Genom att välja samarbetspartners som möjliggör transparens, kommer 

samarbetet att uppfattas lämpligt och mera trovärdigt av följarna. Därmed om 

potentiella samarbetspartnerns varumärke lämpar sig till influencerns profil, och 

influencern känner att hon stolt kan stå för samarbetet, finns det större chans att 

influencern väljer att samarbeta med varumärket. 

Tabell 11 Influencers uppfattning om autenticitet 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Passion Influencern har 
ett genuint 
intresse eller 
behov av något, 
som varumärket 
kan ge mervärde 
till. 

”Jag litar på den kraft att få vara mig själv. [...] Det blir bäst om jag får ge ut de som 
känns mest genuint och aktuellt i mitt liv. Och då faller ofta samarbetspartners 
ganska så naturligt in i detta.” Influencer 1 

"Om varumärket är något som jag alltid villa samarbeta med, är det förstås en 
samarbetspartner som jag önskar att jobba med och det tror jag att mina följare 
även förstår.” Influencer 4 

Transparens Trovärdighet och 
autenticitet av 
samarbetet samt 
innehållet som 
produceras. 

”Då jag vågar vara genuin och transparent så har det bara gynnar mig, och 
kommit tillbaka som något positivt. Det gäller allt, från reklam till personligt. 
Mera äkthet åt folket.” Influencer 1 

”Allt baserar sig på trovärdighet, om mina följare inte kan tro på vad jag tipsar 
om, är det ingen idé att fortsätta. Mina följare är orsaken till varför jag gör detta.” 
Influencer 2 

“Jag är stolt över alla samarbeten jag gör och jag vill att alla mina följare ska få se 
hur bra och fina samarbeten de har gett mig möjligheten att genomföra.” 
Influencer 4 
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I tabell 11 presenteras influencerns uppfattning om autenticitet som kan grunda sig i 

både transparens och passion. Samtliga respondenter nämnde betydelsen av att skapa 

trovärdigt innehåll och pålitliga samarbeten. Genom att kartlägga hur influencern 

upplever att autentiska samarbeten byggs upp, fås en bredare förståelse för vilka faktorer 

som kan påverka influencerns val av samarbetspartners. Då influencers vill skapa 

autentiskt innehåll, är det essentiellt för dem att identifiera om autenticitet kan uppnås 

vare sig genom samarbeten som grundar sig i transparens eller passion. 

4.2.2 Samarbetets innehåll 

Influencerns uppfattning om samarbetspartnern kan påverkas av själva samarbetets 

innehåll. Då det kommer till samarbetets innehåll, finns det flera faktorer som kan 

påverka influencers villighet att ingå samarbeten med varumärken. Samtliga 

respondenter nämnde att produkten eller tjänsten som ska marknadsföras i samarbetet 

måste för det första vara en produkt som influencern använder redan eller kan tänka sig 

att testa. Influencern bör därmed ha ett behov och intresse av produkten eller tjänsten, 

för att samarbete ska kännas attraktivt och relevant för influencern att genomföra i den 

livssituation influencern befinner sig i. Exempelvis, om en influencer ska flytta kan det 

bli relevant för influencern att söka samarbetspartners för en flytt tjänst, vilket i normala 

fall inte skulle intressera influencern. Utöver detta måste produkten eller tjänsten lämpa 

sig till influencerns varumärke. Även om produkten skulle vara något som influencern 

använder dagligen, kan det vara något som hen inte vill marknadsföra i sina sociala 

medier, eftersom det inte passar till deras personliga varumärke. Därmed måste 

influencern även granska sina samarbetsförfrågningar och tänka efter om produkten 

som ska marknadsföras är något som lämpar sig till deras varumärke och vad är 

mervärde för influencern av samarbetet. 

En del influencers nämnde även intresset för att testa nya produkter och tjänster. Vissa 

influencers visade ett starkt intresse för att tipsa sina följare om nyheter, och begrundade 

det med att följarna alltid söker efter nyheter. Medans en influencer ifrågasatte 

marknadsföringen av nyheter, eftersom det alltid kräver att hen får testa nyheten i fråga, 

innan hen kan ge ett pålitligt och trovärdigt utlåtande om nyheten. Därmed kan det vara 

essentiellt att influencern tänker efter innan de tackar ja till att marknadsföra en nyhet, 

för att tänka efter om det är något följarna vill se och om det är något som influencern 

verkligen kommer att använda och genuint kunna rekommendera åt sina följare.  
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Dessutom påverkar graden av kreativitet även hurdant innehåll influencern kan och får 

göra, vilket även påverkar influencerns villighet att ingå samarbetet. Samtliga 

influencers betonade betydelsen av själv få skapa innehållet, så att det lämpar sig till 

deras personliga varumärke, deras sociala medier samt deras följare. Då influencern får 

vara kreativ, möjliggör det genuint och transparant innehåll som följarna är vana att se. 

Utan den kreativa delen, finns risken för att innehållet blir för avstickande från resten av 

influencerns innehåll och därmed förlorar influencern följarnas förtroende. En del 

influencers nämnde även att kreativitet kan starkt kopplas till den upplevda 

trovärdigheten av samarbetet och bör därmed tas i beaktande. 

Slutligen inverkar kampanjens längd, innehåll, tidpunkt, plattform och budget, 

influencerns benägenhet att ingå samarbetet. Samtliga influencer betonade att deras 

jobb är väldigt säsongsbaserat, vilket innebär att vid vissa tillfällen är alla deras 

samarbetspositioner fyllda och de har inte möjlighet att publicera ett till samarbete 

under den önskade tiden eller plattformen, eftersom de försöka hålla betald och organisk 

postning i balans. Även innehållet av kampanjen påverkar, det vill säga kampanjens 

budskap och längd. De flesta influencers föredrar längre samarbeten eftersom det ökar 

på trovärdigheten samt möjligheten att planera och utföra innehållet tillsammans med 

varumärket (eng. co-creation). En del influencers nämnde även budgetaspekten, 

eftersom en bra kompensation är lockande men inte alltid avgörande, eftersom 

innehållet av kampanjen kan vara mera värdefull än själva kompensationen. Därmed är 

det viktigt för influencern att veta vad kampanjen innebär så att influencern får den 

kompensation och uppskattning som hen förtjänar, samtidigt som det passar in med 

influencerns schema och personliga varumärke. 

I tabell 12 kartläggs att produkten eller tjänsten, kreativiteten samt kampanj påverkar 

influencers uppfattning av samarbetets innehåll och därmed även viljan att ingå 

samarbeten. Då samarbetspartnerns lämplighet och samarbetets innehåll kartlagts, 

underlättar det influencers att analysera den uppfattning influencern har av 

samarbetspartnerns varumärke. Utöver detta ger det även en inblick i vilka delområden 

varumärken bör tänka på då det framför en samarbetsförfrågan. 
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Tabell 12 Influencerns uppfattning av samarbetets innehåll 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Produkt/ 
Tjänst 

Lämplighet 

Influencern tycker 
om och använder 
eller kan använda 
varumärkets 
produkter eller 
tjänster. 

Influencern kan ha 
ett behov av en 
produkt eller tjänst, 
och därmed söker 
en lämplig 
samarbetspartner. 

”Produkten är a och o. Fast jag gör långvariga samarbeten med varumärken med 
många produkter, och som sedan vill lyfta en specifik som jag inte kan stå bakom, så 
gör jag det inte.” Influencer 1 

”Om det är frågan om min favoritprodukt, så kan jag t.o.m. sänka på mitt pris, bara för 
att få göra ett genuint samarbete.” Influencer 3 

"Jag tänker alltid på det om jag på riktigt vill rekommendera en produkt eller tjänst 
till mina följare. Jag strävar ändå efter att skapa innehåll som passar mitt personliga 
varumärke och min vardag.” Influencer 4 

“Livet ändras ju hela tiden […] så det går i vågor enligt vad som är relevant just då och 
vad mina behov kan vara. Samarbetspartners följer då oftast dessa ändringar.” 
Influencer 1 

 Nyhet 

Influencern kan 
dras till att testa och 
prova nya 
produkter, men 
måste få testa 
produkten först. 

”Nya produkter, och det kan vara så enkla saker som ett nytt läppstift, det behöver inte 
vara värsta grejen. Nyheter intresserar alltid mina följare och mig.” Influencer 3 

”Nyheter är intressanta, men kan ibland även krångla till saker och ting, eftersom jag 
alltid vill själv testa produkten. Om jag sedan tycker att den är bra och fungerar så kan 
jag tala om den.” Influencer 2 

“Mina följare intresseras av nyheter och det är ofta det som varumärken vill 
marknadsföra, så det intresserar även mig.” Influencer 4 

Kreativitet Influencerns 
möjlighet till 
kreativitet och 
påverkar innehållet 
av samarbetet. 

”Jag tycker att friheten inom samarbete är viktigt, för att det ska kännas bra och bli 
genuint. Desto mera frihet jag har att skapa innehållet, desto bättre och lyckat tycker 
jag att samarbete blir.” Influencer 1 

”Det är definitivt viktigt med kreativitet, eftersom man inte kan sätta ord i människors 
mun, eftersom alla genast märker att det inte är genuint eller trovärdigt.” Influencer 2 

“Det är viktigt att jag får gör innehåll som avspeglar mig själv, där jag själv får vara 
kreativ. […] Jag gillar inte samarbeten med allt för strikta riktlinjer, då min feeling 
rubbas.” Influencer 4 

Kampanj Kampanjens längd, 
tidpunkt, kategori, 
plattform och 
budget. 

”Jag har ganska tidigt börja knyta längre samarbeten och nu är det såna samarbeten som 
jag föredrar. […] Det blir mera trovärdigt för allas del.” Influencer 1 

”Jag har gjort ett aktivt val att inte alltid gå efter den största summan pengar, utan istället 
hitta lämpliga samarbetspartners som jag kan knyta längre kontrakt med. […] Kortare 
samarbeten fungerar endast om det är något som jag håller nära mitt hjärta.” Influencer 3 

”Jag har de flesta kategorierna bokade, och jag tar inte mera samarbetspartners till dessa, 
för jag har inte tid och det kan rubba på min trovärdighet om jag har en dag en favorit och 
en annan dag en annan favorit inom samma kategori.” Influencer 1 

”Jag har en väldigt bred profil och kan därmed göra mycket olika samarbeten i olika 
kategorier, som jag anser vara passande för mitt varumärke.” Influencer 3 

“Då jag har ett annat jobb, tänker jag väldigt noga efter vilka samarbeten jag har tid med. 
[…] Även varumärket, temat för kampanjen och belöningen är relevanta faktorer för 
beslutsfattande.” Influencer 4 
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4.2.3 Influencerns uppfattning om varumärket 

Influencers uppfattning om den potentiella samarbetspartnern, styr starkt deras villighet 

att inleda samarbeten. I intervjuerna framkom det fyra centrala faktorer som påverkar 

influencerns uppfattning om varumärket; varumärkets lämplighet, etik och värderingar, 

företag samt varumärkets andra samarbeten. 

Inledningsvis, var samtliga influencers överens om att varumärket måste lämpa sig till 

influencerns personliga varumärke. Även om få använde termen brand fit eller 

influencer-brand fit, nämnde samtliga influencers att utöver att innehållet ska lämpa sig 

till deras personliga varumärke, så måste även själva varumärket passa dem, för att 

skapa trovärdigt innehåll. Respondenterna betonade att de måste själv se att det finns 

en brand fit, men deras följare måste även uppfatta lämpligheten mellan influencern och 

det marknadsförda varumärket. Därmed är det essentiellt för influencern att ta i 

beaktande både om samarbetet är relevant och intressant för deras personliga 

varumärke samt deras följare. Utan en brand fit, riskerar samarbetet att uppfattas som 

onaturligt och opålitligt av följarna, samt influencerns personliga varumärke kan ta 

skada. 

Utöver varumärkets lämplighet, är det viktigt för samtliga influencers att förtaget har 

liknande värderingar som influencern har. De flesta respondenterna betonade att de 

inspekterar både varumärkets och företaget, för att se hurdana värderingar den 

potentiella samarbetspartnern har. Om det är någon aspekt som inte influencern håller 

med, kommer inte ett samarbete att ske då det kan skada influencerns varumärke samt 

trovärdigheten av influencern. Dock poängterade en respondent att det ibland kan vara 

svårt med stora företag att utföra en grundlig bakgrunds kontroll, då deras logistikkedja 

kan vara invecklad och eventuella etiska problem kan vara svåra att upptäcka med de 

knappa resurser som influencern har. Likväl är det essentiellt att varumärkets etiska 

handlingar och värderingar är lik influencerns, då det högst sannolikt kommer att finnas 

andra potentiella samarbetspartners vars värderingar lämpar sig till influencern. 

Därtill kan influencerns uppfattning av varumärket påverkas av företagets ursprung och 

storlek. De flesta respondenterna betonade att de gärna understöder inhemska företag 

och speciellt småföretagare, då det bara är möjligt. Respondenterna betonade dock att 

ett sant intresse måste finnas gentemot produktkategorin och sällan är företagets 

ursprung och storlek den enda avgörande faktorn. Endast en av respondenterna nämnde 

dock att de största företagen har störst budgeter, vilket även är avgörande till en viss 
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mån, då influencers även måste kunna försörja sig med de inkomster som de får utav 

samarbeten. Därmed om influencern har möjlighet att välja mellan ett stort 

internationellt företag och ett mindre inhemskt företag, kan varumärkets ursprung 

eventuellt påverka influencerns beslutsfattande. 

Slutligen kan varumärkets andra samarbeten påverka influencerns villighet att ingå 

samarbetet. Enligt respondenterna kan det antingen motivera influencern att samarbeta 

med ett varumärke, för att en kollega som man ser upp till samarbetar eller har 

samarbetat med varumärket. Det kan även ha motsatt effekt och influencern kan låta bli 

att ingå ett samarbete på grund av att varumärket samarbetar med en annan profil, som 

kan ha en negativ effekt på influencerns personliga varumärket. En av respondenterna 

nämnde även att det är essentiellt att fråga hur stor kampanjen är i Finland, eftersom 

man då får en uppfattning om hur kommersiellt kampanjen kommer att vara, och även 

en möjlighet att avstå om influencern allt för mycket massmarknadsföring. Därmed är 

det viktigt att influencern frågar varumärket vilka de samarbetar med så att influencern 

kan göra ett informerat beslut, så att det inte förekommer några negativa överraskningar. 

I tabell 13 presenteras faktorer som påverkar influencerns uppfattning om varumärket. 

Genom att kartlägga vilka faktorer som påverkar influencerns uppfattning om 

varumärken, får vi en djupare förståelse för vilka faktorer som kan påverka influencern 

att ingå ett samarbete med ett specifikt varumärke. Denna information kan underlätta 

influencerns beslutsfattandeprocess, eftersom det skulle bli tydligare vilka faktorer 

bundna till varumärket, påverkar positivt eller negativt på deras uppfattning om 

varumärket. Utöver detta skulle varumärken få en djupare förståelse om vilka faktorer 

som kan inverka på influencerns beslut vilket innebär att varumärken skulle kunna 

främja och aktivt bearbeta de faktorer som influencers anser vara betydande för deras 

varumärkesuppfattning. 
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Tabell 13 Faktorer som påverkar influencerns uppfattning om varumärket 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Lämplighet Varumärket bör 
lämpa sig till 
influencerns 
varumärke. 

”Det som jag oftast brukar tänka på är den här brand matchen. […] Är 
det något som jag tycker om, passar det min profil och intresserar det 
mina följare. Mina samarbetspartners smälter lätt in i allt annat 
material jag gör och de skiljer sig inte så mycket från allt annat jag 
gör.” Influencer 1 

”Det är essentiellt att det finns en brand match, eftersom det påverkar 
både min och varumärkets kredibilitet.” Influencer 2 

Etik och 
Värderingar 

Företagets och 
varumärkets etik och 
värderingar bör likna 
influencerns. 

”Varumärket och företaget måste definitivt ha samma värderingar 
som jag, annars förlorar jag hela min trovärdighet.” Influencer 2 

”Det är essentiellt att deras värderingar passar mina värderingar. […] 
Jag måste kunna begrunda mina val och därför baserar mina val av 
samarbetspartners ofta på en hel del bakgrundsinformation.” 
Influencer 3 

“Jag skulle aldrig kunna samarbeta med ett varumärke som strider 
emot mina egna värderingar och verkligen inte så att det här betalar 
bra så då kan jag nog ändå göra det.” Influencer 1 

Företag Företagets ursprung 
och storlek, kan 
påverka om 
influencern vill 
samarbeta med 
varumärket. 

”Om det finns en finsk liknande produkt försöker jag ofta välja finska 
företag och stödja andra små företagare.” Influencer 2 

”Jag gillar att föra fram vårt lilla Finland så mycket jag bara kan och 
även småföretagande är viktigt för mig att understöda. […] Förstås 
lyckas detta inte alltid, då de stora företagen ofta har större budgeter 
för influencer aktiveringar.” Influencer 3 

“Jag är väldigt tagen då små företag tar kontakt med mig. […] jag 
understöder gärna finska små företag” Influencer 4 

Varumärkets 
andra 
samarbeten 

 

Influencern kan 
associeras till andra 
influencers som 
jobbar med samma 
varumärke. 

Effekten kan vara 
båda positiv och 
negativ. 

”Jag brukar fråga redan i början före samarbete börjar, hurdan helhet 
som ska göras I Finland, eftersom jag vill veta hur många andra 
profiler och vilka influencers som kommer att aktiveras.” Influencer 3 

”Jag brukar även titta på vilka andra profiler varumärket samarbetar 
med. […] Jag frågar alltid vem varumärket samarbetar med, eftersom 
de andra profilerna inte ska fläcka mitt varumärke.” Influencer 1 

“Eftersom det finns mycket olika influencers, finns det även en risk 
att de påverkar imagen och den uppfattade bilden av varumärket 
samt andra influencers varumärket samarbetar med.” Influencer 4 

4.2.4 Influencerns relation till varumärket 

Influencern kan även påverkas av deras uppfattade relation till varumärket, då de ska 

ingå samarbetet. Detta kan inkludera varumärkets kontakt, influencerns relation till 

varumärkes representanter samt tidigare erfarenheter med varumärket. Samtliga 

influencers poängterade betydelsen av hur viktigt det är med sättet och plattformen 

företagen närmar sig influencern med en samarbetsförfrågan. Samtliga influencers har 
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upplevt massutskick av mail vara opersonliga och ointressanta. Även förfrågan på 

Instagram upplevs vara oprofessionellt samt ett ytligt sätt att framföra en 

samarbetsförfrågan. Det är viktigt att varumärket visar uppskattning gentemot 

influencerns jobb samt visar ett sant intresse för influencerns personliga varumärke, 

redan vid första kontakt. Genom att presentera en koppling mellan varumärket och 

influencern eller en tilltänkt marknadsföringsplan, har varumärket möjligheten att 

väcka influencerns uppmärksamhet för samarbete. Därmed om varumärket visar sant 

engagemang och intresse av influencerns profil, finns det en mycket högre chans för 

influencern att ta förslaget i beaktande.  

Även influencerns relation till varumärkes representanten kan påverkar influencerns 

beslut att ingå samarbetet. En god relation med varumärkes representanten kan föra 

framåt relation och därmed kan kvalitén på både relationen och samarbetet öka, då det 

finns en ökad tillit gentemot båda parterna. En del influencers betonade relationen till 

varumärkes representanten som en del varför de fortsätter eller skulle kunna tänka sig 

att börja ett samarbete, eftersom de redan har en uppfattning om vem de skulle jobba 

tillsammans med, hur de behandlar en samt uppskattar influencerns arbete. Därmed är 

det även relevant för varumärken att ta i beaktande hur de vårdar relationen med 

influencern, eftersom det kan påverka influencerns villighet att ingå eller fortsätta 

samarbetet. 

Dessutom om influencern har tidigare erfarenheter av att samarbeta med ett varumärke, 

finns det en möjlighet att denna erfarenhet påverkar influencerns villighet att ingå 

samarbetet. Då influencern vet hur samarbetet med varumärket fungerar, kan en 

bedömning om samarbetspartnerns lämplighet ske. Därtill betonar influencers att den 

finska influencer marknaden är väldigt intim och influencers diskuterar sinsemellan, 

vilket innebär att de kan rådfråga varandra om hur andra har uppfattat att samarbetet 

med varumärket fungerat. Därmed om influencern själv eller en kollega tidigare 

samarbetat med varumärket, finns det en möjlighet att denna relation påverkar 

influencerns beslutsfattande att ingå eller låta bli att ingå samarbetet. Varumärken bör 

därmed ta i beaktande hur de kommunicerar med samtliga influencers, samt ta i 

beaktande att alla influencers ska behandlas lika och erbjudas lika kompensation, 

eftersom om det kommer fram att någon blivit orättvist behandlad, kommer detta att 

påverka varumärkets rykte och influencers uppfattning om varumärket. 

Tabell 14 sammanfattar faktorerna som påverkar influencerns relation till varumärket. 

Genom att ta kontakten, relationen samt tidigare erfarenheter i beaktande får 
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influencern en bra uppfattning om hur deras uppfattade relation till varumärket är. Om 

den uppfattas positiv, kommer influencern troligen vara mer intresserad att ingå 

samarbetet med varumärket, än om relationen skulle uppfattas som ostabil eller oklar. 

Dock kommer det inte fram, huruvida en neutral relation till varumärket påverkar 

influencerns villighet att ingå samarbetet. Denna kartläggning hjälper även varumärken 

att inse, vilka delområden de bör ta i beaktande då de skapar och stärker relationen till 

olika influencers, samt ger en inblick i hur viktigt det är att behandla samtliga influencers 

på likvärdigt sätt för att främja relationen till enskilda influencers. 

Tabell 14 Faktorer som påverkar influencerns relation till varumärket 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Kontakt Hur influencern blir 
kontaktad och 
behandlas påverkar 
influencerns 
villighet att ingå 
samarbeten. 

Varumärket visar 
sant intresse och 
uppskattning 
gentemot 
influencern. 

”Överhuvudtaget hur varumärken närmar sig, påverkar mycket och man 
märker genast om det är personligt eller ett massutskick. […] om det är 
ett massutskick svarar jag sällan.” Influencer 3 

”Jag brukar hoppa över massutskick. Jag ägnar en helt annan 
uppmärksamhet åt en förfrågan om det märks att varumärket tydligt 
tänkt på brand matchen.” Influencer 2 

“Jag hoppas på att samarbetspartners verkligen vill jobba med mig och 
att det märks då de kontaktar mig. Exempelvis, genom ett personligt 
meddelande, där de kommer fram att de tittat på min profil samt tänkt 
på lämpligheten mellan mig och varumärket.” Influencer 4 

Relation med 
varumärket 
representanter 

Influencerns 
relation med 
varumärkes 
representanter 
påverkar 
samarbetets kvalitet 
och intimitet. 

”Det är även viktigt att känna dom här människorna som man är i 
kontakt med och samarbetar med, att man känner att det fungerar och 
man har deras tilltro och respekt.” Influencer 1 

”Om man saknar en relation till varumärkes representanten, så blir 
relationen ytligare och distanserat. […] Det är essentiellt att 
representanten vet hur hen kommunicerar med mig och även litar på 
mig.” Influencer 3 

“Det är härligt då man får en bra relation till en samarbetspartner. Det är 
då som mest genuint och båda parterna gynnas av samarbetet.” 
Influencer 4 

Tidigare 
erfarenheter 

Tidigare 
samarbeten kan 
påverka 
influencerns 
uppfattning.  

Andra influencers 
erfarenheter och 
uppfattningar kan 
påverka 
influencerns 
villighet att ingå 
samarbeten. 

”Jag vet hur de fungerar och hur de vill ha saker gjorda. […] och sen när 
man vet hur bra ett samarbete fungerar så är det ju bekvämt att bara 
fortsätta med det trygga, istället för att prova något nytt eller bli utan 
jobb.” Influencer 2 

”Den finska influencer branschen är väldigt intim och härlig. […] Vi talar 
väldigt öppet om vilka samarbeten har fungerat bra, samt vilka företag 
har varit trevliga att jobba med.” Influencer 3 

”Jag har även haft den lyckan att flera kollegor i branschen har tipsat om 
bra och trovärdiga samarbetspartners, som jag sedan har samarbetat 
med.” Influencer 4 
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4.2.5 Influencerns relation till följarna 

Som presenterats tidigare i avhandlingen, är influencers parasociala relation till deras 

följare unik och avviker från andra relationer inom marknadsföring. Influencers karriär 

baserar sig på att engagera sina följare och skapa intressant och inspirerande innehåll 

som en publik vill följa. Därmed tar influencers även följarna i beaktande då de 

reflekterar över om de ska ingå samarbeten. 

Influencerns relation till sina följare är speciell och som tidigare nämnts kallas den för 

parasocial, då den varken är ensidig eller tvåsidig. Influencern är den enda parten som 

har information om vad deras följare vill se, samt har en inblick över hur relationen bör 

vårdas. En del influencers lyfte fram detta i intervjun och betonade att det är endast de 

som vet hur relationen fungerar som bäst och hur de kan sköta om den. Därmed om 

influencern vet att ett samarbete är något som engagerar följarna och något som kan 

vårda deras relation, kan det vara en faktor som påverkar influencerns beslut om att ingå 

samarbeten. Därmed är det essentiellt för influencern att ta följarna i beaktande och 

vårda relationen, så att följarna känner att deras åsikter tas i beaktande, eftersom det 

nuförtiden är väldigt lätt för följare arr avfölja profiler som de känner att inte ger något 

mervärde åt dem. 

Tack vare den parasocial relation som influencern har med sina följare, har influencern 

även möjlighet att fråga vad följarna vill se mera av och hurdan typ av innehåll som 

följarna verkligen gillar. Respondenterna lyfte fram att de tar i beaktande deras följare, 

men alla på olika sätt. En influencer nämnde även att hen tackat nej till ett samarbete, 

eftersom följarna inte var intresserade av den typen av produktmarknadsföring. Medan 

ett par influencers betonade att de vet hurdana samarbeten som attraherar sina följare 

och ofta utgår ifrån det eller responsen som de får efter ett samarbete. Därmed är det 

relevant för influencern att fråga hurdana samarbeten som följarna gillar och 

eftertraktar, så influencern har en uppfattning om hurdana kunder som skulle lämpa sig 

både till sina följare samt sitt personliga varumärke. 

I tabell 15 kartläggs hur den parasociala relationen samt följarnas efterfråga kan påverka 

influencers att ingå samarbeten. Majoriteten av influencers val av samarbetspartners 

påverkas av följarna och vad de vill se. Då influencern vet hurdant innehåll följarna 

tycker om, har influencern en bättre uppfattning om hurdana samarbeten som 

eftertraktas, vilket kan leda till att influencern drar sig till samarbeten som efterfrågas. 

Dock framkommer det ändå starkt att influencern själv väljer sina samarbeten och att de 
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flesta influencer anser att eftersom de väljer noggrant lämpliga samarbetspartners som 

lämpar sig till deras varumärken, kommer även följarna at förstå och stötta deras val.   

Tabell 15 Faktorer som påverkar influencerns relation till följarna  

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Parasocial 
relation 

Influencern vet hur 
relationen fungerar 
och hur den bör 
vårdas. 

 

”Det är egentligen bara jag som vet hur den här relationen kan 
vårdas (med följarna) och vårdas den inte och respekteras inte den 
relationen, så har jag ingenting kvar. Då är det inte lönsamt för mig, 
mina följare eller varumärket jag jobbar med.” Influencer 1 

”Jag känner att jag vet dem tillräckligt bra och de känner samma, så 
om jag gör ett samarbete med något som tilltalar mig, så kommer det 
även att tilltala mina följare, då jag ändå har kommit så pass långt 
hittills.” Influencer 3 

Efterfrågan Vad följarna vill och 
är vana att se på 
influencerns 
kanaler, samt 
engagerar följarna.  

”Det är superviktigt att utgå från följarna. Vad dom vill se, vad dom 
blir trötta på och vad som är passé.” Influencer 1 

“Jag vet vad som tilltalar mina följare, vilket resulterar i bättre 
resultat för både mig och kunden. ” Influencer 3 

“Om jag får positiv feedback av mina följare på ett samarbete, 
sporrar det mig ofta till att utforska om ett längre samarbete skulle 
gå att implementera.” Influencer 4 

4.2.6 Sammanfattning 

I kapitel fyra analyseras faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten med 

varumärken. Det framkommer att det finns fem centrala egenskaper av varumärket som 

påverkar influencerns villighet att ingå samarbeten med varumärken. Dessa är upplevd 

autenticitet, samarbetets innehåll, influencerns relation till varumärket, influencerns 

uppfattning om varumärket samt influencerns relation till följarna. 

Inledningsvis, är det viktigt att influencern ser varumärket som en lämplig 

samarbetspartner som uppfattas autentisk och trovärdig. Det är viktigt att influencern 

har en passion för den potentiella samarbetspartnerns produkt, tjänst eller varumärket 

och att det potentiella samarbetet känns genuint för influencern. Utöver det är det 

essentiellt för influencers att vara transparant och kunna stå för det de säger och 

varumärket de marknadsför.  Om influencern anser att samarbetet känns genuint och 

äkta, finns det bra grunder att fortgå förhandlingsprocessen. Dock påverkar ändå 

influencerns generella uppfattning och relation till varumärket influencerns slutliga 

beslut. 
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Utöver detta påverkar samarbetets innehåll influencerns villighet att ingå samarbeten 

med varumärken. Om produkten eller tjänsten är något som influencern själv använder 

eller kunde tänka sig använda, finns det en bättre chans att influencern vill ingå 

samarbete. Det framkom tydligt att ett intresse för produkten, samt hur kreativ 

influencern får vara, är essentiellt för influencers. Om influencern inte hittar ett sant 

intresse eller får utforma innehåll som passar influencerns personliga varumärke, kan 

det ha en negativ effekt på influencerns uppfattning om det potentiella samarbetet. 

Innehållet av samarbetet styrs oftast av en kampanj, och därmed har kampanjens 

tidpunkt, budget och längd ofta en inverkan på influencerns beslut. Det är essentiellt att 

kampanjen passar in i influencerns tidtabell och att profilen får en rättvis kompensation. 

Utöver det framkommer det tydligt att influencers föredrar långvariga samarbeten, där 

det finns en chans för att utveckla en relation till varumärket samt skapa trovärdigt 

innehåll. Då influencern har en uppfattning om samarbetets innehåll, och anser det vara 

lämplig, finns det en möjlighet för att vidare utvärdera samarbetspartnern genom att 

granska  influencerns uppfattningen om varumärket. 

Influencerns uppfattning om varumärket inkluderar huruvida influencern anser sig 

varumärket lämpa sig till influencerns personliga varumärke. Om varumärket är något 

influencern uppfattar som en attraktiv samarbetspartner, kommer det att inverka på 

influencerns uppfattning om varumärket. Det även essentiellt att samarbetspartnern har 

likadana värderingar som influencern. Även företaget bakom varumärket bör lämpa sig 

till influencerns värderingar och tilltala influencern, eftersom det ibland finns enskilda 

varumärken som attraherar influencers, men företaget bakom kan anses kontroversiellt 

av influencern eller allmänheten. Utöver detta kan även varumärkets andra samarbeten 

påverka influencers uppfattning om varumärket, både positivt och negativt. Då 

influencer har en positiv uppfattning om varumärket, stärks viljan att ingå samarbetet 

med varumärket, medan om uppfattningen fattas krävs en form av bakgrundskontroll 

för att forma en uppfattning om varumärket. 

Om influencern redan har en form av tidigare relation till varumärket eller upplevelse 

med varumärke, kan detta påverka influencerns benägenhet att ingå samarbeten, både 

positivt och negativt. Den första kontakten influencern får med varumärket, påverkar 

uppfattningen om varumärket, men lägger även en grund för influencerns potentiella 

relation till varumärket. Om kontakten är olämplig, kommer samarbetet troligen inte att 

inledas, medan om kontakten känns genuin och intressant kan det vara grunden för en 

långvarig relation. Även relationen till varumärkets representanter kan påverka 
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influencerns beslut, eftersom influencern redan kan ha en uppfattning om hur 

representanten uppskattar influencern, arbetar och kommunicerar, vilket påverkar även 

kvaliteten av influencerns arbete. Utöver det kan influencerns eller kollegors tidigare 

erfarenheter med varumärket, påverka influencerns relation och uppfattning om 

varumärket, och därmed påverkar influencerns intresse för att ingå samarbeten med 

varumärken. Då relationen till varumärket är bra, är sannolikheten större att influencern 

vill ingå ett samarbete med varumärket, än då relationen är dålig.   

Avslutningsvis är det viktigt för influencern att varje gång en ny samarbetspartner väljs, 

ta i beaktande följarna. Detta innebär att influencern tar i beaktande vad följarna 

efterfrågar och hurdana samarbeten som de gillar, samtidigt som den parasociala 

relationen underhålls. Eftersom influencern är den enda parten som vet hur relationen 

vårdas samt hurdan typ av innehåll som fungerar, är det ofta en faktor som påverkar alla 

andra faktorer starkt, då influencern utvärderar potentiella samarbetspartners. Då 

influencern tar i beaktande sina följare i processen om att ingå samarbeten, kan 

influencern göra informerade beslut som tar i beaktande både influencerns samt 

följarnas intressen. Genom att ta i beaktande följarnas intressen, kan influencern öka på 

innehåll som följarna gillar och eftertraktar, vilket ofta resulterar i bättre statistiska 

resultat, så som högre engagemang. 

Tabell 16 Faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten med varumärken  

Egenskaper Faktorer 
 

Uppfattad autenticitet Passion 

Transparens 

Samarbetets innehåll Produkt / Tjänst 

• Lämplighet  
• Nyhet 

Kreativitet 

Kampanj 

Influencerns uppfattning om varumärket 
 

Lämplighet 

Etik och värderingar 

Företag 

Varumärkets andra samarbeten 

Influencerns relation till varumärket Kontakt 

Relation till varumärkets representanter 

Tidigare erfarenheter 

Influencerns relation till följarna Parasocial relation  

Efterfrågan 
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Samtliga faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten med varumärken har 

sammanfattats i tabell 16. Genom att kartlägga vilka faktorer som påverkar på 

influencerns val av samarbetspartners, får influencers en bas för att granska potentiella 

samarbetspartners lämplighet till deras personliga varumärke. Utöver detta ger det även 

en övergripande bild för varumärken över vilka delområden som påverkar influencerns 

val och därmed ger det en möjlighet för varumärken att utveckla sina strategier så att de 

kan på ett mera effektivt sätt att närma sig och attrahera omtyckta profiler. 

4.3 Sammanfattning av resultaten 

Studiens syfte är att förstå vilka faktorer som påverkar varumärken och influencers att 

ingå samarbeten. Att intervjua två olika grupper, gav en djupare förståelse för bägge part. 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens resultat samt en uppdaterad 

version av figur 4.  

Sammanfattningsvis framkommer det i studien att det finns tre centrala faktorer som 

påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers. Dessa är influencerns 

synlighet, lämplighet och trovärdighet. I enlighet med Schouten et al. (2020) stöder 

resultaten från den empiriska studien att lämplighet med varumärket är en central 

faktor, som påverkar varumärken att ingå samarbeten med influencers. Den kända 

faktorn produkt lämplighet understöds, men även faktorer som influencerns personligt 

varumärke, etik och värderingar, plattform och kategori påverkar den uppfattade 

lämpligheten av en influencer. En lämplig influencer-brand fit, kan därmed göra 

varumärket mer benägen ingå samarbeten med influencers. 

Utöver detta antas även Bakkers (2018) antaganden att influencerns synlighet och 

trovärdighet är två centrala faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbete. 

Influencerns synlighet har tidigare fokuserat på räckvidd (se Bakker, 2018), men i 

studien framkom det även att kampanj, engagemang och följarna är faktorer som styr 

den önskade synligheten. Det som är essentiellt att poängtera är att kampanjen är en 

betydande faktor som styr hurdan räckvidd, engagemang och hur följarna ska nås, i 

skillnad från Bakker (2018) som utgick främst från influencerns räckvidd. Så som Bakker 

(2018) presenterade trovärdighet antar även studiens resultat att trovärdighet påverkas 

av faktorerna expertis och pålitlighet. Då influencern har den önskade synligheten och 

trovärdigheten som varumärket strävar efter, kommer varumärket att vara mera villig 

att ingå samarbetet med profilen, än med en profil med lägre trovärdighet och mindre 

synlighet.   
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I studien framkommer det dessvärre inte att influencerns kraft att övertyga samt 

attraktion skulle vara betydande faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten 

med influencers, och därmed kan dessa faktorer inte antas som enskilda faktorer. Ofta 

presenteras dessa i form av en kombination av en annan faktor, exempelvis då 

influencerns synlighet utvärderas kan kraften att övertyga inkluderas i faktorn 

engagemang, eftersom faktorn beskriver hur influencern kan skapa övertygande och 

inspirerande innehåll som följarna gillar. 

Då det kommer till faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten med 

varumärken, understöder studiens resultat Audrezet et al. (2020) antagande om 

uppfattad autenticitet som kan grunda sig i passion och transparens. Utöver detta 

tillkommer faktorer som behandlar samarbetets innehåll, influencerns uppfattning om 

varumärket, influencerns relation till varumärket samt influencerns relation till följarna. 

Samarbetets innehåll påverkas av faktorer som produkten eller tjänstens lämplighet 

samt nyhet,  influencerns möjlighet till kreativitet och själva kampanjen.  

Influencerns uppfattning om varumärket baserar sig på faktorer om uppfattad 

lämplighet av varumärket, liknande etik och värderingar, lämplighet av företaget samt 

varumärkets andra samarbeten. Samtliga faktorer formar influencerns uppfattning om 

hur lämpligt varumärket verkar som en potentiell samarbetspartner. Däremot påverkas 

influencerns uppfattade relation till varumärket av sättet varumärket kontaktar 

influencern, eventuell relation till varumärkets representanter samt tidigare 

erfarenheter. Då influencers har en bra uppfattning om varumärket och eventuellt har 

en tidigare relation till någon varumärkesrepresentant, kan influencers bedöma 

lämpligheten av varumärket och på basen av detta göra ett mera informativt beslut om 

samarbete kunde ingås, än om influencers totalt saknade en uppfattning om varumärket 

och dess representanter.  

Slutligen påverkas influencers av deras relation till följarna, då de överväger att ingå 

samarbeten. Influencers påverkas ofta både av deras parasociala relation med följarna 

samt följarnas efterfråga efter visst typs innehåll eller samarbeten. Följarna är de som 

möjliggör influencerns karriär, genom att följa och engagera sig med influencerns 

innehåll, vilket influencers ofta värderar högt. Då följarna tas i beaktande kan 

influencern både värdera lämpligheten till sitt personliga varumärke, men även försäkra 

sig om att samarbetet är av den typ som engagerar och inspirerar följarna. Det är värt att 

poängtera att influencerns följare är både influencerns största intressent samtidigt som 
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det är dem varumärket vill nå ut till genom influencern, och därmed är det viktigt att ta 

dem i beaktande som en faktor då ett samarbete evalueras. 

I figur 5 presenteras resultaten av den empiriska studien, samt hur det relaterar till 

tidigare forskning. På vänstra sidan av modellen presenteras faktorerna som påverkar 

varumärken att ingå samarbeten med influencers, då högra sidan presenterar faktorer 

som påverkar influencers att ingå samarbeten med varumärken. De faktorer som stöder 

tidigare forskning är presenterade som vanlig text. Faktorer som är kursiverade är 

studiens kontribution av nya faktorer som upptäckts påverka både varumärken och 

influencers att ingå samarbeten. De faktorer som studien inte kunde anta är överstrukna 

eftersom det inte framkom tydliga kopplingar i respondenternas svar som skulle 

understöda tidigare forskning.  

 

Figur 5 Sammanfattning av resultaten 
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5 DISKUSSION  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar både 

varumärken och influencers att ingå samarbeten. I detta kapitel presenteras 

avhandlingens väsentliga resultat med utgångspunkt i avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor, samt diskuteras hur resultaten korrelerar eller skiljer sig från tidigare 

forskning. Hädanefter redogörs praktiska implikationer för både varumärkens 

marknadsföringsexperter och influencers, samt studiens begränsningar diskuteras. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Teoretiska implikationer 

Det finns flera studier om influencer marknadsföring där influencerns trovärdighet (t.ex. 

Weismueller et al., 2020; Saima & Khan, 2021) och influencerns parasociala relationer 

(t.ex. Hwang & Zhang, 2018; Sokolova & Kefi, 2019) undersöks. Qian och Park (2021) 

samt Breves et al. (2019) forskar influencer-brand fit, och betonar att en dålig influencer-

brand fit kan ha negativa konsekvenser för både influencern och varumärket. Dock finns 

det fåtal studier som studerar hur en bra influencer-brand fit uppstår (se Breves et al., 

2019; Qian & park, 2021) samt vilka faktorer påverkar varumärken samt influencers att 

ingå samarbeten (se Bakker, 2018; Audrezet et al, 2020). Därmed har denna studie 

fokuserat på att öka förståelsen för både varumärken och influencers, samt vilka faktorer 

som tas i beaktande för att samarbeten ska inledas. 

Det framgår tydligt av både varumärkens marknadsföringsexperter och influencers att 

det är väsentligt att det finns en bra influencer-brand fit för att samarbeten ska ingås. 

Studiens resultat stöder Breves et al. (2019) samt Qian och Parks (2021) teorier om att 

en bra influencer-brand fit består av lämpliga och trovärdiga samarbetspartners, 

eftersom det ökar på trovärdigheten, positiv attityd gentemot varumärket och därmed 

även följarnas köpintentioner. Utöver detta poängterar både varumärkesexperterna och  

influencers att samarbeten bör ta i beaktande särdrag av influencerns följare, för att nå 

dem på korrekt och effektivt sätt, vilket understöder även Qian och Parks (2021) 

antagande om att skapa passande kampanjer och innehåll som tilltalar följarna och 

målgruppen. 

Då två olika intressentgrupper studerats, kan även teoretiska och praktiska 

implikationerna delas upp i två olika delar: teoretiska implikationer gällande 

varumärken och influencers samt praktiska implikationer för varumärket och 
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influencers. Härnäst presenteras de teoretiska implikationerna gällande varumärken 

och influencers. 

5.1.1 Varumärkets perspektiv 

Den första forskningsfrågan betraktar vilka faktorer som påverkar varumärken att ingå 

samarbeten med influencers. Då varumärket ska hitta en lämplig samarbetspartner, är 

det essentiellt att det finns en tydlig lämplighet mellan influencern och varumärket. 

Tidigare forskning har undersökt enskilda faktorer som påverkar effektiviteten av 

influencer marknadsföring, där det tydligt framkommer att produkten ska lämpa sig 

med influencern som marknadsför produkten (se Carlson et al., 2020; Schouten et al., 

2020), vilket även studiens resultat understöder. Kontributionen av den empiriska 

studien ger dock en bredare bas för varumärkes teori, då den inte endast inkluderar 

produktens lämplighet utan även lämplighet av influencerns personliga varumärke, etik 

och värderingar, plattform och kategori inkluderas som relevanta faktorer som påverkar 

den uppfattade lämpligheten. Då hela influencerns lämplighet med varumärket värderas 

fås en täckande helhetsbild över vilka delområden som lämpar sig bäst med varumärket 

och vilka som eventuellt lämpar sig mindre bra. Genom att identifiera faktorer om 

influencern lämpar sig, kan varumärkesexperter göra informerade beslut om vilken 

influencer som lämpar sig bäst att samarbeta med varumärket. 

Bakker (2018) presenterar en modell där det framgår att influencerns synlighet, 

trovärdighet, attraktion och kraft att påverka är egenskaper som varumärket tar i 

beaktande då de väljer lämpliga influencers. I enlighet med Bakker (2018) så har 

influencerns synlighet en inverkan på vilka marknadsföringsexperterna i denna studie 

väljer att samarbeta med, eftersom det påverkar varumärkeskännedomen samt huruvida 

den önskade målgruppen nås. Bakker (2018) argumenterar för att en större influencer, 

är mera synlig vilket innebär mera skapar mera märkesmedvetenhet, vilket i sig är 

logiskt. Dock framkommer det i de erhållna resultaten att betydelsen av kampanjen och 

dess syfte, budget, tidpunkt och längd har en stor inverkan på hurdan synlighet som 

varumärket söker. Kontributionen av studien är att synligheten påverkas inte endast av 

räckvidd, utan även av faktorer som kampanj, engagemang och följare. Resultaten från 

denna avhandling argumenterar även för att det är essentiellt att utgå ifrån hurdan 

kampanj det är frågan om då varumärkesrepresentanter söker efter influencers att 

samarbeta med, och inte endast låta räckvidden och engagemanget styra valet av 

influencern och dess synlighet. 
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Därtill enas studiens resultat med Bakker (2018) om att influencerns trovärdighet kan 

basera sig på uppfattad expertis samt pålitlighet. Dock framkommer det en kontribution 

till befintlig teori, då resultaten påvisar att det inte endast handlar om influencerns 

trovärdighet utan även hur trovärdigt samarbetet kommer att uppfattas av följarna. 

Eftersom samarbeten med influencers är en marknadsföringsfunktion som varumärken 

använder sig av för att nå ut till den önskade målgruppen, är det essentiellt för 

marknadsföringsexperter att förstå hur de ska nå ut till dem på ett trovärdigt sätt. Genom 

att ta i beaktande hur trovärdigt följarna skulle uppfatta ett samarbete med en profil, kan 

marknadsföringsexperterna göra informerade beslut som tar i beaktande både hur 

trovärdig influencern uppfattas av varumärket samt hur trovärdigt samarbetet uppfattas 

av målgruppen som varumärket önskar nå ut till. Eftersom följarna är en essentiell 

intressentgrupp för influencern, bör de därmed även tas i beaktande då ett samarbete 

ingås.   

I studiens resultat framkom det dock inga tydliga indikationer om hur influencerns 

attraktion skulle vara en betydande faktor där varumärken speciellt skulle analysera 

influencerns omtyckbarhet och likhet med följarna, så som Bakker (2018) indikerade. 

Istället framkommer attraktion som en faktor i samband då influencerns lämplighet med 

varumärket utvärderas, eftersom marknadsföringsexperterna i studien önskade att 

influencern lämpar sig till varumärkets image och agerar som en förlängning av 

varumärket. Därtill indikerar även en bred följarbas och högt engagemang att följarna 

gillar influencerns innehåll och kan relatera till innehållet. Detta indikerar på att 

attraktion är en mera komplex faktor som sällan går att kategoriseras skilt, eftersom det 

är kopplat med flera olika faktorer så som lämplighet och synlighet. Dock poängterade 

marknadsföringsexperter att det är relevant att se till att influencern uppfattas som 

omtyckt, så att skandaler kopplat till influencern kan undvikas. Därmed stärks även 

betydelsen av att ha en uppfattning om hur profilen uppfattas av allmänheten, vilket 

sätter en prägel på att ha lokala markandsföringsexperter som kan värdera potentiella 

samarbetspartners. 

Därtill presenterar Bakker (2018) influencerns kraft som en skild egenskap. Studiens 

resultat stöder detta delvis, då marknadsföringsexperter betonar influencerns möjlighet 

att skapa konversation och engagerande innehåll med följarna. Däremot kopplas denna 

egenskap som Bakker (2018) kallar kraft, till influencerns synlighet i denna studie. 

Marknadsförings experterna förklarar att engagemanget påvisar hur intressant innehåll 

influencern kan skapa och hur engagerade influencerns följare är, och att denna kraft 
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kan vara mer betydande än räckvidden, eftersom målet är att skapa trovärdigt och 

autentiskt innehåll. Därmed kan även en fördom om influencer marknadsföring 

utmanas, då resultaten av studien antyder att den potentiella ekonomiska vinningen inte 

är den mest betydande faktorn, utan att skapa genuint och innehåll som stöder 

varumärkets kommunikation och sprider varumärkets budskap till den önskade 

målgruppen. 

Till sist presenterar de erhållna resultaten teoretiska implikationer gällande betydelsen 

av influencer-brand fit och längre samarbeten. En dålig influencer-brand fit inte är 

lönsamt för någon part i förhållande vilket överensstämmer med Breves et al. (2019) 

samt Qian och Park (2021). Marknadsföringsexperterna i studien betonade att 

influencern bör lämpa sig till varumärket, ha ett sant intresse för varumärket samt kunna 

samarbeta under en längre period, för att skapa trovärdigt och attraktivt innehåll. 

Därmed lyftes även betydelsen av äkta kärlek gentemot varumärket (eng. brand love), 

vilket är en kontribution till befintlig teori. Som tidigare studier indikerar (se Kádeková 

& Holienčinová, 2018; Schouten et al.,2020) är influencers rekommendationer något 

som följarna uppfattar som trovärdigt och attraktivt. Om varumärket lyckas hitta 

lämpliga influencers som redan färdigt använder produkten eller visar ett intresse 

gentemot varumärket, öppnas möjligheter för ett långsiktigt och trovärdigt samarbete 

med hög potential för skapande av innehåll och kampanjer tillsammans (eng. co-

creation), eftersom det faller naturligt för influencern att använda varumärkets 

produkter eller tjänster. 

Sammanfattningsvis, bekräftar de erhållna resultaten att influencerns lämplighet, 

synlighet och trovärdighet är faktorer som påverkar varumärken att ingå samarbeten 

med influencers. Den teoretiska kontributionen består främst av underliggande faktorer 

som påverkar influencerns lämplighet, synlighet och trovärdighet och därmed bör tas i 

beaktande då potentiella samarbetspartners evalueras. Studien kommer även fram till 

att influencerns kraft att påverka samt attraktion är mera komplexa faktorer som sällan 

är svåra att analysera för sig då de ofta är kopplade till andra faktorer som influencerns 

synlighet och lämplighet. Genom att förstå vilka faktorer som påverka varumärken att 

ingå samarbeten med influencers fås en djupare förståelse för influencer marknadsföring 

samt vilka faktorer bidrar till att en bra influencer-brand fit uppstår.  
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5.1.2 Influencerns perspektiv 

Den andra forskningsfrågan fokuserar på att förstå vilka faktorer som påverkar 

influencers att ingå samarbeten med varumärken. Som tidigare nämnts, finns väldigt få 

studier som tar i beaktande influencerns perspektiv och inkluderar influencers i studien. 

Audrezet et al. (2020) argumenterar att influencers kan påverkas av den upplevda 

autenticiteten som kan grunda sig i passion och transparens, vilket även understöds i av 

studiens resultat. Dock kopplade influencers som deltog i studien starkt ihop 

transparens med hur genuint samarbetet och samarbetspartnern upplevdes av 

influencern, vilket bidrar till tidigare forskning. Det är värt att poängtera att influencerns 

uppfattning om vad som känns lämpligt och genuint, baserar sig ofta på en känsla eller 

intuition, vilket är en faktor som inte nämns i tidigare forskning. Eftersom influencers är 

personer med känslor är det mänskligt att dessa styr både undermedvetet och medvetet 

influencers uppfattning om varumärket och slutligen även deras beslut om att ingå 

samarbeten med varumärken. 

Det är essentiellt för influencern att samarbetet känns lämpligt och att det är något som 

influencern verkligen använder. De erhållna resultaten påvisar att influencers evaluerar 

noga det potentiella samarbetes innehåll som påverkas av följande faktorer: 

lämpligheten av produkten eller tjänsten, möjlighet till kreativitet samt kampanjens 

syfte, budget och tidpunkt. Som Lou och Yuan (2019) konstaterar, är influencers 

kreatörer som skapar innehåll, och detta antar även de erhållna resultaten då influencers 

betonade betydelsen av att skapa kreativt innehåll som för fram influencerns personliga 

varumärke, med tillit av varumärkesrepresentanter. Genom att analysera hela 

samarbetets innehåll får influencern en helhetsbild över vad samarbetet innebär och om 

det lämpar sig till influencerns varumärke, kalender och önskade ersättning. Dock 

framgår det inte var influencern drar gränsen mellan en attraktiv samarbetsförfrågan 

och en värdig kompensation. Samtliga influencer betonar att deras arbete bör 

kompenseras rättvist, men det förblir oklart hur viktig den finansiella kompensationen i 

verkligheten spelar roll. 

Därtill framkommer det att influencerns befintliga uppfattning om varumärket starkt 

påverkar influencerns intresse för samarbete med varumärket.  Även om det inte direkt 

framkommer från de erhållna resultaten vilken inverkan en negativ kontra positiv 

uppfattning om varumärket har på influencerns villighet att ingå samarbeten, kan man 

anta att om uppfattningen är negativ är influencern mindre benägen att samarbeta med 

varumärket än då uppfattningen skulle vara neutral eller positiv. Genom att inkludera 
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faktorer som lämplighet, etik och värderingar, företag och varumärkets andra 

samarbeten fås en djupare förståelse för influencers sida av samarbetet och 

bakomliggande faktorer som påverkar hur influencern uppfattar varumärket.  

Utöver detta påverkar influencerns relation till varumärket och varumärkets 

representanter. En del studier ser influencern och varumärkets relation som en 

reklamfunktion (se Erz & Christensen, 2018; Campbell & Farrell, 2020), men de erhållna 

resultaten påvisar att både influencern och varumärkesrepresentanter är intresserade av 

att skapa långvariga relationer och samarbeten där bägge varumärken stärks och det 

finns potential att skapa innehåll tillsammans. För att en relation ska kunna fungera är 

det essentiellt att samtliga parter respekteras och tas i beaktande och därmed är det 

viktigt att förstå vad påverkar influencers uppfattning om relationen till varumärket. Då 

båda parterna känner sig respekterade kan långvariga samarbeten uppstå och 

samarbetets fulla potential möjliggörs eftersom relationen kan vidare utvecklas.  

Slutligen är influencerns relation till följarna en faktor som påverkar om influencern är 

benägen att ingå samarbeten. Som tidigare studier påvisat (se Chung & Cho, 2017; 

Djafarova & Rushwoth, 2017; Hwang & Zhang, 2018) har influencern och deras följare 

en unik parasocial relation, som antyder att influencern är den enda parten som 

verkligen vet vad följarna efterfrågar och kan kommunicera med följarna. De erhållna 

resultaten påvisar betydelsen av den parasociala relationen och hur viktigt det är för 

influencers att ta i beaktande följarna i valen de gör. Både influencers och 

marknadsföringsexperter har ett gemensamt intresse att behaga influencers följare då 

det är de som möjliggör influencers karriär samtidig som det är dem 

marknadsföringsexperterna vill nå ut till. Genom att inkludera följarna som en faktor 

som påverkar influencers val fås även en djupare förståelse för relationen mellan 

varumärken, influencers och  influencers följare, som sällan behandlas som en helhet. 

Sammanfattningsvis bekräftar studien att uppfattad autenticitet är en relevant faktor för 

influencern. Studiens teoretiska kontribution består av fyra ytterligare faktorer som även 

påverkar influencers att ingå samarbeten med varumärken. Dessa är samarbetets 

innehåll, influencerns uppfattning om varumärket, relation till varumärket samt 

relationen de har till deras följare då ett samarbete ska ingås. I tidigare forskning har 

fokuset varit på att förstå varumärkets fördel av influencer marknadsföring, vilket har 

lett till begränsad teori om hur influencers bygger upp sina varumärken och själva ser på 

influencer marknadsföring. Resultaten indikerar att influencers åsikter och uppfattning 

om samarbetet bör inkluderas för att få en täckande helhetsbild av influencer 
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marknadsföring och hur lyckade samarbeten med en bra och uttänkt influencer-brand 

fit uppstår.  

5.2 Praktiska implikationer 

Resultaten av undersökningen bidrar till ny kunskap inom influencer marknadsföring 

och ger underlag för både varumärken och influencers att utveckla sina aktiviteter och 

strategier. Därmed finns det väsentliga implikationer för både varumärkens 

marknadsföringsexperter samt influencers. Implikationerna är tvåsidiga för både 

marknadsföringsexperter och influencers, eftersom bägge part gynnas av att förstå vilka 

faktorer som är essentiella för både influencern och varumärket att ingå ett samarbete. 

5.2.1 Implikationer för marknadsföringsexperter 

Från ett marknadsförings synsätt, ger de erhållna resultaten en bas för marknadsförare 

att använda för utvärdering av influencers inför potentiella samarbeten. Därmed kan 

marknadsföringsexperter som söker efter potentiella influencers att samarbeta med, gå 

igenom faktorerna som är essentiella för varumärken att kartlägga om influencern 

lämpar sig till varumärket och samarbetet i fråga. I praktiken innebär det att 

marknadsföringsexperter kan samla ihop ett förslag på olika profiler, som sedan 

analyseras på basis av den uppfattade lämpligheten, synligheten och trovärdigheten. För 

att underlätta analysen kan marknadsföringsexperten använda sig av de olika faktorerna 

relaterade till influencerns lämplighet, synlighet samt trovärdighet som presenterade i 

figur 5. Exempelvis då marknadsföringsexperten evaluerar influencerns lämplighet bör 

hen ta i beaktande lämplighet med produkten, personliga varumärke, etik och 

värderingar, plattform och kampanj. Den profil som lämpar sig allra bäst, torde vara den 

profil som bidrar med bäst influencer-brand fit och som varumärket borde kontakta för 

ett potentiellt samarbete.  

Utöver detta utgör resultaten av denna studie en bred bas för marknadsöringsexperter 

att få en bättre förståelse för influencers, deras personliga varumärken samt vilka 

faktorer influencers anser vara viktiga då samarbeten ska ingås. Då det finns få studier 

som har studerat influencers och influencerns personliga varumärke, ger denna studie 

en inblick i hur influencers resonerar och tänker då de ska ingå samarbeten. I studiens 

resultat framgår det att uppfattad autenticitet, samarbetets innehåll, influencerns 

uppfattning om varumärket, relation till varumärket och relation till följarna är viktiga 

faktorer som påverkar influencers att ingå samarbeten. Därmed kan 

marknadsföringsexperter se till att varje delområde har tagits i beaktande före 
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influencern kontaktas, för att säkerställa en konkurrenskraftig och professionell bild av 

varumärket hos influencern. Exempelvis då marknadsföringsexperten vet att 

influencerns relation till varumärket är något s0m influencern värderar högt, bör 

marknadsföringsexperten se till att sättet de kontakta influencern är personlig och 

uppskattning mot influencern visas. Utöver det kan markandsföringsexperten som har 

en tidigare relation till influencern ta kontakt med influencern och tacka för senaste 

samarbete eller evenemang, eftersom personliga relationer till 

varumärkesrepresentanter och tidigare erfarenheter har uppfattats som positiva 

kommer influencerns uppfattning om varumärket även att vara mera positiv. 

Resultaten av studien kommer fram med information om influencers och deras åsikter 

som marknadsförare sällan får ta del av och därmed ger resultaten av studien 

marknadsförare en bättre uppfattning om vilka faktorer som influencern uppfattar vara 

relevant för att ingå samarbeten. Då marknadsförare inser vilka faktorerna är, kan de se 

till att förbättra sin verksamhet i dessa områden för att förbättra sina möjligheter att 

lyckas hitta passande samarbetspartners som även vill samarbeta med dem. 

5.2.2 Implikationer för influencers 

För influencers ger resultaten även en inblick i vilka faktorer som varumärken tar i 

beaktande då de söker lämpliga influencers att samarbeta med. Dessa resultat hjälper 

även influencers att förstå, vilka delområden som är viktiga för varumärken och kan ge 

implikationer till hur influencers kan vidare utveckla sin verksamhet, för att på bästa 

möjliga sätt kunna konkurrera mot andra influencers i branschen. Då influencers vet att 

varumärken evaluerar influencerns lämplighet, synlighet och trovärdighet kan 

influencers exempelvis forma sitt innehåll, presentera relevant information till 

varumärken som eftertraktas eller påvisa expertis inom sitt nischområde, för att fånga 

varumärkens intresse. Därmed om influencern redan har en engagerad följarskara och 

en bra grund för ett personligt varumärke, skulle det vara lönsamt för influencers att 

förstå hur de bör konkurrera med andra profiler för att få den önskade 

uppmärksamheten av de varumärken som attraherar influencern mest. Då 

konkurrensen bland influencers är hård, är det essentiellt att kunna stå ut från mängden 

och påvisa professionellt innehåll av hög kvalitet, på ett sätt som varumärken analyserar 

profilernas lämplighet. 

Därtill ger resultaten av denna studie en bas för influencers  som de kan använda för att 

utvärdera potentiella samarbetspartners. Influencers kan värdera potentiella 
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samarbetspartner på basis av de erhållna faktorerna uppfattad autenticitet, samarbetets 

innehåll, deras uppfattning om varumärket, relation till varumärket samt relationen till 

följarna. För att vidare undersöka lämpligheten kan influencern ta i beaktande vad som 

påverkar faktorerna och analysera varumärkets lämplighet på basis av dem. Exempelvis, 

då influencern får en samarbetsförfrågan kan hen värdera samarbetets innehåll på basis 

av produkten eller tjänstens lämplighet, hur kreativ influencern får vara och huruvida 

kampanjen passar in i influencerns tidtabell, kategori och budget. Faktorerna utgör även 

en bra grund för att kunna jämföra potentiella samarbetspartners sinsemellan, då 

samma faktorer analyseras fås även resultat som går att jämföra och därmed kan ett 

informativt beslut fattas.  

Även mindre influencers kan använda sig av ramverket, för att förstå huruvida influencer 

kan bygga upp sitt varumärke och karriär kring influencer marknadsföring. Det finns få 

implikationer för influencers överhuvudtaget, speciellt då det kommer till att utveckla 

sitt personliga varumärke och samarbetsförfrågningar. Studiens resultat ger influencers 

en inblick i vilka faktorer som kan påverka att ett samarbete blir till och därmed kan 

mindre och nya influencers lära sig vilka delområden som bör utvecklas för att kunna 

bygga på sitt personliga varumärke och fria sin fulla potential. 

5.3 Begränsningar 

Fastän studiens syfte i sin helhet kan anses ha uppfyllts, har samtliga studier 

begränsningar. I detta delkapitel diskuteras överförbarhet och tillförlitlighet. 

Enligt Wallendorf & Belk (1989) beskriver överförbarhet  till vilken grad studiens resultat 

är oberoende dess kontext, det vill säga hur resultaten kan tillämpas i olika sammanhang 

så som en annan bransch, geografiskt område eller annan kultur. I denna avhandling har 

både markandsföringsexperter från kosmetikbranschen och finska influencers 

intervjuats. Detta sätter en prägel på att de erhållna resultaten av avhandlingen är starkt 

bundet till sin kontext. Därmed går det inte att anta att samtliga faktorer som påverkar 

finska influencers och kosmetikvarumärken att ingå samarbeten i denna kontext, är de 

samma i en annan bransch eller på en annan marknad. Utöver detta skulle observationer 

under olika tider ge mera generaliserbara resultat (se Wallendorf & Belk, 1989), 

exempelvis genom att intervjua influencers under sin samarbetsprocess och undersöka 

om faktorerna och dess relevans ändrar över tid. 

Studiens tillförlitlighet beskriver till vilken utsträckning resultaten skulle vara de 

samma, om någon annan skulle upprepa studien (Wallendorf & Belk, 1989). Den 
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empiriska studien baserade sig på åtta stycken djupgående intervjuer, där urvalet 

baserade sig på icke slumpmässiga urval, för att säkerställa informationsrika individer 

som kan hjälpa besvara studiens syfte. Ett slumpmässigt urval, skulle inte försäkra 

informationsrika individer eller sant intresse för ämnet. Fyra intervjuer gjordes med 

både influencers och marknadsföringsexperter, som skribenten fått kontakt med via sitt 

jobb. Detta möjliggjorde intervjuer med både eftertraktade finska influencers och 

marknadsföringsexperter från kosmetikföretag, skulle en upprepning av studien kräva 

tillgång till informationsrika individer som väljer att frivilligt delta i studien, utan samma 

förutsättningar för tillgång som skribenten.  Ett större urval skulle ha gett mera 

generaliserbara resultat och en djupare förståelse för både olika typer av varumärken och 

influencers samt faktorer som påverkar dem att ingå samarbeten. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten av denna avhandling ger en inblick i influencer-brand fit samt vilka faktorer 

som påverkar både varumärken och influencers att ingå samarbeten. I denna avhandling 

har marknadsföringsexperter från den finska skönhetsbranschen samt finska 

influencers intervjuas. På grund av studiens avgränsningar, skulle studien kunna 

upprepas på en annan bransch för att få en bredare förståelse om faktorerna är den 

samma i olika kulturella och geografiska kontexter samt branscher. Detta skulle ge en 

bredare kunskap för influencer marknadsföring i olika branscher och öka på förståelsen 

för influencers. Utöver detta skulle framtida undersökningar kunna omfatta ett större 

urval, för att få mera generaliserbara resultat. Forskningsresultat från en studie med ett 

större urval, skulle kunna producera jämförbara data mellan olika branscher och olika 

typer och storleks influencers och därmed skulle man kunna undersöka orsaker till 

skillnader i faktorer som påverkar influencers och varumärken att ingå samarbeten. 

Studiens erhållna resultat ger en överblick över samtliga faktorer som påverkar både 

varumärken och influencers att ingå samarbeten. Det framkommer tydligt att det finns 

flera olika faktorer som påverkar varför varumärken och influencers samarbetar med 

varandra.  Därmed vore det intressant att studera en eller flera av dessa faktorer i mer 

detalj. Genom att utforma en kvalitativ studie där en eller några faktorer som påverkar 

exempelvis influencers att ingå samarbeten väljs, skulle vi få en djupare förståelse för 

influencers uppfattningar av varumärken påverkar deras val av samarbetspartners.  

Därtill skulle det vara intressant att veta om någon faktor väger tyngre än den andra, 

eller är oväsentlig i ett större urval. Därmed skulle en kvantitativ studie som tar i 
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beaktande de olika faktorerna och analyserar betydelsen av varje faktor från både ett 

varumärkes och influencer perspektiv, vara intressant eftersom det skulle ge en indikator 

på de mest relevanta faktorerna. Denna information skulle ge en inblick i vilka faktorer 

som är essentiella för både influencers och varumärken att ta i beaktande då potentiella 

samarbetspartners evalueras samt ge en djupare insikt kring vilka faktorer som är 

essentiella för att skapa en bra influencer-brand fit. 
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BILAGA 1 SAMTYCKESFORMULÄR 

Samtyckesformulär för intervju 

 
Data kommer att analyseras för magisteravhandlingen av Cecilia Paulsson, 
magisterstuderande på Hanken Svenska Handelshögskolan, med huvudämne 
marknadsföring.  
 

 Ja 

 

Nej 

1. Jag förstår vad undersökningen handlar om och 

jag har haft möjligheten att fråga frågor. 

 

  

2. Jag förstår att mitt medverkande i denna studie 

är frivilligt och att jag kan träda tillbaka min 

medverkan när som helst utan orsak. 

 

  

3. Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

  

4. Jag samtycker till att intervjun spelas in. 

 

  

5. Jag samtycker att mina svar kan anonymt 

användas som uttalanden i publikationen (som 

översatts av intervjuaren till svenska) 

 

  

 

 

Datum: ______________________ 

 

 
Respondentens namn _______________Underskrift ________________ 

 

Forskarens namn ________________Underskrift ___________________ 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide - Företaget: 
 
Bakgrundsinformation 
Namn och position: 
Hur länge respondenten har jobbat med influencer marknadsföring: 
 
Influencer marknadsföring – för att fördjupa förståelsen för varför företaget 
samarbetar med influencers och på vilket sätt de gör det. 
 

1. Hur använder ni er av influencers? 
2. Varför använder ni er av influencers? 
3. Hur hittar ni lämpliga influencers?  

a. Använder ni er t.ex. av verktyg 
b. Vad tittar ni på/jämför ni? 
c. Vad är essentiellt att tänka på? 

4. Hur ser denna process oftast ut? 
 
 
Influencer fit – ger en inblick i huruvida influencern lämpar sig till varumärket, samt 
hur viktigt det är enligt varumärket att de stämmer överens. 
 

5. Hur väljer ni lämpliga influencers? 
a. Vilka faktorer kan påverka valet av influencer? 
b. Är någon faktor viktigare än den andra? 
c. Vilken faktor väger tyngst? 
d. Kan du ge exempel på detta? 

6. Kategoriserar ni influencers? 
a.  Om ja, på vilket sätt? 
b. Varför gör ni detta? 

7. Hur mycket tas varumärket som marknadsförs i beaktande? 
a. Vilka faktorer hos ett varumärke är viktiga att ta i beaktande? 
b. Vad är viktigt att tänka på? 
c. Varför är det viktigt att ta detta i beaktande? 

8. Vilka faktorer som anknyts till varumärket styr valet av influencers? 
a. Exempelvis varumärkets image, målgrupp etc. 
b. Hur påverkar de valet av influencern? 

9. Hur tar ni i beaktande varumärkets och influencerns personlighet då ni väljer 
samarbetspartners? 

a. Är det viktigt att personligheterna överensstämmer?  
b. Varför/varför inte? 

10. Hur ser ni på relationen till influencern? 
a. Är det viktigt att ha en bra relation till influencern?  
b. Varför/ varför inte? 
c. Hur bör man ta hand om detta förhållande? 

11. Hur tas konsumenten i beaktande då samarbetspartner väljs? 
a. Tänker ni på influencerns följare? 
b. Hur tar ni i beaktande dem? 
c. Hur når ni ut till den önskade målgruppen? 

12. Hur viktigt är det att varumärket och influencern passar/lämpar sig med 
varandra?  

a. Varför/varför inte? 
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Intervjuguide - Influencern: 
 
Bakgrundsinformation 
Namn och antal följare: 
Hur länge respondenten har jobbat med sociala medier: 
 
Influencer marknadsföring – för att fördjupa förståelsen för influencerns sida av 
influencer marknadsföring, samt hur deras jobb ser ut. 
 

1. Hurdana samarbeten gör du? 
2. Hur hittar du lämpliga samarbetspartners?  
3. Hur ser samarbetes processen oftast ut? 
4. Hur skulle du beskriva eller kategorisera dig själv som influencer?  
5. Hur mycket av innehållet du lägger ut är organiskt vs. betalt? 

a. Är det något som du tänker på mycket? 
b. Har dina följare reagerat på detta? Om ja, hur har de gjort det? 
c. Påverkar det dig hur mycket samarbeten du gör? 

 
Brand fit –ger en inblick i huruvida varumärket som ska marknadsföras, passar med 
influencerns personliga varumärkets marknadsföringsaktiviteter. 
 

6. Då det kommer till varumärken du samarbetar med. Vilka faktorer är 
avgörande för dig för att ingå eller inte ingå ett samarbete? 

a. Vilka faktorer kan påverka valet av samarbetspartners? 
b. Är någon faktor viktigare än den andra? 
c. Vilken faktor väger tyngst? Vs minst? 
d. Kan du ge exempel på detta? 

7. Spelar samarbetspartnerns varumärke en stor roll?  
a. Varför/ varför inte? 

8. Vad lockar dig att samarbeta med ett varumärke? 
9. Hur mycket inverkar ditt personliga varumärke, på dina val av 

samarbetspartners? 
a. Hur tar du i beaktande varumärkets och din personlighet? 
b. Är det viktigt att de överensstämmer? 

10. Hur tas följarna i beaktande då dina samarbetspartner väljs? 
a. Hurdan relation har du med dem? 
b. Hur viktigt är det för dig att lyssna på dem?  
c. Påverkar det ditt val, med vem du samarbetar med? 

11. Skulle du kunna samarbeta med ett varumärke som strider emot ditt personliga 
varumärke?  

a. Varför/varför inte? 
12. Spelar lämpligheteten med varumärket och företaget, produkten eller servicen 

en stor roll för dig? 
a. Upplever du att det är viktigt att varumärket lämpar sig till din image? 
b. Varför/varför inte? 

 

 


