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Abstract
Den här uppsatsen är en kvalitativ studie av Influencer Marketing. I studien analyseras
företags arbete med influencers med fokus på arbetsformer och alternativ till genomföranden.
I underlaget av studien har intervjuer genomförts dels med företagsledare på ett företag som
arbetar med influencers dels med grundare av företag som arbetar aktivt med Influencer
Marketing genom att ”matcha” företag med influencers. Syftet med det är bland annat att
förklara och förstå begreppet Influencer Marketing och hur det används i praktiken. För att
tydligare visa hur olika former av samarbeten kan se ut mellan företag och influencers har
blogginlägg och instagraminlägg analyserats bland annat genom text- och bildanalys. Genom
dessa analyser har följande slutsatser dragits. Influencer Marketing kan vara en effektiv och
framgångsrik metod för till exempel nystartade webbverksamheter då det är ett snabbt, enkelt
och sannolikt relativt billigt sätt att öka marknadens kännedom om företaget, kundernas tilltro
till produkterna och försäljningen av dessa.
I dagens medielandskap med helt nya och yngre målgrupper samt ny teknik för att inhämta
och sprida information skapas hela tiden nya förutsättningar för nyetablering av verksamheter
samtidigt som det är en utmaning för befintliga verksamheter att möta de nya
förutsättningarna för konkurrens. För vissa helt nya verksamheter där målgruppen och
kunderna i huvudsak eller kanske till och med uteslutande kan nås via sociala medier är
Influencer Marketing sannolikt den effektivaste och kanske enda kanalen för att nå framgång i
verksamheten.

Nyckelord: influencer, influencer marketing, content marketing, opinionsledare, sociala
medier
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Tidigare var en annons i massmedia tillräckligt för att företag skulle nå potentiella kunder.
Användning av reklamkampanjer och marknadsföring på tv, radio och i tidningar har med
tiden tappat en stor del av sin effekt då allt fler konsumenter använder sig av digitala verktyg
såsom mobiltelefoner och surfplattor för att via sociala medier hämta information om
eventuella köp av produkter och tjänster. Bloggare och kända instagramprofiler har blivit fler
och populärare och de kan utifrån sina roller påverka konsumenterna i större utsträckning.
Företag måste anpassa sin marknadsföring och kommunikation till nya målgrupper och vara
synliga där grupperna nås på bästa sätt. Företag med en ung målgrupp ser fördelar i att
marknadsföra sig på sociala medier och genom exempelvis bloggare där de effektivt och
snabbt kan påverka med budskap och information.
Det finns många olika definitioner av vad en influencer är och vem som kan vara en
influencer, men i denna studie utgår jag ifrån att en influencer är en person som i huvudsak
eller endast verkar på sociala medier. De samarbetar oftast mycket nära med företaget i fråga
för att stödja företaget i dess marknadsföring och de får regelmässigt betalt eller någon annan
form av ersättning för detta marknadsföringsarbete. I de flesta fall bedöms influencerns
effektivitet utifrån mängden följare det vill säga det antal individer som kontinuerligt läser
och/eller kommenterar influencerns aktiviteter. En effektiv influencer kan i dagens
medielandskap och med dagens verktyg nå i princip hur många följare som helst.

1.2 Syfte
Syftet med min uppsats är att ur ett medievetenskapligt perspektiv studera hur företag med
nystartad webbverksamhet, i detta fall företaget Under Your Skin, kan arbeta tillsammans
med influencers. I anslutning till detta redovisas dels vilka motiv som finns dels vilka fördelar
som kan uppnås vid användandet av Influencer Marketing. Jag redovisar även olika slag av
samarbeten och strukturer som kan användas inom Influencer Marketing för att tydliggöra hur
relationen mellan företaget och deras influencers blir som mest framgångsrikt och effektivast.

1.3 Frågeställningar
Hur kan Influencer Marketing se ut på sociala medier?
Vad finns det för motiv till att använda Influencer Marketing för en nystartad
webbverksamhet?
!
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1.4 Avgränsning
Som jag nämnt tidigare har jag i denna studie valt ut det nystartade företaget Under Your Skin
för att beskriva hur en nystartad webbverksamhet snabbt kan få genomslag och effektivitet i
sin marknadsföring och försäljning genom Influencer Marketing.
!
De traditionella medierna för marknadsföring såsom tv, tidning och radio har i stor
utsträckning ersatts av annonsering och information via nya sociala plattformar såsom
Instagram, Twitter, Snapchat, bloggar etc. Jag har därför i min studie valt att enbart studera
användning av Influencer Marketing på sådana plattformar. För att få svar på mina
frågeställningar har jag också avgränsat denna studie till att uteslutande studera influencers
som arbetar aktivt med Under Your Skin. Dessa utvalda influencers arbetar med flera
plattformar men av praktiska skäl och för att öka precisionen och faktaunderlaget har jag valt
att enbart studera deras användning av bloggar och instagramkonton.

1.5 Disposition
Här följer en disposition av uppsatsens olika avsnitt. De olika begreppen som tas upp i
uppsatsen presenteras närmare i avsnittet Bakgrund (bland annat begreppen influencer,
ambassadör och Content Marketing). Därefter redovisas i nästkommande avsnitt Tidigare
forskning och teoretiskt ramverk olika forskningsresultat (bland annat avseende
relationsmarknadsföring och word of mouth). I samma avsnitt görs en genomgång av teorier
som är relevanta för min studie såsom two-step flow, brand image och brand identity. I
avsnittet Metod och material redogörs för den kvalitativa metoden med kvalitativa
semistrukturerade intervjuer, med dess fördelar respektive nackdelar samt text- och
bildanalys. Även tillvägagångssättet för datainsamling och urval presenteras i detta avsnitt.
I avsnittet Analys-och resultatredovisning kopplas presenterade teorier samman med utfallet
av faktainsamlingen, studiens genomförda analys och resultatet, varefter studien avslutas med
avsnittet Slutsatser och diskussion.

!
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2. Bakgrund
Nedan presenteras olika begrepp och fenomen inom Influencer Marketing som kommer att tas
upp senare i analysen.

2.1 Influencers och Influencer Marketing
Enligt BusinessDictionary definieras en influencer som en person som har makten att påverka
andras köpbeteende med hjälp av sin kunskap, auktoritet eller position i samhället (Business
Dictionary, 2017). En influencer är ofta en person som skriver om och visar upp sitt liv i
sociala medier. Det kan vara bloggare, personer på Instagram eller kända tv-profiler. Många
företag använder sig av så kallade kändisar i sina reklamkampanjer exempelvis på tv och i
tidningar men till största del på internet. Influencers och kända modeller används i många
olika företags stora kampanjer för att inspirera och locka nya köpare. Många influencers
förknippas ofta med något speciellt som en produkt eller tjänst och särskilda trender t ex inom
mode, mat eller friskvård. Det positiva med att använda sig av influencers är att företag kan
dra nytta av den trovärdighet som konsumenten ser i influencerns image. Det är därför viktigt
för företaget att välja en influencer som tydligt förmedlar samma värderingar och mål som
företaget.
Enligt Mediaklar har företag som arbetar med influencers oftast en mycket medveten och
genomtänkt strategi när de använder sig av Influencer Marketing. Företag får hjälp av
influencers nätverk på sociala medier att sprida sitt varumärke, produkter och tjänster. Som
tidigare nämnt är det en stor fördel att använda sig av dessa kända personer (som många
”gillar” och tror sig känna) för att förstärka förtroendet och image hos konsumenterna.
(Mediaklar, 2017)
Beatly AB är ett företag som arbetar med att matcha ihop företag som vill arbeta med
influencers i sin marknadsföring, dvs rätt person för varje marknadsföringsaktivitet. Enligt
dem handlar Influencer Marketing om att få maximal spridning genom att hitta relevanta
personligheter/innehållsskapare som berättar om varumärket. Matchningen mellan företag och
influencers är mycket viktig för att det för konsumenter ska kännas genuint och seriöst trots
att de vet att influencers får ersättning för sina insatser. Denna typ av marknadsföring går ut
på att genom dessa individers olika kanaler både säkra befintliga kunder och hitta nya
potentiella kunder samt att påverka varumärkets kvalitet och uppfattningen om detta. (Beatly,
intervju 23 mars 2017)
!
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2.2 Ambassadör
Det har även blivit vanligt för företag att utse influencers till så kallade ”ambassadörer” för att
på ett bredare sätt öka intresset och spridningen av företagsmärket. Företaget får därigenom
en ännu effektivare kanal där nätverket och följarna kan påverkas med fler verktyg. Genom
ambassadören kopplas konsumenterna/följarna så nära till varandra att lojalitet och följsamhet
säkerställs på bästa sätt. Ambassadören får rollen som symbol inte bara för företaget utan
också för hela kedjan av influencers. I intervjun som gjordes med grundare på företaget
Beatly menar intervjupersonen att det kan liknas vid en pyramid av influencers och att den
högst upp är ambassadören, sedan fylls pyramiden på med andra influencers för att få större
spridning på flera olika kanaler (Beatly, intervju 23 mars 2017).!Rhonda Weiss menar att en
ambassadör måste väljas ut efter kriterier såsom att vara en mycket positiv, engagerad och
entusiastisk stödjande person, som sprider företagets positiva budskap. Dessa ambassadörer
måste därför kontinuerligt ges tillgång till information och nyheter som gäller företaget för att
kunna dela och sprida detta vidare på bästa möjliga sätt till sin omgivning. (Weiss 2014: 16)

2.3 Olika typer av samarbeten
I en artikel för Nöjesguiden presenterar bloggaren Camilla Gervide olika typer av samarbeten
som går att göra med influencers. Ett av sätten att arbeta med influencers är genom så kallade
adlinks, det vill säga en länk som influencern använder för att skicka läsaren vidare till en
annan sida. Varje klick som besökaren gör på länken leder också till att influencern får någon
form av ersättning. Influencern får en viss procent på försäljningen genom att lämna ut
rabattkoder eller länkar som ger konsumenten information om en viss produkt eller tjänst. Det
finns även något som kallas för bartersamarbete. Där erbjuds influencers produkter i utbyte
mot publicering av produkten eller tjänsten på sina sociala medier utan ekonomisk ersättning.
Ytterligare en typ av samarbete är så kallade sponsrade inlägg. Då får influencern en fast
summa för att dela med sig av information om företaget eller varumärket på sina sociala
medier. Företaget köper alltså utrymme på influencers kanaler för att få exponering för en
tjänst eller produkt. (Gervide 2016)

2.4 Content Marketing
En av grundarna på företaget Beatly menar att Content Marketing är innehåll som en
influencer producerat i mycket nära och förtroligt samarbete med företaget. Oftast sker
Content Marketing på influencerns egna mediakanaler och det handlar om att skapa innehåll,
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både i form av bild och text, främst för att påverka eller förändra ett beteende kring företaget
eller deras varumärke. (Beatly, intervju 23 mars 2017)
Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and
distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearlydefined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action. (Content
Marketing Institute 2017)

Syftet med Content Marketing är alltså att sprida relevant och säljande innehåll, oftast till en i
förväg väldefinierad målgrupp av kunder. Därigenom skapas förutsättningar inte bara för att
väcka attraktion för stunden utan det gör det möjligt också att bibehålla och över tiden
förstärka affärsnyttan och lönsamheten i försäljningen. (Content Marketing Institute 2017)
Apsis, ett företag inom digital marknadsföring, menar att Content Marketing är ett sätt att
skapa intresse och ge en positiv bild av ett företag genom innehåll som väcker intresse hos
publiken. Materialet till detta är ofta inte säljande i sig själv, på liknande sätt som reklam,
utan det är istället meningen att materialet ska påverka mottagaren. Apsis menar att ett sätt att
väcka intresse hos mottagarna och visa på meningsfullt innehåll är att göra utrymme för
aktivitet av mottagarna själva. Detta genom att exempelvis skapa tävlingar för mottagarna
eller uppmana mottagarna att registrera sig på nyhetsbrev. (Apsis 2017)
Swedish Content Agencies menar likt ovan att Content Marketing är till för att skapa och
sprida innehåll som upplevs intressant och relevant för målgruppen. Det finns många fördelar
med Content Marketing. Det kan inte bara öka ett företags försäljning eller locka fler kunder
utan det kan också vara positivt för att snabbt få ut innehåll över många olika
marknadsföringskanaler såsom mobilt, video och sociala medier. Den mest effektiva formen
av Content Marketing är den som verkar på flera olika kanaler samtidigt. (Swedish Content
Agencies 2017)
Som jag nämnt ovan skapar influencern sitt innehåll på sina egna sociala medieplattformar.
Innehållet stärker lojaliteten hos kunderna och leder till ett större antal kunder särskilt om
influencern är en opinionsledare inom produktområdet och därmed inger ett särskilt
förtroende. Viktigt för influencern är att skapa intressant och positivt, gärna nyhetsrelaterat,
innehåll. Det kan också vara till fördel för influencern att koppla innehållet till sitt eget
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privatliv. Mottagaren av innehållet, alltså läsaren av influencerns inlägg, får ta del av
influencers privata liv och tankar samtidigt som läsaren får information om en produkt eller
tjänst. Som redovisas längre fram är detta ett vanligt beteende.

2.5 Bloggar och Instagram
Anders Frankel beskriver i sin bok, Bloggar som marknadsföring – en snabbguide, en blogg
som en slags hemsida. Det är bloggarens texter som är det som står i fokus i en blogg och de
är ofta sorterade i tidsordning i olika arkiv. Bloggaren bestämmer själv när inläggen ska
skrivas och hur de ska se ut, det är alltså som en dagbok online, öppen för alla som vill läsa
om inte funktionen att göra bloggen privat lagts till. En blogg kan ses som ett alternativ till
mer erkänd media där vanliga människor får chansen att kommentera och uttrycka sig inom
olika områden. Det finns även olika typer av bloggar och Frankel tar upp personliga bloggar,
politiska bloggar, kommersiella bloggar, organisationsinterna bloggar och kundbloggar. Den
typ av blogg som jag kommer att ta upp i mitt arbete är den personliga bloggen. Här är det
privatpersoner som skriver och delar med sig av sina erfarenheter, tankar och åsikter. (Frankel
2005: 18) Många av de bloggar som växer och får fler och fler följare är drivna av en person
som läsarna vill lyssna på och har förtroende för. Dessa bloggare kan liknas vid begreppet
opinionsledare.
Instagram är en annan typ av socialt nätverk där bilder står i fokus. För att starta ett
Instagramkonto behöver gratisappen laddas ner och sedan är det bara för användaren att
registrera sig och börja lägga upp bilder. Även här kan vem som helst följa vem som helst och
även kommentera och ”gilla” bilder som läggs upp. Det finns dock en funktion på Instagram
där kontoinnehavaren kan välja att göra sitt konto ”privat”. Detta betyder att alla som vill följa
kontot måste be om att godkännas som följare för att få se bilderna som lagts upp i kontot.

!
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk
Nedan följer presentation av tidigare studier och forskning som tar upp teorier och ämnen
som finns i min egen undersökning, det vill säga bland annat relationsmarknadsföring, word
of mouth samt instagram och Content Marketing.
Sedan följer den teoretiska ramen till studiens analys. Teorier om two-step flow och word of
mouth presenteras. Relationsmarknadsföring samt varumärkesteorier med brand image och
brand identity diskuteras och presenteras i följande avsnitt.

3.1 Tidigare forskning
Influencer Marketing är ett förhållandevis nytt område som utvecklats på senare tid i takt med
att ny teknologi utvecklats och användningen av sociala medier blivit mer omfattande. Det
finns dock redan en del uppsatser, handböcker och artiklar på området publicerade bland
annat på internet. Forskningen inom området är dock fortfarande begränsad i sin omfattning
men en del intressanta studier har gjorts. Jag har i min studie utgått från vetenskapliga artiklar
och uppsatser som särskilt behandlar teorier om opinionsledare och relationsmarknadsföring.
En intressant kandidatuppsats som tar upp relationsmarknadsföring och småföretag är
Relationsmarknadsföring och dess möjligheter för småföretag (Linde och Seevaratnam,
2014). Studieobjektet var Engelholms Glass och det studerades utifrån ett kund- och
organisationsperspektiv. Detta är en studie av hur småföretag tillsammans med
relationsmarknadsföring kan bli bättre och författarna utgick ifrån teorier om bland annat
relationsmarknadsföring, varumärkesrelation, kundvärde och word of mouth. Resultatet av
denna studie var just att småföretagen gynnas av relationsmarknadsföring då företagen kan få
många goda relationer till både externa och interna parter som kan upprätthålla särskilt god
service och gott samarbete. Det var även viktigt att arbeta tillsammans med småföretagets
redan befintliga kunder för att upprätthålla deras köp och lojalitet.
En studie som berör opinionsledare och influencers är Uzunoglu och Misci Kips (2014)
undersökning där de studerade hur företag använder sig av influencers. Studien bygger på
influencers roll inom kommunikation och hur de interagerar med sina följare men även med
företaget de samarbetar med. Resultaten de kom fram till i sin studie la grunden till ”brand
communication through digital influencers”- modellen, vilken kan ses som en fortsättning på
Katz och Lazarsfelds hypotes om opinionsledare. Misci Kip och Uzunoglu tar upp vikten av
!
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att använda sig av rätt influencers i marknadsföringen för att nå företagets önskade potentiella
kunder.
Ridgway och Clayton (2016) ville genom sin studie om användande av Instagram undersöka
effekter och affärsnyttan av att använda bilder, då särskilt så kallade ”selfies” alltså en bild
där fotografen fotat sig själv. De ville undersöka om en selfie påverkar uppfattningen som
skapas kring den person som lagt upp selfien och om uppladdandet av en selfie verkligen är
beroende av det vi kallar body image satisfaction, alltså tillfredställelse av att vara nöjd med
sitt utseende. En fråga de tar upp i sin studie var i vilken utsträckning instagramselfies
påverkar till exempel romantiska förhållande och andra relationer.
Ridgway och Clayton fick genom studien, som genomfördes som en enkätundersökning, fram
att body image satisfaction faktiskt har en avgörande betydelse för om en selfie kommer att
”postas” och laddas ner. En slutsats man kan dra av detta är således att användandet av
selfies som utstrålar en tydlig form av självnöjdhet med sitt utseende, är en positiv faktor att
utnyttja vid Influencer Marketing avseende särskilt hälso- och skönhetsprodukter.
En annan studie som tar upp Content Marketing är Wong An Kee och Yazadanifards (2015),
där de diskuterar hur Content Marketing kan vara till fördel för företag. De menar att det är
kunderna som är utgångpunkten när man arbetar med olika typer av marknadsföring. Företag
vill driva den typ av marknadsföring som tillfredsställer kunderna och det handlar om att dela
värdefull information med företagets målgrupp. Content Marketing är en typ av
marknadsföring som ska kunna höja medvetenheten hos kunderna och verkligen påverka och
ändra deras uppfattning om ett företag. Ju bättre innehållet är desto mer motiverade blir
kunderna till att aktivera sig och göra nya affärer. Wong An Kee och Yazadanifards menar
vidare att Content Marketing är en framkomlig väg för företag att just vidmakthålla och
förädla kundrelationerna genom att hela tiden tillföra nytt värdefullt innehåll. Detta ökar
chansen att få kunderna mer positivt inställda till företaget. Viktigt att tänka på för företag när
det gäller Content Marketing är att allt innehåll måste vara personligt och väl anpassat efter
kunder beroende på var innehållet ska släppas och hur kundgruppen ser ut. Det går alltså inte
att använda samma innehåll på alla kanaler till alla kunder då individerna i målgruppen är
olika och kräver olika typ av budskap för att bli intresserade och engagerade. Den potentiella
kunden vill känna sig speciell och utvald i mottagandet av information. De olika sätten att
!
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sprida innehåll och ett varierande uttryckssätt kan därför i sig väcka intresse och skapa
engagemang hos målgruppen.

3.2 Teoretiskt ramverk
3.2.1 Opinionsledare och the two-step flow
Influencers som jobbar med företag kan på ett sätt liknas vid opinionsledare då de ofta är
kunniga i ämnet och det är något de redan har ett intresse för. Elihu Katz och Paul F.
Lazarsfeld beskriver en opinionsledare som en person som anses mycket kunnig inom ett
ämne eller en fråga och som många ser upp till och därför lyssnar på. Opinionsledaren har
förmågan att influera den stora massan med sin kunskap och påverka exempelvis en publiks
syn på ett företag och dess produkter då personen anses som särskilt insatt och erfaren inom
området. (Katz och Lazarsfeld 1955: 32)
Katz och Lazarsfeld presenterar även en två-stegshypotes, the two-step flow. Modellen går ut
på att ett antal inflytelserika personer påverkar allmänheten genom att vidarebefordra
information från massmedia till den stora massan. Även Caleb Carr och Rebecca Hayes
definierar dessa personer som opinionsledare och menar att de för vidare information och
åsikter för att påverka personer i deras omgivning. (Carr och Hayes 2014: 40) Det blir allt
vanligare att konsumenter vänder sig till plattformar online för att söka information och där
finns även dessa opinionsledare för att sprida information kring ett ämne eller produkt som
ofta går att hitta på bloggar och andra sociala medier.

3.2.2 Word of Mouth
Genom sociala medier och influencers och opinionsledares olika plattformar har det blivit allt
enklare att ta del av andra konsumenters erfarenhet och uppfattning om en produkt eller
företag. Det räcker med att söka på en produkt för att få fram recensioner och inlägg om hur
andra upplever en viss produkt. I boken Märken och Människor tar Bengtsson och Östberg
upp hur konsumenter kan påverkas av andra konsumenters erfarenhet av en produkt och att
det är det fenomen som kallas för word of mouth, WOM. (Bengtsson och Östberg 2011: 37)
Carr och Hayes tar upp WOM som under lång tid har setts som något mycket användbart och
kraftfullt inom marknadsföring och den WOM som sker online, electronic word of mouth
(eWOM) har en mycket viktig del i hur konsumenter och mottagare av informationen
uppfattar ett företags produkt eller tjänst. (Carr och Hayes 2014: 38) Reklam som kommer till
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konsumenter genom e-post, tidningar, i brevlådan och online blir för mycket att hantera. Detta
leder till att allt fler konsumenter istället väljer att göra sina egna sökningar på produkten för
att hitta trovärdiga och äkta recensioner av exempelvis influencers eller erfarna konsumenter.
(Cakim, 2010: 3) Detta gör att marknadsföring som influencers använder sig av blir mycket
mer effektiv, än vad den blir via exempelvis post i brevlådan, och marknadsföringen når ut till
många fler konsumenter.

3.2.3 Relationsmarknadsföring
Evert Gummesson definierar relationsmarknadsföring som en typ av marknadsföring som
sätter relationer, nätverk och interaktion i fokus. Företagen vill bygga så långsiktiga och
starka relationer som möjligt med sina kunder. Relationen bygger på att det finns minst två
parter där information utbyts och den relationen som står i fokus är den mellan kund och
företaget. (Gummesson 2008: 17) Relationsmarknadsföring handlar om de personliga
kundrelationerna det vill säga att kunderna trivs med produkter och med kontakten med
företaget. Det är viktigt för företaget att ha en god relation till sina kunder då det är kunderna
som har en viktig del i att tala väl om företaget och bygga upp ett gott rykte kring dess
produkter och tjänster. Då skapas de långsiktiga kundrelationerna och företaget får
stamkunder och lojala köpare. Det är även viktigt att ha denna goda relation till kunderna då
företagets utveckling kan påverkas av kundernas erfarenheter och åsikter om produkterna och
tjänsterna. Kunderna blir därför en viktig del i företagets utveckling och större förändringar
över längre tid. Företaget måste anpassa sig efter kundernas behov vilket gör att kundernas
återkoppling om produkterna blir viktiga.
Relationsmarknadsföring jämförs ofta med transaktionsmarknadsföring.
Transaktionsmarknadsföring är engångsförsäljning där affären som företaget gör med kunden
inte måste leda till nya affärer. Kunder kan göra affärer med företaget igen utan att det krävs
någon form av lojalitet eller relation till företaget, till skillnad från affärer i
relationsmarknadsföring där relationerna och lojaliteten mellan företag och kund är i centrum.
Inom relationsmarknadsföring finns ”lojalitetsstegen”. Det första steget är att få kontakt med
den nya kunden vilket leder till en första affär. Om kunden gör ytterligare köp efter den första
affären kallas kunden klient. Då skapas en relation som kan bli starkare och klienten kan bli
en supporter av företaget. När relationen blivit ytterligare förstärkt blir supportern till en aktiv
marknadsförare för företaget. Denna typ av lojalitetsstege är inget som
transaktionsmarknadsföringen strävar efter. Det handlar om att göra många och snabba affärer
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men en engångsaffär kan även den betyda djupa relationer. Om det är en större affär som till
exempel innebär ett omfattande ekonomiskt åtagande från kunden eller efterföljande
serviceåtgärden från företaget som görs, kommer kunden och företaget ändå att få en djupare
relation då affären kan leda till att de håller kontakten under en längre tid efter affären har
avslutats. (Gummesson 2008: 32)
Gummesson tar upp egenskaper som är viktiga för företaget för att upprätthålla goda
kundrelationer. En av dessa egenskaper är samarbete. Företag kan både samarbeta och
konkurrera men båda egenskaperna kan vara bra för att företagen ska utvecklas.
Konkurrensen mellan två företag behöver inte betyda att de inte kan samarbeta och om
samarbeten hamnar på en högre grad än konkurrensen kan båda företagen dra nytta av detta.
Gummesson tar även upp engagemang som en viktig egenskap i affärsrelationer. Det är
viktigt att ha ett engagemang och vilja att bygga upp en stark och fungerande relation. Även
förtroende i dessa relationer är viktigt då kund och företag måste kunna lita på varandra för att
relationen ska bli så stark som möjligt. Makt är en av de egenskaper som Gummesson anser
viktiga. Sällan har båda parterna i en relation lika stor makt vilket betyder att den ena parten
alltid har övertaget. För att relationen ändå ska hålla krävs att båda parter är bekväma med
situationen och inte låter sig påverkas av en asymmetrisk relation. Makten kan växla,
exempelvis om marknaden är svag kan kunden pressa priser och företagen blir tvungna att
anpassa sig efter kunden. (Gummesson 2008: 37-42)
Som tidigare diskuterats är långsiktiga relationer något som eftersträvas inom
relationsmarknadsföring och företag vill ha långsiktiga relationer med sina kunder för att
bygga upp lojalitet. Företag vill ha regelbunden kontakt med sina kunder vilket även det leder
till ökad lojalitet och en starkare relation. Anpassning är viktigt för båda parter i en
affärsrelation. Företag kan behöva anpassa sig efter kunders behov men kunden kan även
behöva anpassa sig efter företaget, exempelvis prisändring och betalningssätt. Att kunder
känner en attraktion till företaget är viktigt och det är därför avgörande vilket image som
företaget väljer att sända ut så den kan påverka hur kunder uppfattar företaget. Något som
stärker affärsrelationen ytterligare är närhet mellan kund och företag. Företagen måste därför
finnas på plats där de vill göra affärer. Tillgängligheten skapar en trygghet för både företag
och kund. När en affär görs skrivs det på formella avtal och regler ska följas. Öppenhet är
något som företag och kund måste komma överens om. Ju starkare relationen är desto mer
öppen och informell blir relationen. (Gummesson 2008: 37-42)
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3.2.4 Brand image och Brand identity
Varumärkens mening har stor betydelse för oss konsumenter. Vi har alla en uppfattning om
vad ett varumärke står för och vad varje märke har för betydelse för oss själva och för alla
runt omkring oss. Vi väljer exempelvis kläder för att vi tycker att de är snygga och bekväma
men märket kan även ha betydelse för våra köp. I valet av vilket eller vilka märken vi vill ha
på våra kläder spelar flera olika faktorer in. Det kan handla om budget och utbud men även
om märkets mening och företagets image. Vi har en uppfattning om vad märket är för typ av
märke och vilka som köper just det märket. Varumärket har betydelse för hur vi ser på
människor och hur vi ser oss själva. Märket kan även få oss att känna en social tillhörighet. Vi
känner oss som en del av en viss grupp i samhället baserat på vår klädstil och vilka märken vi
väljer att bära, vilket har lett till att märkeskonsumtionen har blivit allt viktigare för oss. Vi
köper inte bara ett visst märke baserat på hur bra produkten är eller hur den ser ut utan
märkets mening har större betydelse för köpet. Vissa märken har fått en mening i samhället
och bland konsumenter. Även om produkten i sig liknar andra produkter så kan det i
slutändan vara märket som har betydelse för hur köpet ser ut. Vi tar del av stora mängder
reklam varje dag. Reklamen har syftet att öka företagets försäljning men har också stor
påverkan på hur vi uppfattar företag och olika märken. Hur ett företags reklam ser ut har
effekt på föreställningen som finns om det.
Varje enskild konsument kan ha en uppfattning om vad ett märke har för brand image. Brand
image är den mening som konsumenten själv tycker sig se att märket har och denna mening
påverkas i samband med att konsumenten tar del av och tolkar andra konsumenters
uppfattningar om märket. Denna bild av märket grundar sig på hur konsumenten uppfattar
företagets brand identity. Brand identity är den bild av märket som företaget själva vill ska nå
konsumenterna och det är företagets egna uppfattning om märket. (Bengtsson och Östberg
2011: 35, 62) Likt Bengtsson och Östberg säger Melin att märkesidentitet karaktäriseras av
vad märket står för och vad som gör det unikt. (Melin 1999: 85) När ett varumärkes mening
skapas kan därför konflikter uppstå mellan företagen och konsumenter. Företagets vision om
vad märkets mening är och vad de står för kanske inte alltid stämmer överens med
konsumenternas uppfattning. (Bengtsson och Östberg 2011: 37)
Melin menar att något som bidragit till det ökade fokuset och inriktningen mot brand identity
eller märkesidentitet, som han benämner det är att företag inte längre kan konkurrera på

!

16

samma sätt som tidigare. Nu är skillnaderna på produkterna och tjänsterna inte längre lika
stora och priserna skiljer sig inte åt på samma sätt utan företagen måste istället använda sig av
andra faktorer för att locka till sig konsumenter. Här blir det då viktigt för företag att utstråla
rätt värden och tankesätt för att attrahera nya konsumenter. (Melin 1999: 212)
Det finns flera olika faktorer som hjälper till att bygga upp en stark märkesidentitet enligt
Melin, som bland annat nämner begreppet kärnidentitet. Här handlar det för företaget om att
ha en konsekvent identitet som håller över en lång tid. Denna är till för att på bästa sätt
förmedla en så positiv bild av företaget och märket som möjligt till konsumenterna. För att
bygga upp denna kärnidentitet måste den framför allt stämma överens med konsumenternas
bild av sig själva och hur de vill uppfattas. Konsumenten vill ha en spegling av sig själv och
sin självbild i märkets värden och det blir därför viktigt för företaget att försöka skapa så
starka band och kopplingar som möjligt mellan märket och konsumenten för att de ska få en
så stark relation som möjligt. (Melin 1999: 86)
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4. Metod och material
Nedan presenteras den valda metoden i mitt uppsatsarbete. Kvalitativa intervjuer,
semistrukturerade intervjuer, netnografiska studier samt bild- och textanalys återges.
Därefter följer en genomgång av datainsamling, intervjupersoner och urval.

4.1 Val av metod
I denna studie har jag valt en kvalitativ metod och har använt mig av en kvalitativ intervju.
Jag anser att det är den bästa metoden att använda för att på bästa sätt uppfylla mitt syfte och
få svar på mina forskningsfrågor i arbetet då jag genom intervjun och intervjupersonen kan få
tillgång till relevanta och nya begrepp samt en djupare diskussion kring mitt
forskningsområde. Kvalitativ intervju används då det går att få tillgång till intervjupersonens
egna tankar, begrepp och reflektioner. Jag kommer även använda mig av netnografi i min
metod och datainsamling då jag studerar influencers inlägg online. Text- och bildanalyser
kommer att göras för att få svar på frågeställningarna. Dessa observationer görs på sociala
media och plattformar som influencers instagramkonton och bloggar.

4.2 Kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer
Kvalitativ metod handlar om att få fram nyanserande beskrivningar av ett fenomen istället för
att ta fram siffror vilket en kvantitativ metod kan göra. (Flick 2002: 542)
Kvalitativ intervju används då det genom denna typ av intervju bättre går att få fram en
persons perspektiv i en fråga och fördjupning i personens tankar och upplevelser genom
personens egna formuleringar. Frågorna behöver inte vara lika strukturerade som inom
kvantitativ forskning. (Kvale och Brinkmann 2009: 41) När intervjuer görs inom kvantitativ
forskning är de ofta mer strukturerade i syftet att få fram så hög reliabilitet och validitet som
möjligt och frågeställningarna är även tydligt formulerade för att få så klara svar som möjligt.
Svaren ska vara enkla att snabbt koda och bearbetas och behöver därför inte vara lika
innehållsrika som under en kvalitativ intervju. (Bryman 2008: 413)
Fördelar med att använda just kvalitativa intervjuer är att man kommer den intervjuade
personen på djupet och får tillgång till mer detaljerade och individuella aspekter. Ibland kan
det dock finnas anledningar att välja att inte göra en kvalitativ intervju. Det kan vara när man
behöver göra en generalisering och undersöka ett sammanvägt beteende hos en större grupp.
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Då behövs ett större antal personer till undersökningen och istället kan det då vara en fördel
att välja att exempelvis göra ett frågeformulär eller surveyundersökning då det tar mindre tid
att analysera och rapportera resultaten. Det kan alltså vara en nackdel att använda sig av
kvalitativ metod då den är mer tidskrävande än en kvantitativ metod där det går relativt snabbt
att samla in data. (Kvale och Brinkmann 2009: 143, 185)

4.3 Semistrukturerade intervjuer
En kvalitativ intervju är ofta mindre strukturerad än intervjuer inom kvantitativ forskning och
då syftet med detta arbete är att undersöka varför och hur företag väljer att använda sig av
influencers har jag valt att göra en så kallad semistrukturerad intervju med en person som
jobbar med influencers. Under semistrukturerade intervjuer ställs bestämda men öppna frågor
vilket kan leda till följdfrågor och en djupare diskussion. Denna typ av intervju utgår ifrån
teman som tas fram efter forskningens syfte samt vad forskaren vill få svar på och under varje
tema kan det finnas förslag till frågor. Till min intervju valde jag ut teman och huvudfrågor
som jag ville få svar på under intervjun och under samtalet fyllde jag på med följdfrågor.
Uppsättningen frågor i en semistrukturerad intervju är alltså inte uppbyggd på bestämda
frågor utan består av frågor som leder till följdfrågor. Inför intervjun görs en intervjuguide
men specifika teman som intervjuaren vill ta upp under samtalet vilket gör att
intervjupersonen har stort utrymme att uttrycka sig men svarar ändå på frågorna som
intervjuaren bestämt i förväg. När denna typ av intervju görs handlar det för intervjupersonen
om att tolka frågan på sitt eget sätt och därefter ge det svar som den anser efterfrågas.
(Bryman 2008: 415)

4.4 Netnografisk studie
Mats Ekström menar att etnografiska studier bygger på observationer och ofta kombinerade
med intervjuer. Etnografer studerar genom observationer sociala organisationer och kulturer
genom att finnas på plats, vilket gör att etnografi ofta benämns som en typ av fältforskning.
Etnografer utgår i sina studier från frågor som handlar om människor, vad de gör och vad
deras handlingar betyder i vissa sammanhang. Dessa observationer går att föra i såväl
offentliga som privata miljöer beroende på vad forskaren vill få ut av sin studie. Forskaren
kan även välja att vara deltagande, alltså visa upp sig för sina studieobjekt eller så kan
forskaren välja att vara anonym. (Ekström och Larsson 2010: 28, 30) Begreppet netnografi är
en sammanläggning av orden internet och etnografi. Netnografiska studier är en vetenskaplig
!

19

metod för att beskriva samhälls- och kulturtyper genom undersökningar som genomförs i
bland annat sociala miljöer, på internet. Martin Berg menar att sättet som information sprids
på och sättet vi kommunicerar med varandra i dagsläget har förändrats i takt med att
teknologin och internet har utvecklats vilket även har lett till att stor del av vårt vardagsliv
flyttats till internet. (Berg 2015: 10, 19) Likt Berg menar Uwe Flick att internet blir ett
verktyg för att komma åt studieobjekt du inte skulle kunna finna offline. Netnografi går att
använda sig av när studier ska göras om en viss typ av kultur där människor utvecklat nya sätt
att kommunicera. (Flick 2002: 324)

4.5 Tematisk analys
I boken Kvalitativ forskning i praktiken går Karin Widerberg igenom hur en tematisk analys
ser ut. Denna analystyp går ut på att ta ut teman och sedan underteman ur texten och med
hjälp av dessa teman även komma fram till övergripande teman. De övergripande teman kan
sedan kopplas till hypoteser eller teorier. Under analysen av intervjun med Under Your Skins
VD användes denna typ av analysmetod. Först lästes intervjun igenom för att hitta teman för
att sedan komma fram till övergripande tema som därefter kopplades till relevanta teorier.
(Widerberg 2002: 144)
Bryman presenterar en strategi för tematisk analys, Framework. Framework beskrivs som en
strategi för att ordna data. Ett index skapas för centrala teman och underteman som sedan
ställs samman i en matris. Dessa teman har tagits fram efter noggrann läsning och är ofta
återkommande genom hela texten. Teman appliceras sedan på data som organiseras in i
kärnteman som tillsammans med övriga teman ställs samman i matrisen. (Bryman 2008: 528)
Ryan och Bernard menar att det finns vissa faktorer att gå efter när teman ska finnas i en text.
Det första som forskaren bör leta efter är repetitioner, alltså teman som återkommer
upprepade gånger genom texten. Forskaren kan även leta efter lokala kategorier, exempelvis
lokala uttryck som används på annorlunda sätt. Ytterligare kan forskaren söka efter
övergångar mellan teman. Teman kan förändras beroende på hur materialet eller utskriften ser
ut. Forskaren kan också jämföra hur olika personer som deltar i studien diskuterar olika teman
då de kan skilja sig åt beroende på personens erfarenheter och kunskaper. Forskaren kan även
använda sig av teoretiska material som utgångspunkt i sin framställning av teman ut texten.
(Bryman 200: 529-530)
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4.6 Semiotisk analys
För analys av instagraminlägg och blogginlägg är John Fiskes metod för semiotisk analys
utgångspunkt. Det första som studeras i analysen är tecknet, det vill säga ordet eller bilden, i
sig. Här studeras hur tecknen förmedlar betydelse och hur relationen ser ut mellan de
människor som förmedlar tecknen och tecknen som sådana. Även användningen av tecknen
studeras. Det andra området är koderna. Koderna eller systemen som tecknen organiseras in i
studeras. Här studeras hur koderna utvecklas och förändras för att möta samhällets eller
kulturens krav. Det sista området är kulturen. Kulturen som omger tecknen studeras genom att
undersöka hur den påverkas i sig av användningen av tecken och koder. (Fiske 2010: 38)
Inom semiotiken föredras begreppet ”reader” läsare, framför ”receiver”, mottagare. Detta för
att läsaren anses ha en högre grad av aktivitet när det gäller att tolka och ta emot en text och
dess tecken. Läsaren kommer därför ha stor betydelse för hur texten tolkas och förstås tack
vara läsarens egna erfarenheter och känslor. (Fiske 2010: 38)

4.6.1 Semiotisk bildanalys
För att analysera influencers instagraminlägg i mitt arbete har jag använt mig av en semiotisk
bildanalys. Denna typ av metod utgår ifrån att allt som kan tolkas kan betraktas som tecken
med en form av betydelse. Teckensystemet finns i olika former och benämns ofta som koder
när mottagaren skapar mening av bilden. Under denna analys studeras bilden i sin helhet med
utgångspunkt i bildens färger och linjer. Om bilden innehåller en person studeras även
personens kroppshållning och blick. När bilder studeras utifrån dessa kriterier kan koderna
tillsammans skapa en uppfattning kring något och det är därför viktigt att ställa bilden i
relation till kulturella föreställningar och kontexter. (Fiske 2010: 120)
Fiske tar upp semiotisk bildanalys som sker i två steg, på denotationsnivå och på
konnotationsnivå. På denotationsnivå är det bildens betydelse och struktur som studeras. Här
identifieras hur bilden ser ut och vad den föreställer efter det som kallas semiotiska resurser.
De semiotiska resurser som analyser utgår ifrån är följande: genre, färger, kameravinkel och
visuell framskjutning vilket är det som stor i fokus i bilden. Det är dessa resurser som gör
bilden till en helhet och därför de som studeras när analysen av bilden görs. Det är dessa
resurser som jag har utgått ifrån när jag analyserat instagrambilderna i mitt arbete. Efter denna
denotationsnivå analyseras bilden på konnotationsnivå. Då ställer man bilden i relation till
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sociala och kulturella föreställningar och normer som finns efter den denotativa analysen.
(Fiske 2010: 120) Först kommer alltså bildens innehåll att beskrivas och analyseras för att
sedan kopplas till kulturella föreställningar för att hitta meningen i bilden.

4.6.2 Semiotisk textanalys
När jag ska analysera blogginläggen kommer jag att använda mig av en semiotisk textanalys.
Denna analysmetod liknar den semiotiska bildanalysen då det på samma sätt är koder och
tecken som studeras men genom denna textanalys kommer bland annat inläggens ordval att
studeras. Val av ordklasser samt typ av ord kommer att undersökas och analyseras. Analysen
sker även i textanalys på denotationsnivå där textens betydelse och struktur studeras och på
konnotationsnivå där texten ställs i relation till kulturella och sociala föreställningar.
Denotation är vad som står i texten och konnotation är hur texten är skriven och hur den får
oss att associera. Alltså kan sättet texten är skriven på påverka hur vi läser och förstår den.
(Fiske 2010: 81)

4.7 Intervjupersoner
Jag har gjort en semistrukturerad intervju med Under Your Skins VD. Jag valde att intervjua
VD då det är hon som har gjort valet att arbeta med influencers och jag anser utifrån mina
frågeställningar att jag skulle få bäst svar genom att ta kontakt med henne. Intervju har även
gjorts med en av grundarna på företaget Beatly. Detta företag valdes ut då de arbetar med att
koppla ihop/matcha företag med influencers. Intervjupersonen redovisade sina tolkningar av
begrepp jag använder i studien samt redovisade sina arbetsprinciper för Influencer Marketing.
Den begränsade tillgången på litteratur och forskning inom området kunde på detta sätt
kompletteras på ett värdefullt sätt genom de praktiska erfarenheter som intervjupersonen
redovisade.

4.8 Observationer av influencers samarbetsinlägg
För att ytterligare visa på hur influencers arbetar för företag och vilka typer av samarbeten
som finns för företagen att använda sig av när de arbetar med Influencer Marketing har jag
valt att observera och analysera influencers inlägg på Instagram och i deras bloggar. Jag har
analyserat blogginlägg för att se hur influencers samarbetar med företag genom olika typer av
inlägg. Jag har även studerat hur samarbeten på instagramkonton kan se ut. De olika typer av
samarbeten som finns för företag och influencers att använda sig av är som tidigare nämnt
bartersamarbeten, sponsrade inlägg och inlägg som innehåller adlinks. Jag har analyserat
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exempel på samarbetsinlägg när jag har studerat bloggar och Instagram.
De influencers jag valt att studera närmare är kvinnor vilka har liknande målgrupper och båda
har ett stort antal följare på sina sociala medier. Dessa influencers arbetar tillsammans med
Under Your Skin men arbetar också tillsammans med andra företag och publicerar ofta andra
samarbetsinlägg i sina bloggar respektive Instagram. Under Your Skin är ett nystartat företag
vilket innebär att deras samarbeten med influencers inte har kommit igång ännu. Därför har
jag valt att använda inlägg som är samarbeten med andra företag än Under Your Skin men då
inlägg av denna typen ofta ser liknande ut i uppbyggnaden anser jag att de utvalda inläggen
ändå är relevanta för min studie och syfte då de visar på exempel av samarbetsinlägg.
Josefin Dahlberg är en bloggare i 20 årsåldern och hon har cirka 70.000 följare på instagram.
Hon driver en blogg på bloggportalen blogg.se och skriver främst om mode, skönhet och girl
power. På hennes Instagram finns främst inlägg om inredning, mode och ibland vissa
samarbeten eller reklam för olika företag. Det är även tydligt att hälsa, träning och kost är ett
stort intresse för henne. Det framgår tydligt både på Josefins blogg och Instagram att
samarbeten med företag är vanligt och något som ofta förekommer i inlägg. Ofta är det
tävlingar av olika slag som hon håller i för att till exempel lotta ut klädesplagg eller andra
produkter. Det kan även handla om samarbeten med erbjudanden för läsaren där kunder får ta
del av en rabattkod eller liknande för att få lägre pris på en vara eller tjänst.
Joanna Fingal är en annan bloggare i samma ålder som Josefin och har cirka 50.000 följare på
instagram. Hon driver en blogg på bloggportalen nouw.com där hon även är chefredaktör. På
sin blogg skriver hon främst om mode och skönhet och tipsar ofta om produkter och tjänster.
Joannas instagraminlägg liknar bloggens inlägg med mycket outfit-bilder och
skönhetsprodukter. Det förekommer ofta samarbeten med företag där Joanna presenterar
produkter som hon tycker om eller företag hon samarbetar med.

4.9 Urval
Jag har valt att i min studie undersöka hur en webbutik arbetar då försäljning på internet fått
större spridning och konsumenter online blir fler och fler. Tillgängligheten och enkelheten
med försäljning online gör att det blir allt populärare för konsumenter att lockas dit. Även
företag som inte har försäljning i webbutik arbetar tillsammans med influencers och dessa
skulle även kunna vara intressanta att studera närmare. Dock tror jag att olika företag med
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antingen online eller offlineförsäljning har liknande mål med sina influencers vilket kan göra
att resultat av studier av företagen skulle se ganska lika ut om samma studier gjordes. Att
använda sig av influencers skulle förmodligen göra att försäljningen ökar genom de kända
personerna som visar upp produkten vilket troligen gäller för både företag med
onlineförsäljning men även företag utan försäljning på internet.
Jag har även valt ett specifikt företag i min studie för att kunna gå på djupet med detta
företags marknadsföringsarbete. Under Your Skin är ett företag som lanseras år 2017 och är
alltså nytt på marknaden. De riktar in sina produkter på hudvård- och skönhetsprodukter. Jag
anser att detta företag är intressant både ur medievetenskapligt syfte men även ur
konsumentsynpunkt då Under Your Skins produktutbud, hudvård- och skönhetsprodukter, är
mycket populärt och ligger i tiden särskilt när det gäller försäljning och distribution via
webb/online. Enligt www.verksamt.se är Skönhet och Hälsa en av de kategorier som säljer
bäst i e-handeln (Verksamt.se 2017). Företag med produkter inom denna kategori har tidigare
fokuserat sin marknadsföring på de traditionella medierna såsom tv och tidningar och
marknadsföringen på sociala medier har inte varit lika populär. Under Your Skin är ett företag
som endast använder sig av marknadsföring på sociala medier, vilket har varit en av
anledningarna till att just detta företag har valts ut. De använder sig av ett, inom branschen,
nytt sätt att marknadsföra sig på.
Personerna i mina intervjuer och även de observationer som redovisas är utvalda genom ett
målstyrt urval. Jag har således initialt försökt bedöma var får jag mest relevant, kunnig och
saklig information samt hur kan jag på ett enkelt sätt dokumentera och redovisa detta. Då mitt
arbete alltså inte grundas på statistik med siffror och tabeller har jag dock också gjort ett
kompletterande teoretiskt urval för att få fram en empiriskt grundad teori som bygger på
teoretiska kriterier. Även för att bilda teorier på empirisk grund samlas alltså data in genom
intervjuer och observationer. (Bryman 2008: 394)
Under Your Skin har valt att arbeta med influencers såsom Josefin Dahlberg och Joanna
Fingal, som genomgående använder sig av ett antal i min studie tidigare beskrivna
principer/metoder på sina respektive bloggar. De utformar innehållet och budskapen i mycket
nära samarbete med företaget ifråga, det vill säga aktiv Content Marketing. Användandet och
publicerandet av bilder som utstrålar betydande body image satisfaction, är stadigt
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återkommande. De upprepade samarbetsinläggen i bloggarna är uppbyggda på samma sätt
och innehåller i stort sätt samma slag av information. De blogginlägg jag valt att redovisa i
detta sammanhang är således sådan som väl exemplifierar användandet av de nämnda
principerna. Även de instagraminlägg som redovisas är utvalda för att de på ett bra sätt visar
och sammanfattar hur dessa influencers jobbar enligt de nämnda principerna.
Mitt urval av intervjupersonen, Under Your Skins VD och inläggen på sociala medier har jag
valt utifrån mina frågeställningar. Intervjupersonens svar bidrar till att få svar på min
frågeställning kring vilka motiv som finns för att använda Influencer Marketing i en nystartad
webbutik och analysen av inläggen används för att visa hur Influencer Marketing faktiskt ser
ut i praktiken och hur det yttrar sig på sociala medier.
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5. Analys/resultatredovisning
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av mitt insamlade material. Avsnittet inleds
med analys och resultatredovisning av intervju med Under Your Skins VD och följs sedan av
analys och resultat av mina utvalda influencers inlägg i sina sociala medier.

5.1 Analys Under Your Skin intervju
Intervjun med VD på Under Your Skin analyseras efter den tematiska metod som Karin
Widerberg tar upp i boken Kvalitativ Forskning i praktiken. Den utgår som tidigare nämnts
ifrån att teman tas ut ur texten som sedan kopplas till relevanta teorier och hypoteser. I början
av intervjun fick intervjupersonen berätta om sin egen och företagets bakgrund och vad som
bidrog till att företaget grundades. Under Your Skin startades för att VDn led av hormoninbalans och därför reste till Indien för att få behandling. Där grundlades hennes intresse för
naturliga och hälsosamma hudvårds- och skönhetsprodukter. Det är just denna typ av
produkter som Under Your Skin kommer rikta in sig på i sitt sortiment och de vill kunna
erbjuda konsumenter ett stort utbud av ekologiska och naturliga produkter.

5.1.1 Influencers i marknadsföringen
Under Your Skin har alltså valt att använda sig i princip uteslutande av influencers i sin
marknadsföring av företaget och produkterna. VD menar att syftet är att de vill få så mycket
och bred exponering som möjligt i sociala medier och vara maximalt synliga för den
identifierade målgruppen.
Vi har valt att använda influencers för att öka synligheten i media, speciellt nu när vi
lanserar så kommer det vara ytterst betydande att synas i ”rätt” sammanhang och få
bra exponering. Det är för att konsumenterna sedan ska gå in på sidan och handla och
för att veta om att vi finns. (Citat ur intervju med VD Under Your Skin)

De influencers som Under Your Skin kommer att arbeta tillsammans med väljs ut då de har
samma tankesätt och intressen som grundarna av företaget själva. Företag kan dra nytta av att
deras influencers har samma kunskap som företaget och kan därför attrahera nya kunder ur
influencers läsargrupper som till stor del har samma intressen då de väljer att följa influencers
utifrån vad de själva tycker är intressant. Varje influencer har en grupp läsare som följer dem
och tar till sig deras åsikter vilket gör Influencer Marketing mycket effektivt. Influencers kan
ses som opinionsledare inom ”sitt” område och intresse och anses därför som mycket
trovärdiga. Som jag tidigare tog upp är en opinionsledare enligt Katz och Lazarsfeld en
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person som är mycket kunnig inom sitt område och därför får mycket utrymme att uttrycka
sig i en viss fråga.
Vi har fått hjälp av vår PR-byrå att välja rätt influencers. De är valda på grund av att
de alla ”passar” in i Under Your Skins tankesätt, vilket är viktigt för att både press och
kunder ska få rätt uppfattning om vad vi är för företag. Många yogar, jobbar med
beauty och hälsa och är ganska holistiska av sig. (Citat ur intervju med VD Under
Your Skin)

Då Under Your Skin valt ut influencers som har samma intresse och tankesätt och som
förknippas med bland annat hälsa och skönhet kan de därför attrahera kunder som även de har
detta intresse då de i sin tur valt att följa influencers som ofta skriver om och tipsar om denna
typ av produkter. Att deras influencers har samma intresse och kunskap om hälsa som Under
Your Skin gör att de uppfattas som ytterligare trovärdiga då de redan innan har ett visat
intresse för området. När de visar upp Under Your Skins produkter i sina sociala medier
räknar följarna och läsarna också med att influencers endast visar upp produkter om de anser
att produkterna håller eftersträvad och bäst kvalitet.

5.1.2 Influencers som opinionsledare
När influencers effektivt sprider Under Your Skins produkter och budskap vidare går det att
likna vid Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes. Hypotesen utgår från att särskilt inflytelserika
personer och influencers vidarebefordrar information till den stora massan. Dessa influencers
får rollen av kvalificerade opinionsledare inför sina följare när de för vidare sina personliga
erfarenheter och uppfattningar. Om följarna uppfattar dessa influencers som särskilt kunniga
och kvalificerade inom vissa områden och ser att de har djupare kunskaper om vissa
tjänster/produkter så litar de än mer på produkternas kvalitet och känner sig trygga i sitt
produktval. När förtroendet på detta sätt byggts upp kommer dessa följare i sin tur att föra
denna information vidare. De blir så att säga ”nya” influencers i nästa steg då de använder och
rekommenderar produkterna. Under intervjun kom vi även in på hur ersättningen för
influencers arbete ser ut och hur de är planerade att tala om företaget.
Några vill ha betalt och andra inte. Vissa vill arbeta med oss på grund av att de känner
för ett projekt och vissa vill nog göra samarbeten enbart för att de får betalt. Just nu
ser det ut som att de flesta av våra influencers, som får betalt, kommer att jobba med
oss i ungefär ett år och då vi vill ha influencers som vill engagera sig aktivt i frågan
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och som vill jobba med oss långsiktigt blir det även viktigt att skapa en personlig
relation till varje influencer. (Citat ur intervju med VD Under Your Skin)

VD berättade att vissa influencers får betalt medan andra gör arbetet utan ersättning. De
influencers som inte tar betalt för att Under Your Skin ska få ta plats i deras sociala medier
kan använda sig av word of mouth i marknadsföringen. Då de inte får betalt för att sprida
Under Your Skin, vilket de ofta skriver ut i sina inlägg, kan deras läsare och följare uppfatta
dem som mer trovärdiga då de valt att skriva om produkterna trots att de inte får ersättning.
Det är även lätt för konsumenter och potentiella kunder att ta del av en influencers erfarenhet
och recension av en produkt genom att själv söka informationen. Denna typ av WOM,
electronic word of mouth (eWOM) är alltså mycket effektiv då konsumenter själva söker efter
den information som önskas. Under Your Skins influencers har genom WOM en viktig del i
hur företagets brand image byggs upp. Vad varje influencer skriver om företaget påverkar
deras följare och deras uppfattning och bild av företaget. WOM är därför en mycket gynnsam
och kostnadseffektiv variant av marknadsföring då följarna är medvetna om att influencern
skriver om företaget utan ersättning och i och med detta uppfattas informationen som mer
seriös och tillförlitlig. Detta brukar influencers vara tydliga med då de vet att det uppfattas
som positivt av läsarna om de skriver om en produkt eller tjänst gratis. eWOM gör även att
informationen sprids till allt fler så konsumenten själv får söka upp informationen om
företaget och deras produkter.

5.1.3 Under Your Skins image
För att Under Your Skin ska kunna bygga upp en stark brand identity och genom denna en
stark brand image krävs att de sänder ut rätt information och kan leva upp till konsumenternas
förväntningar om företaget och produkterna. Under Your Skin vill förknippas med giftfria och
ekologiska produkter som är hälsosamma för kroppen. Företagets slogan är When You Say No
To Toxins och de har även mottot Be Clean Eat Green Don’t Be Mean. Det är en del i deras
uppbyggande av sin image gentemot kunderna. De vill genom sina slogans tilltala en viss typ
av kund. En kund som bryr sig om sin kropp, hälsa och naturen. Även deras influencers har
en viktig del i företagets varumärkesbyggande. Valet av influencers kan som tidigare sagt
vara avgörande för företagets brand image då många influencers redan förknippas med ett
visst område eller intresse. Det är därför viktigt att välja influencers som kan stärka
varumärket.
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Vi vill kunna erbjuda giftfria produkter. Fler och fler efterfrågar ekologiska och
naturliga produkter och det finns ingen stor aktör som riktigt erbjuder detta idag och
där såg vi ett hål i marknaden. För oss är det även viktigt att vi tydligt förmedlar detta
tillsammans med våra värderingar och tankesätt kring vikten i valet av rätt produkter
för att konsumenter ska få rätt bild av vårt företag och produkter. Våra slogans är
exempel på hur vi jobbar på detta. (Citat ur intervju med VD Under Your Skin)

Melin (1999) menar att företag inte längre kan konkurrera på samma sätt som tidigare och då
produkterna och tjänsterna inte skiljer sig lika mycket åt längre är det istället viktigt för
företag att utstråla de värden som de står för och kunna attrahera sin önskade kundgrupp. För
Under Your Skin handlar det här om att utstråla värden som vikten av rena, hälsosamma och
ekologiska produkter som är bra för både kroppen och naturen. Melin tar även upp
kärnidentitet. Det är viktigt för Under Your Skin att ha en konsekvent identitet för att kunna
dela en värdefull och positiv bild av företaget. För att kärnidentiteten ska bli så stark som
möjligt måste den stämma överens med konsumenternas uppfattning och deras självbild.
Konsumenten vill se sig själv i företaget och kan på det sättet känna en tillhörighet och bygga
en starkare relation till företaget. Här kan Under Your Skins slogans ha en avgörande faktor
då de tilltalar en viss kund och de konsumenter som känner igen sig i Under Your Skins
värderingar och tankesätt som utstrålas i deras slogans kommer därför få en större köplust.

5.1.4 Under Your Skins kundrelation
En viktig del i relationsmarknadsföring enligt Gummesson är relationen mellan företag och
kund. För Under Your Skin är det viktigt att följa sina kunders behov och att alltid hålla sig
uppdaterade om vad kunderna efterfrågar och önskar få ut av företaget. VD på Under Your
Skin menar att den långsiktiga relationen till kunderna är en av de faktorer som står i fokus i
företagets utveckling och marknadsföring. Under Your Skin vill ha mycket djupa relationer
med sina kunder vilket bygger på att kommunikationen mellan företaget och kunderna
fungerar över tiden. De influencers som företaget väljer ut måste ha förmåga att långsiktigt stå
för och stödja utvecklingen av företagets värderingar. En faktor vid urvalet är att också se
över vilka andra företag som kan eller eventuellt vill använda samma influencers. Kunderna
måste därför trivas med företaget och produkterna.
Då vi enbart finns på webben har vi för att underlätta för våra kunder att ha en
personlig kontakt och även att bygga en relation till oss, valt att ha en chattfunktion i
vår webbutik. Här finns chansen att kontakta våra egna hudterapeuter med frågor
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kring bland annat hud och produkter. Vi finns även tillgängliga på telefon. (Citat ur
intervju med VD Under Your Skin)

Ett effektivt sätt för Under Your Skin att underhålla denna trivsel är att kunderna har
personlig kontakt inte bara med influencern utan också till exempel med företagets personal
till exempel via chatt och telefon. Kunderna kan här direkt kontakta även företagets grundare
eller företagets egen hudterapeut som hjälper till att svara på frågor. Dessa funktioner
kompletterar väl influencerns aktiviteter när det gäller att anpassa sig efter kundernas behov
och önskemål.

5.2 Analys av blogginlägg
5.2.1 Inlägg Min middag tillsammans med Lee
Analysen av blogginläggen har gjorts genom semiotisk textanalys. För att förstå och analysera
texten har den studerats på denotationsnivå och konnotationsnivå. Det första analyserade
blogginlägget är Josefin Dahlbergs inlägg Min middag tillsammans med Lee, se bildexempel i
bilaga 8.3. (2016). Josefin har tillsammans med jeansmärket Lee hållit en middag för sina
kompisar och kollegor för att visa upp Lees vårkollektion. Inlägget är ett samarbete med Lee
vilket betyder att Josefin arbetar tillsammans med märket genom att hjälpa dem i företagets
marknadsföring genom att bland annat visa upp middagen i sin blogg, men även visa upp
några av plaggen från märkets kollektion. Inläggen innehåller till största del bilder och texten
blir som en form av bildtexter till varje bild där Josefin kommenterar antingen vad som finns
på bilden eller något specifikt som hänt under kvällen. Exempelvis finns en bild på Josefin
själv där hon under bilden berättar att hon är helt klädd i märket Lee. Under bilder som
innehåller Josefins vänner och kollegor länkar hon alltid till deras bloggar.
Något som tydligt märks i inläggen är den positiva känslan. Både bilder och text skapar en
mycket glad och trevlig stämning av hur kvällen har sett ut. Josefin använder sig av, för att
understryka den positiva stämningen, många superlativ i sin beskrivning av kvällen.
Superlativ är den böjning av ett adjektiv som beskriver något med den lägsta eller högsta
graden av en viss egenskap, exempelvis bäst eller högst. Konnotationen i detta inlägg är den
positiva och härliga stämningen. Josefin använder ord som ”älskar”, ”favorit”, ”mysisar” och
”underbar” och ord som ofta återkommer är ”mysig”, ”fantastisk” och ”härlig”. För att
beskriva maten och middagen används uttryck som ”så jäkla gott” och ”himla mysig
stämning”. Det positiva är det som stor i fokus och det finns inget negativt i inläggen förutom
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när Josefin berättar att det var några gäster som skulle till middagen men som fastnade i
snökaos. I inläggen är det inte Lee som står i fokus utan det är främst Josefin och hennes
vänner och det känns mer som att inlägget handlar om en tjejmiddag.
Denna typ av inlägg är mycket positivt för Lee då det stärker deras brand image. Mottagaren
av inlägget får genom den positiva känslan i texten en positiv inställning till märket Lee.
Mottagaren får känslan av att Josefin och hennes gäng har det väldigt bra. De har många
vänner, snygga kläder och få gå på roliga middagar. Det skulle kunna säga att om du bär Lee
kläder är det det här gänget du får hänga med och spendera härliga och mysiga
middagskvällar med. Allt i inlägget, både text och bilder är kopplat till känslor. Det är
positivitet, girl power, lättsamhet och glädje som genomstrålar detta inlägg.

5.2.2 Inlägg Söndagsbrunch är ett vinnande koncept!
Ett annat samarbetsinlägg som jag tagit del av och analyserat är Joanna Fingals inlägg
Söndagsbrunch är ett vinnande koncept!, se bildexempel i bilaga 8.3 (2017) Detta inlägg är
ett samarbete mellan Joanna och företaget Jotex och är den typ av inlägg som innehåller så
kallade adlinks som jag tidigare i uppsatsen redogjort för. Kort beskrivet är adlinks länkar till
produkter som presenteras i inlägget och varje klick som läsaren gör på länken leder till att
Joanna i detta fall, får en viss procent av försäljningen av den länkade produkten. Jotex är ett
företag med försäljning av inredning på internet.
Joanna har tillsammans med Jotex bjudit in sina vänner på en söndagsbrunch hemma hos
henne. Hon börjar med att visa upp dukningen hon har gjort inför brunchen. Linnedukar och
porslin från Jotex visas upp på bild i en snygg sammansättning. Detta inlägg innehåller
mycket bilder vilka till största del är bilder på inredning från Jotex.
I analysen av inläggen på denotationsnivå är det tydligt att fokuset bland bilderna ligger på
dukningen från Jotex. Bilderna innehåller mat, dryck och blomuppsättningar med vita rosor.
Färgskalorna går i grått, orange, grönt och vitt. Det är alltså de naturnära färgerna som är
dominerande i bilderna. Bilderna innehåller även Joannas vänner, vilka också är kända
influencers.
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Även i en analys på konnotationsnivå av detta inlägg liknar det Josefins inlägg Min middag
tillsammans med Lee. Det är ett mycket positivt inlägg både i text och bild. Det är brunchen
med vännerna som står i fokus och inredningen och dukningen gör det än mer tilltalande för
läsaren. Det visas upp hur vännerna skålar med varandra och äter god mat. Precis som i
Josefins inlägg är det ”kompisgänget” som hamnar i fokus. Joanna berättar att de sitter och
skvallrar om helgen och kommande resor. Läsaren ska känna att det går att få en lika härlig
brunch själv om dukningen kommer från Jotex.
Den positiva känslan i blogginläggen inger alltså för läsaren en känsla av tillhörighet. Båda
inläggen visar upp härliga stunder och måltider som Josefin och Joanna får uppleva
tillsammans med sina vänner. Då både Josefin och Joannas vänner även de är mycket kända
influencers får mottagaren inte bara känslan av att vilja tillhöra deras kompisgäng utan även
känslan av att influencers alltid har det så härligt och positivt. De enda personerna som
figurerar på bilder och text är personer som är kända via sina sociala medier och mottagaren
kan få uppfattningen om att arbetar man som influencer kommer allt detta automatiska. En
influencer är alltid glad, har många vänner, får gå på de roligaste eventen och äta den godaste
maten.
Joanna visar upp produkterna i sitt blogginlägg genom en vacker dukning som kompletteras
med vacker mat och glada människor. Syftet med Content Marketing är som tidigare nämnt
att skapa ett värdefullt innehåll som är underhållande och på sikt ska leda till ökad försäljning.
Hur Joanna visar upp Jotex produkter är avgörande för hur värdefullt samarbetet och
innehållet blir hos mottagargruppen. Det är därför viktigt för Joanna att skapa ett meningsfullt
och intressant innehåll för att på bästa sätt öka mottagarens medvetenhet och engagemang för
företaget och deras produkter.

5.3 Analys av instagraminlägg
5.3.1 Joannas instagrambild
Den första instagrambilden som analyserats genom semiotisk bildanalys är Joanna Fingals
bild, se bilaga 8.4. Jag har som tidigare redovisats i uppsatsen utgått ifrån Fiskes metod för
semiotisk analys. Bilden har först att studerats på denotationsnivå och sedan på
konnotationsnivå.
Denna bild som Joanna lagt upp på sin instagram är ett samarbetsinlägg med Lumene Sverige.
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Lumene Sverige är ett hudvård- och sminkföretag. Joanna berättar i bildtexten att produkterna
ingår i en goodiebag som är vinst i en tävling hon kommer att utlysa på sin blogg. I texten
länkar hon även till företaget som bilden är i samarbete med.
På denotationsnivå studeras bilden som tidigare nämnt utifrån dess semiotiska resurser det vill
säga genre, färger, kameravinkel och visuell framskjutning vilket är det som står i fokus i
bilden. Denna bild tillhör genren fotografi och bilden är tagen rakt framifrån, något vinklat
uppifrån. Bilden innehåller 13 produkter och vad som troligen är Joannas egna hand hållande
i en av produkterna. De färger som står i fokus, vilka finns i form av produkternas
förpackningar, i bilden är relativt dova i tonen. Det är färger som orange, brunt, lila och svart
och de är alla mycket jordnära toner vilket skapar en mjuk stämning i bilden. Det som är
visuellt framskjutet i bilden är en vit produkt och en lila produkt, resterande produkter är
placerade i bakgrunden av dessa. Den lila produkten står längst till höger i bild och är även
produkten som Joanna håller i. Joannas hand runt produkten är avslappnad och kan hålla i
produkten både för att visa att hon snart ska använda den eller enbart för att förtydliga att hon
visar upp produkterna själv.
Denna bild innehåller ingen person, förutom Joannas hand, vilket gör att bilden uppfattas som
passiv. Här är det alltså produkterna som står i fokus, vilket blir tydligt och även förståeligt då
inläggen handlar om ett samarbete där Joanna ska lotta ut goodiebags med produkter till sina
läsare. Joanna hänvisar till en serie som hon har spelat in med Lumene. Serien går att hitta på
hennes blogg där hon även presenterar vinnarna av produkterna. Att Joanna hänvisar sina
instagramföljare till sin blogg istället för att presentera vinnarna på sin instagram visar att det
är mycket viktigt för läsaren och Joannas följare att hålla sig updaterade på alla hennes sociala
medier. Det räcker inte att bara följa henne på Instagram, utan för att få tillgång till all
information måste instagramföljaren även läsa hennes blogg, för att inte missa något eller bli
lämnad utanför. Att ständigt hålla sig uppdaterad på sociala medier och att följa med i all
information och klicka sig vidare är allt viktigare. För Joanna är det även viktigt att skicka
sina instagramföljare vidare till bloggen då det på instagram kan finnas följare som inte redan
läser bloggen. Hon kan alltså, som i detta fall, ta tillfället i akt att göra reklam för sig själv,
som hon gör i detta inlägg när hon hänvisar vidare till sin blogg.

5.3.2 Josefins instagrambild
Bild nummer två har precis som föregående bild analyserats på denotationsnivå och
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konnotationsnivå utifrån Fiskes modell för semiotisk bildanalys.
Denna instagrambild är Josefin Dahlbergs bild som är ett samarbete med Max Factor, se
bilaga 8.4. Max Factor är ett sminkföretag. Max Factor har en kampanj som heter #myfactor.
Kampanjen handlar om att använda smink för att framhäva det bästa med sig själv istället för
att dölja saker man är missnöjd med. (Max Factor Sweden, Youtubekanal, 2017)
Denna bild tillhör genren fotografi och föreställer Josefin sittande i sin soffa. Bilden är
mycket färgstark med Josefins blå- och vitmönstrade skjorta, många smycken, det rosa
läppstiftet och den gröna växten bakom henne. Det är Josefin som är i fokus i bilden och
bilden är tagen rakt framifrån med Josefin sittande vinklad åt vänster. Hon blundar och ler
stort. I sin vänstra hand håller hon en ögonskuggspallett och i sin högra hand håller hon i ett
läppstift. Färgerna i bilden och Josefins leende gör att bilden utstrålar en mycket positiv
känsla. I bildtexten skriver Josefin att hon älskar att skratta och att hon känner sig fin när hon
ler stort, vilket hon ju även gör i bilden.
Josefin skrattar och ser lycklig ut i bilden vilket visar på en självsäkerhet och positiv känsla i
bilden och hos henne själv. Josefin tycker om sitt leende och vill visa upp det i samband med
Max Factors kampanj där hon menar att alla ska visa upp det de älskar med sig själva. Som
jag tidigare redovisat är Josefin en influencer som skriver mycket om självkänsla och girl
power i sina sociala medier och för henne är det viktigt att peppa och uppmuntra sina följare. I
detta inlägg tar Josefin hjälp av kampanjen #myfactor och uppmuntrar sina följare att även de
ska dela vad de älskar med sig själva det vill säga de ska dela sin ”factor”.
Josefin skapar ett positivt och meningsfullt innehåll för sina läsare då det är uppmuntrande
samtidigt som hon visar upp Max Factors smink. Den positiva bilden som läsaren får av
Josefin kopplar de till Max Factors produkter som genom bilden av Josefin även gör ett gott
intryck på mottagaren av bilden.
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6. Slutsatser och diskussion
6.1 Slutdiskussion
Syftet med denna studie har varit att redovisa hur Influencer Marketing ser ut på sociala
medier samt vilka motiv som finns för en nystartad verksamhet (webbutik) att använda sig av
Influencer Marketing. Utifrån teorier avseende bland annat opinionsledare,
relationsmarknadsföring och brand image samt datainsamling genom kvalitativ intervju och
observationer, har målet varit att finna svar på följande frågeställningar:
-! Hur kan Influencer Marketing se ut på sociala medier?
-! Vad finns det för motiv till att använda Influencer Marketing för en nystartad
webbverksamhet?
Influencer Marketing är sannolikt det mest effektiva sättet för ett nystartat webbföretag att
snabbt nå framgång. Den nya tekniken med sociala medieplattformar skapar nya
förutsättningar för nyetablerade företag att öka sin försäljning samt få en bredare exponering,
genom att influencers sprider information på sina kanaler i sociala medier. Valet av rätt typ av
influencers blir också kritiskt och avgörande för att maximal effekt kan uppnås. Hur och efter
vilka principer influencern sedan arbetar och publicerar sig blir också avgörande för att
maximal effekt skall uppnås i marknadsföringen.
Uzunoglu och Misci Kips (2014) har som nämnts utvecklat Katz och Lazarsfelds (1955) teori
om opinionsledare. De menar att just valet av rätt influencers är avgörande för att företaget
ska nå sina önskade mål med sin marknadsföring, något jag också konstaterat i min studie och
analys. De influencers som företaget väljer ut för marknadsföring och i sin imageskapande
verksamhet bör med fördel väljas ur just gruppen befintliga opinionsledare. Väljer man alltså
personer som redan initialt är etablerade (ibland välrenommerade, ibland ”bara kändisar”) och
som dessutom har särskild kunnighet inom det aktuella området ökar förutsättningarna för
effektiv marknadsföring. Det blir därigenom kostnadseffektivt och ger starkt och snabbt
genomslag på marknaden.
Som den tidigare nämnda studien Relationsmarknadsföring och dess möjligheter för
småföretag (2014) visat leder aktiv relationsmarknadsföring snabbt till att små nystartade
företag erhåller välgrundade och goda kundrelationer. Som jag kunnat konstatera i denna
studie kan användandet av Influencer Marketing, med rätt valda influencers, ha en avgörande
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betydelse för hur en nyetablerad webbverksamhet snabbt kan få genomslag och positiv
respons på marknaden. Om kunderna alltså uppfattar influencern som seriös och långsiktig i
sitt engagemang skapas förutsättningar för en lojal och lönsam relation mellan kunderna och
företaget i fråga.

6.2 Hur kan Influencer Marketing se ut på sociala medier?
Som min studie visar kan Influencer Marketing se ut på olika sätt när man studerar det på
sociala medier. Det finns olika typer av samarbetsinlägg för influencers att använda sig av när
de ska marknadsföra ett företag; bartersamarbete, sponsrade inlägg och inlägg som innehåller
adlinks. För att förmedla ett positivt inlägg är det viktigt att influencern professionellt kan
använda både form och färg och tänker på sådant som ordval och layout och hur rätt stämning
i inlägget skapas. En effektiv influencer har förmågan att utveckla sina inlägg, förmedla
känslor och upplevelser. Stämningen i inläggen utgör grunden för hur följaren/kunderna
uppfattar influencern men även företaget och produkterna. Att influencern då arbetar mycket
nära med företaget och blir en del i företagets övergripande marknadsföringsstrategi är
viktigt.
Wong An Kee och Yazadanifard (2015) anser att just utvecklad användning av Content
Marketing bör användas av företag i sin marknadsföring för att öka effektiviten och minska
riskerna. Som jag redovisat tidigare handlar Content Marketing inte bara om att skapa
innehåll som intresserar och underhåller för stunden utan det måste också bedömas vara
värdefullt för mottagaren på längre sikt. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är alltså att
göra inläggen personliga och intima. Ett beprövat sätt är till exempel att låta mottagaren få del
av influencerns vardags- och känsloliv (här blir således igen bilder ett effektivt hjälpmedel,
jämför vad som nämnts om body image satisfaction). Att på detta sätt låta kunderna komma
influencern nära minskar också riskerna och effekterna av eventuella felsteg. De potentiella
kunderna blir på detta sätt maximalt lojala med influencern och lätt påverkbara för försäljning
och nykonsumtion.

6.3 Vad finns det för motiv till att använda Influencer Marketing för en
nystartad webbverksamhet?!
Genom intervjuer har jag erhållit en god bild av den nyetablerade verksamhetens inriktning
och innehåll. Företagets strategi när det gäller val av produktutbud och målgrupper för
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försäljningen har identifierats.!
Genom min studie blir det tydligt att det för en nystartad webbförsäljning (butik online) är
faktorer som snabbhet, enkelhet och kostnadseffektivitet som blir avgörande. När såväl
marknadsföring som försäljning och distribution sker i huvudsak digitalt, måste
relationsbyggandet med kunderna ske mycket snabbt och kostnadseffektivt. Företaget måste
anpassa sina marknadsaktiviteter och sitt produktutbud till snabbt förändrade förhållanden.
Att då använda sig av Influencer Marketing och rätt valda influencers som inte bara kan
förmedla och uttrycka företagets marknadsambitioner och image utan också genom sina
aktiviteter fångar upp kundernas/följarnas behov är en kritisk framgångsfaktor.
Att marknadsföra en verksamhet som den ovan nämnda på traditionellt sätt, till exempel
genom annonsering, trycksaker eller telemarketing är inte lika optimalt och säkerställer inte
den snabbhet i tvåvägskommunikationen och feedbacken som blir viktig och som alltså
erhålls när Influencer Marketing utgör grunden för företagets marknadsföring och
produktutveckling.

6.4 Fortsatta studier
Då influencers kan arbeta och etablera samarbeten med flera olika företag, kan det vara
intressant att i vidare studier utvärdera effektiviteten i sådana bredare samarbeten samt hur
influencers långsiktiga kvalitet och effektivitet upprätthålls utan att betydande nackdelar
uppstår. En studie kan till exempel vara hur en djupare cost-benifit-analys skulle se ut. Det
skulle också vara intressant att kartlägga hur en influencers trovärdighet utvecklas över tiden
när omgivningen hela tiden är i stark förändring.
Även företag har olika mål och värderingar vilket kan studeras i fortsatta studier för att visa
hur influencers förhåller sig till detta. Studier avseende vilket slag av företag som har mest att
vinna på Influencer Marketing, hur väljer man ut den optimala influencern samt vilket värde
influencers lägger i samarbetet kan vara intressanta att forska vidare kring. En metod för
sådana studier kan vara kvalitativa intervjuer samt surveyundersökningar.
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8. Bilagor
8.1 Intervjuguide med VD och grundare av Under Your Skin
Denna intervju gjordes med Under Your Skins VD den 14 mars 2017. Innan intervjun gjorde
jag en intervjuguide med några huvudfrågor. Denna intervju gjordes under semistrukturerade
former vilket ledde till ytterligare följdfrågor utöver huvudfrågorna. Intervjun handlade till
största del om att ta reda på hur Under Your Skin arbetar med influencers och varför.
1.! Berätta om Under Your Skin.
2.! Vad är det som gör Under Your Skin unikt och efterfrågat?
3.! Varför har ni valt att endast sälja era produkter i en webbutik?
4.! Varför har ni valt att jobba med influencers?
5.! Hur är det sedan tänkt att era influencers ska jobba?
6.! Har varje influencer en plan att följa?
7.! Får influencers själva bestämma hur de beskriver/marknadsför företaget?
8.! Framtidsplaner?
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8.2. Intervjuguide med grundare av Beatly AB
Denna intervju gjordes via mail med grundare på Beatly den 23 mars 2017. Företaget jobbar
med att matcha ihop företag med influencers. Intervjuns huvudmål var att reda ut några
begrepp för att kunna använda dem i min uppsats.

1.! Vad arbetar ditt företag med?
2.! Hur väljs rätt influencer till företag?
3.! Det finns ju influencers, ambassadörer och opinionsledare. Vad skulle du säga är
skillnaden på dessa? Är det så att en person kan vara alla på en gång?
4.! Influencers som jobbar tillsammans med företag har ju som uppgift att sprida
varumärket på sina kanaler i form av olika inlägg. Kan det liknas vid Content
Marketing?
5.! Hur skulle du definiera Influencer Marketing?
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8.3. Bilder från blogginlägg
Bildexempel från Josefin Dahlbergs inlägg

Bildexempel från Joanna Fingals inlägg
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8.4 Bilder från instagram
Bild från Joanna Fingals instagram
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Bild från Josefin Dahlbergs instagram
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