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Conclusion:  The results from the quantitative study points to that women and 

respondents from the younger age groups were most affected by 
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on Word of Mouth and trust. In addition to this, the use of 

influencers could also make this group choose on a fashion 
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om varumärken kan påverka konsumenters uppfattning med 
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enkät som distribuerades online på Facebook. Enkäten bestod av 
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Begrepp 

Influencers - Individ som har möjligheten att påverka andras köpbeslut på grund av 

deras auktoritet, kunskap, position eller förhållande. Vare sig detta är verkligt eller 

uppfattat av andra. (Business dictionary, u.å) I denna uppsats kommer influencers 

även refereras till som opinionsbildare och aspirationsgrupp beroende på 

sammanhang.  

 

Digitala medier - I det här arbetet är exempel på digitala medier sociala medier, 

bloggar och webbsidor. 

 

Sociala medier - I det här arbetet är exempel på sociala medier Instagram och 

Facebook. 

 

Konsonans - Konsonans eller engelskans consonance innebär i en formell situation att 

personer kommer överens eller saker passar ihop. Synonym till konsonans är 

harmoni.  (Cambridge Dictionary, u.å a) 

 

Dissonans - Dissonans är motsatsen till konsonans och betyder oenighet. (Cambridge 

Dictionary, u.å b) 
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1. Inledning 

Med den nya teknologin och web 2.0 har kundengagemang blivit allt viktigare på 

dagens globaliserade marknad, (Sashi, 2012). Konsumenter har idag större 

möjligheter att interagera med varandra och företag, vilket gör att vikten av att hålla 

konsumenter nöjda och tillgodose deras behov samt interagera med dem över webben, 

är ännu större idag (Holm, 2008). Sashi (2012) påstår att det idag därför finns stort 

intresse hos företag i att undersöka möjligheterna till att bygga nära och starka 

konsumentrelationer via sociala medier. 

 

För att kunna skapa starka relationer till sina konsumenter samt förmedla ett 

förtroende, anser Mohr (2013) att varumärken bör använda sig av flera kanaler som 

exempelvis sociala medier. Detta då konsumenters interaktioner med varandra samt 

företag på digitala medier öppnar upp för både möjligheter och hot (Holm, 2008). 

Palm (2006) menar på att konsumenter litar mer på information som kommer från 

andra individer som inte är kopplade till företaget. Därför skulle tilliten till företag 

eventuellt kunna ökas genom personligheter på sociala medier. 

 

Konsumentinteraktioner skapar både uppmärksamhet och engagemang för 

varumärken vilket kan leda till mer erinran om varumärken samt till fler köp, om det 

görs på rätt sätt (Mohr, 2013). Därför är sociala medier som exempelvis Facebook, 

Instagram och Twitter, kanaler som kan integreras inom marknadskommunikationen 

för ett varumärke. Sashi (2012) menar på, att trots att förståelsen för vikten av 

användning av sociala medier idag är större, brister forskning inom ämnet. Enligt 

Sashi (2012) krävs det därför mer forskning för att förstå hur företag på bästa sätt kan 

använda sig av sociala medier för att kunna skapa starkare relationer som kan 

generera i framgång. 

 

Newman och Patel (2004) hävdar att modebranschen är en konkurrenskraftig men 

också vinstdrivande bransch där konsumenter är impulsiva och ombytliga när det 

gäller köp. Därför är det viktigt att överträffa konsumenters förväntningar för att 

kunna behålla dem och stå kvar i branschen som konkurrenskraftig och vinstdrivande. 

Ett sätt att lyckas göra detta på är att ständigt hålla sig uppdaterad på marknaden och 
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på vad konsumenterna förväntar sig. (Newman & Patel, 2004) Med webben och 

digitala mediekanaler har detta förenklats. Dock är det viktigt att hålla sig uppdaterad 

genom att vara aktiv på de digitala mediekanalerna för att möta konsumenters behov 

och visa att de är sedda annars finns risken att de känner sig försummade (Byrd, 

2012). 

 

1.1 Bakgrund 

Då konsumenters beteenden och attityder konstant förändras kräver detta att företag 

omvärderar sina kommunikationsinsatser så att de anpassas efter konsumenterna. I 

dagens samhälle blir interaktioner på sociala nätverk allt vanligare och användandet 

av digitala kanaler växer. Med de webbaserade plattformarna länkas människor 

samman från olika delar av världen där olika erfarenheter, åsikter och kunskaper kan 

delas. Användandet av webbplattformarna gör det även möjligt för företag att kunna 

anpassa och skapa kommunikation med sina konsumenter. Informationen blir då mer 

anpassad efter konsumenternas behov samt önskemål och kan på så sätt göra fler 

konsumenter nöjda.  Med de digitala kanalerna har därför flera och bättre 

konsumentrelationer möjliggjorts. (Tiago & Verissimo, 2014) Dock kräver detta att 

företag är aktiva på de digitala mediekanalerna för att ständigt hålla sig uppdaterade 

och visa att de möter konsumenternas behov (Byrd, 2012). 

 

Via digitala medier kan företag exempelvis använda sig av profiler och förebilder som 

deras målgrupper har en koppling till. Genom att använda sig av förebilder som 

sprider positiv Word of Mouth om ett företag, blir dessa opinionsbildare för 

varumärket. Detta gör att konsumenter känner en starkare närhet till ett företag då de 

kan identifiera sig själva med förebilden och på så sätt ökas engagemanget till 

företaget. (Palm, 2006) Opinionsbildare kan därför vara olika influencers som 

påverkar konsumenter. Påverkan sker då opinionsbildare associeras med specifika 

ämnen och anses ha en expertis inom området vilket kan leda till ökad tillit från 

konsumenter (Dahlén & Lange, 2011). Konsumenter litar även mer på informationen 

som kommer från andra oberoende parter än om det endast hade kommit från 

företaget (Kotler & Keller, 2007), vilket bidrar till mer tillit till varumärket. 
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Individer som identifierar sig själva med en viss social grupp eller som vill tillhöra 

den tar efter de viktigaste attributen inom gruppen. Detta då de vill känna 

tillhörande.  Därmed påverkas individer inom en social grupp, av varandras beteende 

och attityder. Förebilder kan påverka beteende och attityder ännu mer. (Langner, 

Hennigs & Wiedmann, 2013) Därför är förebilder som konsumenter kan koppla ihop 

sin sociala identitet med, någonting att överväga vid marknadsföring av olika 

produkter, varumärken eller företag. Dessa förebilder kan vara olika 

aspirationspersoner och opinionsbildare som individer litar på, på grund av deras 

betrodda expertis inom området (Holm, 2006). 

 

Förebilder inom modebranschen i dagsläget kan exempelvis vara influencers. 

Influencers kan definieras som individer som påverkar konsumenters köpbeslut på 

grund av deras betrodda kunskap, position och ledarskap inom ett ämne, oavsett om 

den är verklig eller bara uppfattad på så sätt (BusinessDictionary, 2017). Influencers, 

som då är en typ av opinionsbildare, kan därför vara exempelvis kända personer som 

skådespelare, artister eller atleter. På senare tid har även bloggare fått allt mer 

uppmärksamhet inom media och har därför blivit en stor del av influencers online 

(Fälldin, 2016, september). Detta kan bero på det faktum att konsumenters egna 

åsikter om företag och produkter är mer pålitliga för andra konsumenter än 

informationen som kommer från företag, (Cheong & Morrisson, 2008). 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt Holm (2006) har den nya teknologin medfört en mer globaliserad marknad som 

både skapar fler möjligheter men också fler hot. Holm (2006) menar därför att för att 

kunna hålla en stark position på marknaden måste företag anpassa sitt tankesätt och 

sin taktik till att både leverera samt kommunicera att de uppfyller sin målgrupps 

behov. 

 

Enligt världsbanken är Sverige ett av de länder där det är svårt att starta upp nya 

företag (Fälldin, 2014, 16 april). Bracamonte (2009) påstår att det är de stora 

företagen som dominerar marknaden i Sverige och att en tredjedel av nystartade 

företag går i konkurs. Enligt hennes studie anser företagen själva, att deras största 
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svårigheter när de startat upp är; att skaffa kunder, lyckas konkurrera med andra 

företag samt finansiella svårigheter. 

 

Då modevärlden är föränderlig med alla dess nya uppkommande trender och skiften, 

är det en hård bransch för företag att konkurrera på (Nilsson, 2016). Även i Sverige är 

konkurrensen hård och växande enligt Nielsen och Sternö (2015). För nya företag 

som ska försöka ta sig in på en konkurrenskraftig marknad skapar därför detta 

problem. Influencers skulle kunna vara ett sätt för företagen att konkurrera på, dock är 

användningen av dem på digitala medier relativt ny och deras påverkan på 

konsumenter mer eller mindre outforskad. Detta stärks utav Liu, Chou och Liaos 

(2015) påstående om att det visat sig att produktplacering i sociala medier idag har 

visat sig vara lika effektfullt som i andra mer traditionella kanaler men att det är svårt 

att mäta dessa effekter då det finns många faktorer som kan påverka resultatet. I och 

med att det ha varit svårt att mäta vad utkomsten av sociala medier samt 

influenceranvändning blivit, är det också svårt att veta vad och hur det påverkar 

konsumenter. 

 

Constantinides (2014) påstår dock att det har skett en stor maktförändring gällande 

sändare och mottagare vilket har lett till att kunderna i dagens samhälle har mer krav 

och är svårare att påverka, behålla och övertyga. Rinallo, Basuroy, Wu och Jeon 

(2013) menar även på att marknadsförare idag mer och mer sprider information om 

produkter och varumärken genom en tredje oberoende part då de litar på att det 

påverkar konsumenter mer till spridning av information samt positiva reaktioner. 

Därför behövs det en djupare förståelse kring influencers påverkan på konsumenter 

samt vilka målgrupper som är mottagliga för denna typ av kommunikation för att 

företag och marknadsförare ska kunna använda dem till sin fördel.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur konsumenter blir påverkade av 

influencers på digitala medier. Detta för att se om varumärken kan påverka 

konsumenters uppfattning med hjälp av influencers. 
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1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkas svenska konsumenter av influencers på digitala medier? 

• Vilka målgrupper är mottagliga att rikta kommunikation via influencers mot? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer enbart att undersöka svenska märken inom modebranschen och 

hur de använder sig av svenska influencers på den svenska marknaden. Dessutom 

kommer enbart varumärken som etablerats inom de senaste 1–6 åren att undersökas. 

Åldern på de respondenter som deltar i enkätundersökningen som ligger till grund för 

resultatet i denna studie är avgränsat till personer från 15 år och uppåt.  
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2. Teori 

I följande kapitel presenteras olika teorier som grundar sig i tidigare forskning. Först 

presenteras konsumentpåverkan brett för att sedan mynna ut i olika teorier och 

begrepp som påverkar konsumenters engagemang, förtroende, samt relationer till 

företag. Därefter presenteras olika komponenter som påverkar uppbyggandet av 

varumärken. Slutligen demonstreras en egengjord analysmodell som visar hur alla 

delar hänger ihop. 

 

2.1 Konsumentpåverkan 

En konsuments attityder och beteenden mot olika varumärken påverkas av olika 

anledningar.  Det som är viktigt är att individen känner en balans mellan sina attityder 

och beteenden mot sig själva samt deras omgivning. Det finns olika faktorer som kan 

påverka en individs attityd och beteende gentemot ett varumärke eller produkt. 

Exempelvis kan referensgruppers relationer till varumärket påverka detta. (Langner, 

Hennigs & Wiedmann, 2013) Word of Mouth och förtroende är också faktorer som 

påverkar konsumenters beteenden enligt Kotler och Keller (2007). 

 

2.1.1 Referensgrupper 

Då människor är sociala individer som inte lever i ensamhet utan söker sig till andra, 

blir de påverkade av människor i deras närhet. Individer försöker därför passa in i 

olika grupper för att känna en tillhörighet. Därför baseras ofta deras beslut utifrån vad 

andra anser och tycker.  Exempelvis kan en individs attityd eller beteende gentemot 

ett ämne baseras på vad en grupp eller individ, som de ser upp till eller jämför sig 

själva med, har för attityd mot ämnet. Ett flertal studier har visat att referensgrupper 

påverkar attityder och beteenden särskilt när det gäller köpbeslut. Positiva 

referensgrupper har visats vara de som påverkar mest. (Lagner et al., 2013) Som 

positiva referensgrupper ses de grupper som individerna vill tillhöra och därför tar 

efter, dessa grupper kallas aspirationsgrupper. Däremot finns det även negativa 

referensgrupper som påverkar då individer inte vill tillhöra eller kopplas ihop med 

dem, dessa grupper kallas dissassociationsgrupper. (Engel, Blackwell & Miniard, 

1993). 

 

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) är de referensgrupper som påverkar 
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mest de som individerna själva inte är med i, utan som de ser upp till och vill tillhöra. 

Dessa kan därför ses som olika aspirationsgrupper som gjort någonting som 

individerna själva vill åstadkomma eller som är någonting individerna vill bli. Enligt 

Kotler et al. (2011) är referensgrupper därför en stark påverkande faktor till 

konsumenters beteenden då individer tar efter dem för att antingen tillhöra gruppen 

eller iallafall kunna bli kopplade till den. Inom marknadsföring används därför ofta 

aspirationsgrupper som förmedlare till konsumenter. Budskapet de förmedlar ska vara 

att vid användandet av ett visst varumärke möjliggörs det för individerna att tillhöra 

gruppen. Referensgrupper används därför bäst när varumärket i fråga är synligt och 

har en stark koppling till individernas image och egna uppfattning om sig själva 

(Kotler et al., 2011).  

 

Ofta ses kända personer som aspirationspersoner då deras kändisskap kan förknippas 

med framgång. Dessa personer anses därför attrahera andra individer då de flesta vill 

bli framgångsrika och på så sätt kunna identifiera sig med aspirationspersonerna. 

(Dahlén & Lange, 2011) Därför anser Dahlén och Lange (2011) att fördelarna med att 

använda sig av aspirationspersoner i marknadsföring är att de bidrar till synlighet, 

status och imageöverföring. Med detta menar författarna på att de kan slå ut annan 

konkurrens då uppmärksamheten riktas mot dem. Olika kända personer associeras 

ofta till någonting specifikt och kan därför ses som experter inom de områden de är 

associerade till. Detta skapar förtroende till andra konsumenter då informationen inte 

bara kommer från företagets håll utan andra utomstående parter som ses ha en 

expertis inom området. Dessa aspirationspersoner kan därför ses som opinionsbildare 

inom specifika områden, där deras effektivitet mäts på hur attraktiva de är samt hur 

deras expertis och trovärdighet inom det specifika området uppfattas vara. (Dahlén & 

Lange, 2011)      

 

2.1.2 Balansteorin 

Hammerl, Dorner, Foscht och Brandsätter (2016) undersöker Heiders balansteori som 

visar hur olika individer eller grupper påverkar varandras attityder gentemot ett 

objekt. Balansteorin utgår från att individer ändrar sina attityder och beteenden 

gentemot ett ämne för att uppnå ett konsonant tillstånd till vad andra anser om ämnet 

(Hammerl et al., 2016). 
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Balansteorin behandlar därför relationer mellan ett attitydobjekt som en individ 

känner sig kopplad till samt en annan individs relation till attitydobjektet. 

Balansteorin kan därför ses som en triad med tre olika element och deras relationer till 

varandra. Relationen mellan varje element i triaden kan vara antingen positiv eller 

negativ. Det viktigaste i triaden är att det finns en balans mellan relationerna, om 

fallet inte är sådant uppstår en kognitiv dissonans som skapar en spänning för 

individerna och tvingar därför någon av dem att ändra sin relation till attitydobjektet 

eller till den andra individen för att återställa balansen. (Hammerl et al., 2016) 

 

I Heiders modell måste det därför finnas tre positiva relationer mellan elementen i 

triaden eller en positiv och två negativa relationer för att det ska finnas ett konsonant 

tillstånd som individer strävar efter. Skulle det finnas dissonans i triaden då person P 

och person Xs attityder gentemot attitydobjektet skiljer sig och person Ps relation till 

person X är positiv skulle detta tvinga person P att antingen att ändra sin attityd 

gentemot objektet eller person X. Ännu en möjlighet är att person P skulle kunna 

försöka påverka person Xs relation till objektet för att hamna i ett balanserat stadium. 

(Hammerl et al., 2016) Hammerl et al. (2016) ifrågasätter dock om denna modell 

alltid stämmer och menar på att vid ett dissonant tillstånd när person P har en negativ 

relation till person X men båda har samma positiva attityd gentemot objektet, behöver 

inte alltid person P förändra sitt förhållande till objektet om objektet är starkt kopplat 

till dess egen identitet. Det vill säga att då det handlar om en negativ relation till en 

annan individ/grupp och ens egen koppling till varumärket är starkt, påverkar detta 

inte alltid individen i frågan att ändra sin attityd mot någon av de andra elementen. I 

det fallet kan individen ha överseende om att inte ha ett balanserat förhållande mellan 

dessa parter. Dock menar Hammerl et al. (2016) att detta främst sker vid negativa 

relationer och inte positiva relationer till andra individer och därför är balansteorin 

ännu användbar. 
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Figur 1 

Balanced and imbalanced triadic configurations. Hummon & Doreian. (2003) 

 

I figur 1: “The Balanced and imbalanced triadic configurations” är gjord för att visa 

upp hur balansteorin fungerar. Den visar åtta olika triader där det som skiljer sig åt är 

förhållandena mellan person P, person X och objektet. I de fyra översta triaderna är 

det ett balanserat stadium då förhållandena mellan de tre elementen antingen är att 

alla är positiva gentemot varandra eller så är det en positiv relation och två negativa 

relationer mellan elementen vilket gör att det finns en balans. Däremot de fyra 

triaderna underst har antingen två positiva förhållanden och ett negativt eller alla tre 

förhållanden negativa vilket skapar en obalans på grund av spänningen som finns. 

Därför måste ett av elementen förändra sitt förhållande till någon av de andra 

elementen. För att förtydliga detta så tar vi triad nummer två som exempel. Där har 

person P ett positivt förhållande till både person X och objektet, varav X har ett 

negativt förhållande med objektet. Detta skapar en obalans för person P då han tycker 

om person X som däremot inte delar samma mening om objektet vilket gör att person 

P blir kluven till sin attityd. Detta kommer därför skapa ett dissonant tillstånd som 

kommer tvinga person P att antingen ändra uppfattning om objektet och få en negativ 

relation till det eller också ändra uppfattning om person X och ändra sitt förhållande 

med denne istället. En tredje lösning är att få person X att ändra uppfattning om 

objektet och få ett positivt förhållande mellan dem. Dessa alternativ skapas för att 
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person P ska få känna ett balanserat tillstånd. (Hummon, & Doreian, 2003) 

 

2.1.3 Word of Mouth & e – Word of Mouth 

Kotler och Keller (2007) menar på att Word of Mouth är ett effektivt 

kommunikationssätt då det ofta är intressenter och konsumenter utanför 

organisationen som förmedlar råd och egna erfarenheter om organisationer och 

företag samt deras service eller produkter. Detta kan göra att andra intressenter och 

konsumenter litar på kommunikationen då den kommer från en oberoende part och 

inte endast från företaget eller organisationen. Därför skapar detta mer spridning och 

kan påverka beteende hos individer. 

 

Hoskins (2007) menar på att trots att Word of Mouth alltid spelat en stor roll även 

tidigare har det utvecklats ännu mer och fått en ännu större roll i dagens samhälle på 

grund av utvecklingen av teknologin. Att det idag finns flera kanaler och flera sätt på 

webben att dela med sig och interagera med varandra, menar Hoskin (2007) är en 

anledning till att Word of Mouth blivit ännu större och viktigare att överväga inom 

marknadskommunikation. 

 

Flertalet studier har visat på att Word of Mouth påverkar köpbeteendet hos 

konsumenter. Detta speciellt när det handlar om nya tjänster eller produkter. (Fong & 

Burton, 2006) Fong och Burton (2006) menar även på att med utvecklingen av 

internet har fler och fler konsumenter börjat dra sig till den teknologiska delen av 

världens kommunikation, det vill säga e-Word of Mouth, för att söka information och 

underlätta sina köpbeslut. 

 

King, Racherla och Bush (2014) anser att på grund av teknologins utveckling har 

traditionell Word of Mouth idag gått mer mot att bli e-Word of Mouth. De antyder 

därför att konsumenter har gått från att söka information om produkter och tjänster via 

exempelvis; företagens egen marknadskommunikation eller från egna vänner och 

familj, har de nu gått till att söka information online från andra utomstående parter 

och tagit del av deras kunskaper och erfarenheter. Därmed har e-Word of Mouth gjort 

det möjligt för konsumenter att interagera med varandra och få mer kunskap om 

produkter och tjänster de inte känner till från andra parter som har kunskap eller 

erfarenhet inom området än bara företagen som står bakom produkterna själva. (King 
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et al., 2014). King et al. (2014) menar därför på att i vissa fall har e-Word of Mouth 

blivit sättet konsumenter föredrar att söka information på. 

 

2.1.4 Nätverksteorier 

Ett nätverk är ett antal olika personer som på något sätt har en relation till varandra. 

Alla medlemmar i nätverket behöver inte kommunicera med varandra. Det räcker 

med att en person i ett nätverk kommunicerar med någon inom kretsen för att den ska 

höra till nätverket. (Palm, 2006). 

 

2.1.4.1 Two-Step Flow of Communication (Tvåstegshypotesen) 

Denna modell understryker att mediernas effekt oftast inte är direkta, utan att de 

verkar via personer som verkar som opinionsledare och kan påverka personer inom 

sina nätverk. (Palm, 2006) Enligt Nationalencyklopedin (u.å a) så är 

tvåstegshypotesen en teori om opinionsbildning som skapats av sociologer. 

Hypotesen kring two-step flow of communication uppkom under det amerikanska 

valet år 1940 då Katz och Lazarsfeldts (1940, refererat i Greenwood, 2014) 

undersökning visade att opinionsbildare och personliga relationer påverkar människor 

mer än propaganda. Undersökningen visar att vikten av personlig påverkan hos 

människor är avgörande. Katz och Lazarfeldts (1940, refererad i Greenwood, 2014) 

tvåstegshypotes hävdar att de som valde att ändra sin åsikt under det amerikanska 

valet 1940 ofta pratade med människor i sin närhet om sina åsikter och val. Det 

uppstod en politisk homogenitet hos grupper och personlig kontakt öppnade upp för 

diskussion mer än vad tidningar samt kampanjtal gjorde under det amerikanska valet. 

Detta hade även en större påverkan än media på hur personer inom grupper valde att 

rösta. Dock så tyckte författarna av teorin att det kändes kortfattat att studera person-

till-personflödet av påverkan och valde därför att utveckla en hypotes kring 

opinionsledare och dess påverkan på människor, på så sätt uppkom 

tvåstegshypotesen. (Greenwood, 2014) 

 

Tvåstegshypotesen hävdar att information kommunicerad direkt från massmedia inte 

påverkar människor så mycket som man tidigare trott. Används en opinionsledare för 

att förmedla informationen från massmedia så får budskapet större inverkan hos 

mottagaren. En opinionsledare kommunicerar budskap från media till sin omgivning 

och influerar mottagaren av budskapet. Om en budskapssändare vill påverka 
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mottagarens attityd så hävdar denna teori att det är mer effektivt att använda sig av 

kommunikation interpersonellt. Detta innebär att information kommuniceras mellan 

två personer och detta påverkar attityden mer än kommunikation som förmedlas från 

massmedia till mottagare. (Katz & Lazerfeldts, 1940) Tydligare beskrivning av hur 

two-step flow model fungerar visas på bilden nedan.  

 

 

 

Figur 2 

Two-step flow mode. Communication Theory (2010) 

 

2.1.4.2 Multi-Step Flow of Communication (Multistegshypotesen) 

Denna hypotes är en utveckling av Katz & Lazarsfelds tvåstegshypotes och börjar 

med att information eller budskap kommuniceras från avsändare till opinionsbildare. 

Även i denna modell kommunicerar opinionsbildare budskapet vidare via en mer 

personlig kommunikation till dess anhängare. Det som skiljer multistegshypotesen 

från Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes är att det i denna modell ingår ett steg till 

där de personer som mottagit opinionsbildarens kommunikation förmedlar detta 

vidare till sitt personliga nätverk. Detta kan göras via sociala medier där 

privatpersoner delar eller kommenterar den information som opinionsbildare 

kommunicerat ut via sina digitala mediekanaler. Genom detta sprids informationen 

ytterligare ett steg och genom de sociala kanaler som många personer idag använder 
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så underlättas processen och budskap kan få stor spridning. Denna modell är speciellt 

anpassad till kommunikation på sociala medier. (Uzunoglu & Misci Kip, 2014) 

 

2.1.5 Förtroende 

Förtroende eller “trust” kan enligt Delgado-Ballester & Manuera-Aléman (2005) 

definieras som att en konsument kommer finna det som förväntas av en annan, 

snarare än det som fruktas. Det innebär alltså att konsumenten utgår ifrån att dennes 

sårbarheter inte kommer att utnyttjas. Om en konsument litar på ett varumärke 

innebär det alltså att det är troligt att varumärket kommer att resultera i positiva utfall 

för konsumenten. Förtroende till ett varumärke är bland annat baserat på en kunds 

förväntningar att märket har ett antal olika kvalitéer som till exempel kompetens, 

ärlighet och ansvarstagande. Ett trovärdigt varumärke är alltså ett som konsistent 

håller vad de lovar konsumenterna vad gäller alla aktiviteter kring varumärket och 

även under svåra situationer som kriser. (Delgado-Ballester & Manuera-Aléman, 

2005) 

 

2.2 Customer Based Brand Equity 

Enligt Kotler et al. (2011) är ett varumärke starkt när dess brand equity är starkt. Det 

vill säga att konsumenter föredrar varumärket över andra liknande produkter eller 

tjänster på grund av det som de anser att varumärket står för. Hög brand equity och ett 

starkt varumärke nås genom att varumärket är differentierat från andra varumärke, hur 

relevant det är för konsumenter, hur mycket konsumenter känner till om varumärket 

samt hur hög aktningen för varumärket är. (Kotler et al., 2011) 

 

Enligt Keller (2003) kan varumärken hjälpa konsumenter och företag att fatta 

snabbare köpbeslut, reducera risker och även avgöra vilka förväntningar 

konsumenterna har. I en värld där mindre och mindre tid finns åt detta är därför 

företagets varumärke ovärderligt och en stor tillgång. Trots att vem som helst 

egentligen kan skapa ett varumärke handlar det i slutändan om vad som finns i 

konsumenternas huvuden. För att konsumenten ska välja ett specifikt varumärke 

måste det alltså finnas avgörande skillnader mellan de olika produkterna i en viss 

kategori. (Keller, 2003) 
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Brand equity är ett sätt att tolka varumärkesstrategier och avgöra ett märkes värde. 

Detta värde kan visa sig på flera olika sätt, bland annat i större lojalitet, större chanser 

för varumärkesutvidningar och licensering samt större marginaler för att nämna några. 

I det konsumentbaserade (customer based) synsättet på brand equity ligger vikten på 

vad konsumenterna har erfarit och lärt sig om märket över tid. (Keller, 2003) 

 

Enligt Keller (2003) handlar byggandet av ett starkt varumärke om fyra olika steg 

som måste uppnås, vilka alla är beroende av varandra. Dessa är brand identity, brand 

meaning, brand responses och slutligen brand relationships. Brand identity handlar 

om att skapa saliens, vilket relaterar till medvetenhet om märket och i vilka 

sammanhang det känns igen och hur lätt konsumenterna har för att komma ihåg det. 

Allra helst ska det finnas både bred och djup varumärkesmedvetenhet. Efter detta 

ligger fokus på brand meaning vilket är något som spelar roll för de flesta 

konsumenter. För att skapa detta behöver en image för varumärket etableras och även 

beslut kring vad varumärket ska stå för i konsumentens sinne behöver tas.  

Brand responses är det tredje steget och handlar om konsumentens svar till ett 

varumärkes marknadsföringsaktiviteter och annan information. Brand responses kan 

delas upp beroende på om de kommer mer från hjärta eller hjärna. De är bara 

gynnsamma och positiva om konsumenterna har en positiv respons vid möten med 

varumärket. Det sista steget är brand relationships, och handlar om nivån av 

identifikation som en konsument har med varumärket. Detta steg går bara att uppnå 

efter det att de tidigare stegen blivit uppnådda och är i synk. Modellen blir alltså som 

en pyramid, bestående av salience, performance, imagery, feelings, judgements och 

resonance. (Keller, 2003) Hur dessa bygger på varandra och vad varumärkets mål är 

vid varje steg kan ses tydligare i figur 3 nedan. 
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Figur 3 

Customer Based Brand Equity Pyramid. Keller. (2003) 

 

Definitionen av brand equity kan dock se olik ut beroende på från vilket perspektiv 

brand equity ses från. Enligt Kotler et al. (2011) innebär brand equity att ett 

varumärke differentierar sig från andra varumärken då konsumenter känner till det 

och detta påverkar deras beteende gentemot varumärket. Enligt Emar, Jafari och 

Mogaddas (2012) studie består brand equity av ett varumärkes image och hur 

lojaliteten från konsumenter till varumärket är, varav associationer till ett varumärke 

är det som påverkar dessa faktorer. 

 

Enligt Kotler et al. (2011) bygger de starkaste varumärkena på konsumenters tro och 

värden. Därför är det viktigt för företag att vårda sitt varumärke och bygga det runt 

konsumenterna. Konsumenterna är de som bestämmer ett företags brand equity samt 

dess styrka och detta bygger de på olika interaktioner med varumärket ute på 

marknaden. Därför är det viktigt för företaget att kommunicera samma budskap på 

alla plattformar som konsumenterna nås. (Kotler et al., 2011) 

 

2.2.1 Profilering 

För att kunna få ett starkt varumärke kan företag göra olika profileringsaktiviteter för 
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att stärka bilden av sig själva. Profilering står för varumärkesbyggande och vård av 

varumärket. Meningen med profilering är att skapa kännedom, bli respekterade och 

omtyckta samt att kunna särskilja sig från andra företag eller organisationer. Desto 

bättre profilering är, desto bättre blir även förtroendekapitalet. (Palm, 2006) 

 

Att lyckas göra ett företag välkänt samt omtyckt och respekterat kan göras genom att 

personifiera ett företag med individer som förknippas till företaget. (Palm, 2006) 

Dock är det därför viktigt att individerna visar på positiva och inte negativa 

egenskaper som istället företaget blir kopplat till. Enligt Mårtensson (2009) finns det 

därför även risker med att koppla ihop varumärken med olika individer. Detta på 

grund av att om individernas eget anseende sjunker kan det påverka företagets 

varumärke negativt. 

 

2.3 Analysmodell  

I figur fyra nedan visas de olika teorierna som grundar sig i tidigare forskning. De 

olika valen av teorierna gjordes efter att uppsatser, rapporter, artiklar samt böcker 

hade lästs. Detta för att se vad tidigare forskning hade att säga om ämnet som 

författarna valt att utreda. Efter att ha fått en djupare litteraturgrund valde författarna 

olika teorier som andra forskare ansåg kunde påverka konsumenters relationer till 

varumärken samt varumärkens styrka. Detta för att få en koppling till hur 

konsumenter, enligt teorierna, kan komma att påverkas av varumärkens användning 

av influencers på digitala medier 

 

Därför presenteras först konsumentpåverkan brett då arbetet ämnar undersöka hur 

konsumenters relationer till varumärken kan påverkas. Detta för att sedan mynna ut i 

en förklaring av olika faktorer som påverkar konsumenters relationer till varumärken 

och som på så sätt har en koppling till konsumentpåverkan. De faktorers som ansågs 

relevanta för detta arbete enligt författarna var; referensgruppers påverkan, förtroende, 

”Word of Mouth” samt vilken påverkan nätverk har på konsumenter. Under vissa av 

dessa teorier och begrepp ansåg även författarna att det fanns fler relevanta 

förklaringar från andra teorier som kunde förklara hur dessa faktorer påverkar 

konsumenters relationer till varumärken. Därför presenteras även; “Balansteorin”,” 

Two-step flow of communication” och “Multi-step flow of communication”. 
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Därefter presenteras ”Customer Based Brand Equity” som en teori. Detta för att visa 

vilka faktorer som påverkar ett varumärkes styrka. I detta arbete har sedan fokus lagts 

på profilering med personifiering av företag som en påverkande faktor till ”Customer 

Based Brand Equity”. Detta då personifiering av företag kan skapas med hjälp av 

profiler som kopplas ihop med företag och därför ger företag ett mer personligt och 

pålitligt intryck (Palm, 2006). Därför blev även profilering en del av den teoretiska 

referensramen.  

 

Figur 4 

Analysmodell, Egenkonstruerad  
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3. Metod 

I följande kapitel beskrivs arbetets tillvägagångssätt, hur data samlades in, hur 

resultatet analyserades samt en metodreflektion. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Det finns ett antal grundläggande skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Den kvantitativa lägger störst vikt på kvantifiering medan den kvalitativa 

snarare lägger vikt på ord (Bryman & Bell, 2013). I denna uppsats användes en 

kvantitativ metod. Anledningen till att en kvantitativ undersökningsmetod valdes var 

för att kunna få ett bredare konsumentperspektiv på området än vad som vore möjligt 

vid en kvalitativ studie med färre svar.  

 

Den kvantitativa undersökningen gjordes i form av en enkät som undersöker om och 

hur konsumenter påverkas av marknadsföring av modeföretag via influencers. Denna 

enkät undersökte därför om konsumenters beteenden och attityder mot nya 

varumärken påverkas av influencers. För att kunna utforma en välgjord enkät ska 

ämnet täckas fullständigt med olika frågor och dessutom ska enkäten ha en tydlig 

struktur (Eliasson, 2013). Förberedelser är extra viktiga vid kvantitativa studier då det 

är svårt att komplettera dessa i efterhand (Eliasson, 2013). För att kunna analysera 

resultatet och utforma kvantitativ studie var författarna noga med att koppla frågorna 

till teorin, vilket gjordes i en operationalisering längre fram i arbetet.  

 

3.1.1 Enkät  

För den kvantitativa studien valde författarna att använda sig av en enkät. Denna 

enkät var utformad efter de teorier som finns i den teoretiska referensramen och 

ämnade besvara de frågeställningar som tagits upp tidigare i arbetet. Enkäter har 

många olika fördelar som spelade in vid valet av denna strategi. Intervjuer kan ta lång 

tid att genomföra medan en enkät kan delas vid ett eller några olika tillfällen och då 

nå flera respondenter (Bryman & Bell, 2013). I detta fall distribuerades enkäten över 

Facebook. Detta gör att respondenterna har möjlighet att själva välja när de känner att 

de har tid och möjlighet att besvara frågorna, vilket enligt Bryman & Bell (2013) är 

en av fördelarna vid användningen av enkäter. Det faktum att enkäten distribuerades 

över författarnas egna Facebooksidor påverkade urvalet då det ledde till ett relativt 
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homogent urval, vilket innebar att respondenterna påminde om varandra. Den allra 

största gruppen respondenter var kvinnor mellan 21 och 26 år. Förutom att författarna 

postade enkäten på sina egna Facebooksidor lades den även ut i två olika grupper. 

Dessa var Internationella Marknadsföringsprogrammets grupp och en grupp vid namn 

Heja Livet. Detta för öka heterogeniteten i urvalet. Innan enkäten lades ut och gjordes 

tillgänglig för Facebookanvändarna gjordes en pilotundersökning av enkäten. En 

pilotundersökning är en typ av provundersökning som kan ge besked om sådant som 

kan ha glömts bort under konstruktionen av enkäten (Eliasson, 2013). Efter detta 

gjordes några mindre ändringar i vissa frågeformuleringar och enkäten delades sedan. 

Enkäten låg tillgänglig för respondenter att besvara under två dagar innan resultatet 

började bearbetas. När enkäten varit tillgänglig för respondenter i två dagar hade 199 

svar samlats ihop vilket enligt författarna ansågs vara tillräckligt då de satt ett mål på 

200 svar för enkätundersökningen. 

 

Om en undersökning är riktad mot en viss grupp av människor kan ett lämpligt sätt att 

nå dem på vara en plats där de är samlade (Eliasson, 2013). Då denna enkäten var 

riktad främst mot de som använder sig av sociala medier, upplevdes Facebook som ett 

lämpligt forum, då det är en typ av social media i sig. Vid utformningen av enkäten 

gjorde författarna sitt bästa för att få den att se så kort och tydligt ut som möjligt. 

Detta då sådana åtgärder kan göra att bortfallet minskar (Bryman & Bell, 2013). 

Däremot prioriterades det att ha en adekvat mängd frågor för att kunna dra slutsatser 

kring forskningsfrågan. Enligt Eliasson (2013) kan svarsmängden på en enkät öka 

genom att skicka ut påminnelser till respondenterna. Författarna tog hänsyn till detta 

och uppmanade därför personer genom att skriva ut i grupperna ” Till er som inte 

redan svarat på vår enkät, svara gärna” och dessutom delades enkäten ännu en gång. 

Detta för att öka svarsmängden och nå det uppsatta målet på 200 respondenter.  

 

3.1.2 Likertskala 

I denna undersökning användes en mätning i form av en likertskala. En likertskala 

används för att kunna ge respondenter flera svarsalternativ och passar bra in på 

kvantitativa undersökningar där slutna frågor används (Bryman & Bell, 2011) Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å b) så är likertskalan utformad av den amerikanske 

socialpsykologen Rensis Likert och är en skala som mäter konsumenters attityder. I 
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denna undersökning användes likertskalan då författarna ville få så trovärdiga samt 

mätbara resultat som möjligt. Därför ansåg författarna att en skala med fem olika 

svarsalternativ kändes rimligt för enkätundersökningen. Att fem olika alternativ 

valdes beror på att författarna ville ge respondenterna ett flertal svarsalternativ, men 

samtidigt inte ge dem för många alternativ då detta istället skulle kunna förvirra. I 

enkätundersökningen som gjordes innebar ett lågt svar på likertskalan låg 

igenkännelse medan ett högt svar på likertskalan innebar en hög igenkännelse för 

påståendet i enkäten. Ett svar i mitten av skalan innebar en neutral inställning till 

påståendet. 

 

3.2 Operationalisering 

Nedan följer en operationaliseringstabell över hur teorier och frågeställningar i 

enkäten är kopplade till varandra. Genom att göra en operationalisering kan 

validiteten i ett arbete höjas. Detta då validitet kan uttryckas som relevansen av 

empirin som samlats in för att kunna utreda problemet i fråga. Det vill säga att det 

som är ämnat att mätas i ett arbete blir mätt med de rätta mätinstrumenten. Därför 

innebär validitet att svaren som empirin ger har en relevant koppling till 

undersökningen. (Metoddoktorn, 2014) Genom att göra en operationalisering har 

författarna kunnat se att relevant koppling har gjorts mellan teorier och frågor till 

undersökningen vilket gjort att validiteten ökat. 

 

Det finns olika slag av validitet i en undersökning. Varav teoretisk validitet (även 

kallad begreppsvaliditet) är en av dem. Teoretisk validitet handlar om huruvida måttet 

för ett begrepp i en undersökning verkligen mäter begreppet som undersöks (Bryman 

& Bell, 2011). I denna undersökning stod den teoretiska validiteten för huruvida den 

kvantitativa enkäten som sändes ut verkligen mätte om influencers på digitala 

mediekanaler påverkar konsumenter och på vilket sätt. Detta för att se om 

undersökningen som gjorts var kopplad till begreppet och problemet i arbetet. Det 

som styrde om den teoretiska validiteten blev hög eller låg var hur stor koppling 

undersökningsfrågorna i enkäten hade till problemet. Då en operationalisering gjorts 

till teorierna i arbetet, som är kopplade till problemformuleringen, ansåg författarna 

att den teoretiska validiteten i detta arbete höjts. Detta då frågorna som ställts i 

enkäten var utformade för att lösa problemformuleringen och utreda syftet. I 
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operationaliseringstabellen beskrivs därför motiveringen till valen av påståendena 

som ställts till respondenterna.  

 

För att styrka de övriga frågorna valdes även bilder ut och inkluderades i enkäten. 

Bilderna som valdes föreställde både traditionell reklam från modevarumärken och 

influencers iklädda kläder från märkena. Detta för att kunna jämföra vad 

konsumenterna blev mest påverkade av. Modevarumärkena som valdes för bilderna 

var; Ivyrevel, Owen & Sons, & Other Stories och Softgoat. Dessa valdes då de ansågs 

vara relativt olika och därför ansåg författarna att de skulle kunna påverka olika 

målgrupper. Samma sak gällde de influencers som valdes ut. I så stor utsträckning 

som möjligt försökte författarna dessutom att hitta bilder med liknande kläder, så att 

det faktum att respondenterna föredrog plaggen på en bild skulle ha så lite påverkan 

som möjligt.  

 

Det som inte finns med i operationaliseringstabellen är frågorna om ålder och kön där 

respondenterna fick fylla i vilken ålderskategori de tillhörde samt av vilket kön de 

var. Dessa två frågor ställdes då författarna ämnade undersöka hur dessa grupper 

skiljde sig åt för att kunna se vilka målgrupper som var mottagliga att rikta 

kommunikation via influencers mot. 

 

Frågor – Enkätundersökning  

Påståenden Teori/Begrepp Motivering 

Jag kommer i kontakt 

med varumärken på 

digitala medier.  

 
Inledande påstående för att se om 

respondenten överhuvudtaget rör sig 

på digitala medier och kommer i 

kontakt med varumärken där. 
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Jag är mer villig att 

använda ett 

modevarumärke om en 

profil jag ser upp till 

använder det. 

Referensgrupper Enligt Lagner et al. (2013) påverkas 

en individs attityd eller beteende 

gentemot ett ämne av 

referensgrupper, som de ser upp till 

eller jämför sig själva med. Detta då 

individerna själva vill kunna 

kopplas till gruppen/individen. 

Författarna ämnar därför undersöka 

om referensgrupper har en påverkan 

vid attityder och beteenden 

gentemot nyetablerade varumärken 

och hur detta skiljer sig vid olika 

kön och åldrar. 

Jag har ändrat åsikt om 

ett modevarumärke då 

en profil online har 

använt eller förespråkat 

det (antingen positivt 

eller negativt). 

Jag avstår ibland från 

att köpa ett visst 

modevarumärke på 

grund av att det 

används av en profil 

online. 

Balansteorin Enligt Hammerl et al., 2016 har 

balansteorin en påverkan genom att 

individer ändrar sina attityder och 

beteenden gentemot ett ämne för att 

uppnå ett konsonant tillstånd till vad 

andra anser om ämnet. Författarna 

vill därför ta reda på hur pass 

mycket balansteorin påverkar 

individers attityder och beteenden 

gentemot nyetablerade varumärken 

och om det påverkar olika kön och 

åldrar olika mycket. 
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Jag pratar med mina 

vänner/bekanta om 

modevarumärken jag 

ser profiler använda på 

social media. 

 

Word of Mouth 

& E- Word of 

Mouth 

Kotler och Keller (2007) menar på 

att Word of Mouth är ett effektivt 

kommunikationssätt då det ofta är 

intressenter och konsumenter 

utanför organisationen som 

förmedlar råd och egna erfarenheter 

och att det därför leder till att 

spridningen blir större samt att 

andra intressenter och konsumenter 

litar på kommunikationen mer. 

Författarna ämnar därför undersöka 

hur mycket influencers påverkar 

respondenterna till att dela vidare 

information till sina vänner/bekanta 

och om detta får någon påverkan på 

respondenternas attityder och 

beteenden gentemot varumärken. 

Jag anser att 

reklambudskap 

påverkar mig mer när 

det når mig via profiler 

på sociala medier än 

via massmedia. 

Two-step Flow of 

Communication 

Modellen beskriver att mediernas 

effekt oftast blir starkare när de når 

mottagaren via opinionsledare eller 

andra människor i en persons 

närhet. (Palm, 2006) 

Om en opinionsledare förmedlar ett 

budskap från massmedia så får det 

starkare effekt hos mottagaren än 

om budskapet kommit direkt från 

massmedia och detta har en större 

inverkan hos mottagaren. (Katz & 

Lazerfeldt,1940) Författarna ämnar 

därför undersöka om budskap från 

influencers på digitala medier 
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påverkar respondenterna mer än 

traditionell massmedia. 

Jag rekommenderar 

hellre ett 

modevarumärke till 

mina vänner om en 

profil jag ser upp till 

använder det. 

Multi-step Flow 

of 

Communication 

Denna modell innebär att en 

opinionsbildare kommunicerar ett 

budskap från massmedia och att 

detta budskap sedan kommuniceras 

vidare av denna opinionsbildares 

anhängare. Denna modell är 

speciellt anpassad till 

kommunikation på sociala medier 

där budskap kan delas av ett flertal 

personer och på sätt spridas i flera 

steg vilket kan leda till en stor 

spridning. (Uzunoglu & Misci Kip, 

2014) Denna fråga undersöker om 

respondenterna rekommenderar 

eller delar vidare budskap eller 

varumärken som de ser influencers 

använda. Detta för att se om 

varumärken som använder sig av 

influencers på digitala medier kan få 

spridning i form av att de som följer 

influencern delar budskapet vidare. 
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Jag litar mer på en 

profil online än vad jag 

gör på ett 

modevarumärkes 

traditionella reklam. 

Mitt förtroende för en 

produkt påverkas 

negativt om en profil 

jag följer på social 

media skriver ut att det 

som publicerats är 

reklam/sponsrat.  

Förtroende Enligt Delgado-Ballester & 

Manuera-Aléman (2005) innebär 

förtroende att konsumenterna utgår 

ifrån att deras sårbarheter inte 

kommer att utnyttjas. De menar 

också på att ett trovärdigt 

varumärke konsistent håller vad de 

lovat konsumenten (2005). Dessa 

frågor ställs i syfte att ta reda på om 

konsumenternas förtroende för ett 

varumärke kan öka om en 

influencer använder sig av det. 

Jag upplever att jag 

väljer ett 

modevarumärke över 

ett annat om jag sett 

det ena användas av en 

profil jag ser upp till. 

Customer Based 

Brand Equity 

Enligt Kotler et al. (2011) är ett 

varumärke starkt när det har en stark 

brand equity. Detta leder till att de 

väljer varumärket över andra inom 

samma produktkategori på grund av 

vad det står för (Kotler et al, 2011). 

Enligt Keller (2003) handlar 

byggandet av ett varumärke om fyra 

olika steg som ska uppnås. Målet 

vid det slutliga steget är intensiv, 

aktiv lojalitet till varumärket 

(Keller, 2003). Författarna ämnar 

här ta reda på om användningen av 

influencers påverkar brand equity. 
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Jag anser att 

reklambudskap 

påverkar mig mer när 

det når mig via profiler 

på sociala medier än 

via massmedia. 

 

Profilering Profilering innebär 

varumärkesbyggning och kan bland 

annat ske genom personifiering, det 

vill säga att koppla varumärket till 

vissa individer (Palm, 2006). Denna 

frågan ämnar därmed ta reda på om 

konsumenters åsikter kan bli 

påverkade om en viss individ 

förespråkar ett visst varumärke. 

Frågor - Bilder 

Fråga Teori/Begrepp Motivering 

Bild 
 

Bilderna föreställer varumärkens 

reklam i form av ihopklippta bilder 

där den ena bilden visar traditionell 

media och den andra bilden visar en 

influencer som marknadsför 

varumärket. Detta för att jämföra 

vilken av bilderna som påverkar 

respondenterna mest positivt och på 

så sätt se om influencers eller 

traditionell media påverkar 

respondenterna mest. 

 

 

3.3 Urval 

Den urvalsteknik som valdes var en form av bekvämlighetsurval. Detta innebär att 

forskare använder sig av de personer som finns tillgängliga för tillfället av studien 

(Bryman & Bell, 2013). Trots att denna typ av urval har vissa begränsningar ansåg 

författarna att den var relevant i detta sammanhang. Valet att distribuera enkäten på 

Facebook gjorde även att det blev tydligare att se vilka som rörde sig på de digitala 
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och sociala medier som undersökningen faktiskt berörde. Trots att resultat från 

bekvämlighetsurval kan vara svåra att generalisera då de inte alltid är representativa 

för gruppen ansågs det här vara den mest passande typen av urval. Då denna uppsats 

inte hade någon avgränsning vad gäller vem som fick svara på enkäten, förutom 

respondenter under 15 år, ansågs det att Facebook var det bästa sättet att få störst 

spridning av enkäten och dessutom ett så högt antal respondenter som möjligt. 

Dessutom tyder det faktum att de befann sig på sociala medier som Facebook att de 

använder sig av sociala och digitala medier och därför även har grundläggande 

kunskaper om varumärken som marknadsförs där, vilket även var kriteriet för denna 

undersökning.  

 

För att undvika en alltför homogen grupp av respondenter gjordes försök att få 

personer av olika åldrar och i olika städer att dela enkäten. Om heterogeniteten i 

urvalet ökar minskar behovet av ett alltför stort stickprov (Bryman & Bell, 2013). 

Detta innebär respondenter av många olika åldrar och kön. Hur respondenterna 

fördelades i dessa kategorier var även avgörande för hur generaliserbart resultatet blev 

och därmed även den externa validiteten. Detta då den externa validiteten kan sägas 

vara kopplad till undersökningens överförbarhet och är därför beroende av hur 

respondenterna till undersökningen blivit valda och om de representerar det som ska 

bli undersökt (Bryman & Bell, 2013). Därför är urval en viktig aspekt att se över för 

att få så representativa respondenter till undersökningen som möjligt (Bryman & Bell, 

2011).  Därför ansågs det även viktigt i denna undersökning att undvika en alltför 

homogen grupp av respondenter och att istället få så många respondenter som möjligt 

från en bred grupp för att stärka den externa validiteten.  

 

3.4 Metodreflektion 

Enligt Cicourel (1964, refererad i Bryman & Bell, 2011) förutsätts det i kvantitativa 

undersökningar att alla respondenter uppfattar termerna i enkäten på samma sätt. 

Detta är inte alltid fallet enligt honom och därför kan svaren respondenterna ger ha 

olika betydelse då de analyserat frågorna på olika sätt. Genom att ge fasta 

svarsalternativ i enkäten kan tolkningen av termer hanteras. (Bryman & Bell, 2011) 
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Nackdelar som kan uppkomma vid användningen av enkäter är att vissa frågor inte är 

helt lämpade för en enkät och att inga följdfrågor kan ställas (Bryman & Bell, 2013). 

Vid denna undersökning upplevdes dock att de frågor som behövde ställas var 

lämpliga för just enkätform. Dessutom såg det faktum att inga öppna frågor kunde 

ställas som nödvändigt vid datainsamlingen då informationsmängden annars skulle 

kunna komma att bli för stor. En annan uppenbar nackdel med enkäter är att 

respondenterna ofta inte har möjlighet att få hjälp vid funderingar som eventuellt kan 

uppkomma (Bryman & Bell, 2013). Då denna enkät distribuerades över Facebook 

hade människor dock möjlighet att fråga författarna vid funderingar, antingen i 

kommentarsfältet på webbsidan eller i dess chattfunktion.  

 

Trots att författarna tog till åtgärder för att öka heterogeniteten i urvalet genom att 

posta enkäten i olika Facebookgrupper slutade det med att majoriteten av 

respondenterna var kvinnor mellan 21 och 26 år vilket bidrog till att resultatet i denna 

undersökning kan ha blivit aningen skevt och inte lika reliabelt som om åldrarna hade 

varit mer jämnt fördelade. Detta då reliabilitet innebär att data är framtagen på ett 

pålitligt sätt, att inga misstag har kunnat störa undersökningens resultat, samt att 

reliabiliteten kan jämföras med en undersöknings replikerbarhet eller konsistens 

(Metoddoktorn, 2012). Det vill säga om undersökningen skulle mätas på samma sätt 

upprepade gånger eller av en annan person så skulle ett liknande resultat uppnås om 

undersökningen innehar reliabilitet (Metoddoktorn, 2012). Att fördelningen av 

respondenter blev som den blev kan delvis vara kopplat till det faktum att författarna 

själva är av samma kön och ålder som den störst representerade gruppen i 

undersökningen och därför har många kontakter inom just denna grupp. Däremot kan 

detta också bero på att just denna grupp hade ett större intresse för att svara på 

enkäten, vilket är en eventualitet som också tas upp i senare kapitel av denna uppsats. 

På grund av detta behöver det faktum att det är relativt få respondenter från de andra 

ålders- och könskategorierna inte nödvändigtvis tyda att de svar som tagits fram inte 

är representativa för populationen. Bortfall uppstår när respondenter inte deltar i en 

undersökning, till exempel för att de inte går att få tag i eller att de undviker att svara 

på vissa frågor (Bryman & Bell, 2013). Då enkäten skickades ut i två specifika 

Facebookgrupper i vilka inte alla valde att delta får detta räknas som ett bortfall. 

Däremot hade inget mål satts att nå alla i dessa grupper, utan istället fanns det 

övergripande målet på 200 respondenter. Enligt Bryman och Bell (2013) rymmer de 
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flesta surveystudier någon form av bortfall, och det faktum att alla i 

Facebookgrupperna inte valde att svara på enkäten utgjorde inte ett problem under 

undersökningen då 199 respondenter till slut deltog i undersökningen mot målet på 

200 respondenter. 

 

Blumer (1956, refererad i Bryman & Bell, 2011) menar även på att då det i de 

kvantitativa metoderna inte går att se vilken faktisk betydelse frågorna i studien har på 

respondenternas vardagliga liv, är det svårt att säkert säga att resultatet från den 

kvantitativa studien påverkar respondenternas relationer till ämnet i verkligheten. I 

denna studie kopplades detta till att även om respondenterna ansåg att de blir 

påverkade i sina attityder mot varumärken av influencers behöver detta inte betyda att 

de ändrar sina relationer och beteenden till varumärkena då det inte har en stor 

betydelse för dem i verkliga livet.  

 

Ännu en aspekt att tänka över när det gäller kvantitativa studier är att det i 

kvantitativa studier tas för givet att respondenterna har kunskap om ämnet i sig och att 

de anser att frågan är viktigt för deras vardagliga tillvaro. Cicourel (1982, refererad i 

Bryman & Bell, 2011) menar på att det är en aspekt som påverkar studien då det inte 

är säkert att respondenterna besitter den kunskapen de behöver för att kunna besvara 

frågorna på ett korrekt sätt. I denna uppsats kunde dock det här problemet undvikas då 

enkäten till denna studie distribuerades på digitala mediekanaler och därför kunde 

endast personer som använde sig av digitala medier svara på frågorna. Detta 

resulterade i att respondenterna som svarade var relevanta för denna studie då de har 

en viss kunskap inom området som undersökts. 

 

3.5 Analysmetod 

Som analysmetod för det här arbetet användes IBM SPSS Statistics. SPSS står för 

Statistical Package for the Social Sciences och är ett dataprogram som analyserar 

kvantitativa data, (Bryman & Bell, 2011). Med SPSS kan olika variabler och 

förhållanden mellan dem mätas med olika verktyg och analysmetoder (Bryman & 

Bell, 2011.). Inom detta arbete blev tre variabler undersökta och mätta samtidigt och 

därför valde författarna att utföra en multivariat analys. Detta då en multivariat analys 
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enligt Bryman och Bell (2011) behandlar en samtidig analys av tre eller flera 

variabler. 

 

I en multivariat analys undersöks det bland annat om sambandet mellan två variabler 

är sant eller falskt. Det vill säga om det kan fastslås att en variabel är beroende av en 

annan. Om fallet inte är sådant antyder detta på att sambandet är falskt och att den 

beroende variabeln beror på en annan variabel än den som sagts. (Bryman & Bell, 

2011) I denna uppsats undersöktes därför om åldern är det som påverkar 

respondenternas beteenden till influencers på digitala medier eller om det är en annan 

variabel som påverkar, exempelvis kön. Detta stärker även den interna validiteten då 

den handlar om hur tillförlitlig undersökningen är och om slutsatserna i en 

undersökning är hållbara och sannolika (Bryman & Bell, 2011). I denna undersökning 

innebar det att slutsatsen som togs inte skulle kunna bero på andra variabler som 

påverkade utan att det var sannolikt att slutsatsen var tillförlitlig. Andra faktorer 

behövde därför kunna uteslutas för att den interna validiteten skulle bli hög, vilket en 

multivariat analys möjliggjorde och därför höjde det här arbetets interna validitet. 

 

I en multivariat analys kan sambandet mellan variablerna antingen visa sig stämma 

eller vara falska. I vilket fall måste vidare undersökningar göras för att se om det även 

finns andra påverkande faktorer oavsett om sambandet är sant eller falskt. Detta för 

att utreda vad mer som kan påverka resultaten. (Bryman & Bell, 2011) I detta arbete 

kunde det bevisas att det fanns ett samband mellan ålder, kön och attityder mot 

influencers på digitala medier. Detta visade även på att det fanns en mellanliggande 

variabel som påverkade resultatet då både kön och ålder påverkade respondenternas 

attityder mot influencers vilket även togs med i slutsatsen. För att visa sambandet 

mellan de olika variablerna utformades därför en kontingenstabell där de olika 

variablerna ställdes mot varandra för att visa hur de skildes åt och påverkade 

varandra. En kontingenstabell är enligt Bryman och Bell (2011) den mest flexibla av 

alla metoder för analys av samband och relationer mellan olika variabler. Den gör det 

även möjligt att analysera två variabler eller flera på samma gång för att visa hur 

sambanden mellan de olika variablerna påverkas (Bryman & Bell, 2011). 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från den kvantitativa studien där 199 respondenter 

deltog. Det fullständiga resultatet som analyserats i IBM SPSS Statistics finns bifogat 

som bilagor då det inte ansågs vara lämpat i resultatdelen på grund av begränsat 

utrymme. Däremot finns de delar som ansågs mest relevanta, beskrivna i 

resultatdelen.  

 

4.1 Fördelning bland respondenterna 

Respondenterna som deltog i undersökningen delades upp i kön och ålderskategorier. 

Ålderskategorierna som deltog var 15–20 åringar, 21–26 åringar, 27–37 åringar, 38 - 

48 åringar, 49 - 60 åringar samt en grupp som var mellan 61 år och uppåt. Gruppen 

med 15 - 20 åringar utgjorde 13,6 procent av respondenterna. Den största gruppen var 

21 – 26 åringar som utgjorde hela 59,8 procent. Respondenter mellan 27 – 37 år 

utgjorde 16,1 procent och 38 – 48 åringarna 5,5 procent.  Minst respondenter fanns i 

ålderskategorierna 49 – 60 år och 61 år och uppåt. Grupperna utgjorde båda enbart 2,5 

procent av respondenterna. Könsfördelningen såg ut på så sätt att 74,9 procent var 

kvinnor och 24,1 procent män. Kategorin “annat” utgjorde enbart 1 procent. 

 

  

Figur 5 

Åldersfördelning bland respondenter. Google formulär. 
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Figur 6 

Könsfördelning bland respondenter. Google formulär. 

 

4.2 Påståenden om influencers och modevarumärken 

Denna del visar resultatet av enkätundersökningen som bestod av olika påståenden 

angående hur respondenterna uppfattade traditionell massmarknadsföring i jämförelse 

med marknadsföring via influencers. Respondenterna fick därför i denna del svara på 

olika påståenden som var kopplade till de olika teorierna som presenterats i detta 

arbete. Detta för att kunna svara på arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Påstående 1 

 

Tabell 1 

Påstående ett. Egengjord tabell. 
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På påstående ett höll kvinnorna i de två yngre ålderskategorierna med till den största 

delen. Bland de äldre åldrarna förändrades mönstret och männen höll med till en 

högre nivå medan kvinnorna helt tog avstånd från påståendet. Kvinnor mellan 15–26 

år och män mellan 38–60 år var de grupper som höll med mest om påståendet. I 

ålderskategorin 27–37 år höll de flesta inte med om påståendet.  

 

Påstående 2 

 

Tabell 2 

Påstående två. Egengjord tabell. 

 

På påstående två visade svaren på att båda könen i alla åldrarna till större delen inte 

håller med. Desto mer åldern steg desto mer tog respondenterna avstånd från 

påståendet. Från 49 år och uppåt var det ingen av respondenterna som höll med och få 

som var neutrala. Trots att majoriteten av respondenterna tog avstånd från påståendet 

var den yngsta kategorin av kvinnor, de mellan 15–20 år, de som höll med mest.  

 

Påstående 3 
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Tabell 3 

Påstående tre. Egengjord tabell. 

 

På påstående tre höll kvinnorna i de två yngsta grupperna med till största delen medan 

kvinnorna i de äldre grupperna tog avstånd helt från påståendet. Över hälften av 

kvinnorna i de två första kategorierna höll med, däremot bara några få i gruppen 28–

48 år och inte en enda av kvinnorna över 49 år. Några av kvinnorna i den äldsta 

ålderskategorin var dock neutrala. Även bland männen var det fler som höll med om 

påståendet i de yngre ålderskategorierna. De som var mest positiva till påståendet var 

männen mellan 15–20 år. Där höll hälften av respondenterna med om påståendet, 

hälften var neutrala och ingen tog avstånd från det.  

 

Påstående 4  
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Tabell 4 

Påstående fyra. Egengjord tabell. 

 

När respondenterna fick svara på om de kommer i kontakt med modevarumärken på 

digitala medier höll majoriteten med i alla ålderskategorier och kön förutom 

kvinnorna i åldern 49 – 60 år. De två respondenter som kategoriserade sig som annat 

höll inte heller med om påståendet. Män mellan 15–20 och 49–60 år höll med till hela 

100 procent om att de kommer i kontakt med varumärken på digitala medier. Även de 

två yngsta kategorierna av kvinnor höll med om påståendet till en stor utsträckning.  

 

Påstående 5 
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Tabell 5 

Påstående fem. Egengjord tabell. 

 

På påstående fem var kvinnor i de yngre åldrarna de som höll med till störst 

utsträckning medan kvinnor i de högre åldrarna var de som tog mest avstånd. Unga 

män hade blandade åsikter där vissa höll med, andra inte och många var neutrala. 

Bland de äldre männen höll majoriteten inte med om påståendet.   

 

Påstående 6 

 

Tabell 6 

Påstående sex. Egengjord tabell. 

 

Kvinnor i de yngre åldersgrupperna var de som höll med mest om påstående sex. I 

den yngsta gruppen kvinnor, de mellan 15–20 år, höll över hälften med om 

påståendet. Kvinnorna mellan 38–60 år höll däremot inte alls med om påståendet och 

i övriga åldersgrupper var det alltid färre än 50 procent som höll med. Bland männen 

var det främst de i ålderskategorierna 21–26 och 49–60 år som höll med om 

påståendet.  

 

Påstående 7 
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Tabell 7 

Påstående sju. Egengjord tabell. 

 

Resultaten i påstående sju tyder på att de flesta respondenterna inte blir påverkade 

negativt av att veta att profiler marknadsför varumärken för någon slags betalning. De 

som däremot höll med om påståendet till störst del var män mellan 49–60 år där 100 

procent av respondenterna ansåg sig bli påverkade negativt i denna situation.  

 

Påstående 8 

 

Tabell 8 

Påstående åtta. Egengjord tabell. 
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På påstående åtta tog respondenterna generellt mer avstånd från påståendet än vad de 

höll med, förutom männen i åldersgrupp 49 - 60 år. Den största förändringen mellan 

åldersgrupperna var dock bland kvinnor där betydligt fler höll med om påståendet i de 

yngre åldersgrupperna än i de äldre.  

 

Påstående 9 

 

Tabell 9 

Påstående nio. Egengjord tabell. 

 

På påstående nio höll majoriteten av kvinnorna i de yngre åldrarna med. Männen i den 

yngsta åldersgruppen höll med om påståendet till 100 procent medan övriga grupper 

av män inte höll med i lika stor utsträckning. Däremot visade resultatet att ju mer 

åldern steg desto mindre ansåg sig respondenterna vara påverkade av profiler på 

sociala medier vad gäller båda könen.  
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Påstående 10

 

Tabell 10 

Påstående tio. Egengjord tabell. 

 

Resultatet i påstående tio visar tydligt på att respondenterna av båda könen och alla 

ålderskategorier till största delen inte blir påverkade till att inte köpa ett visst 

modevarumärke på grund av att en profil online använt det. Generellt verkade dock 

kvinnor upp till 48 år hålla med aningen mer om påståendet än övriga grupper.  

 

4.3 Bildresultat 

Denna del visar resultatet av enkätundersökningen som bestod av ihopklippta bilder 

där vänster bild visade en influencer som marknadsförde ett modevarumärke och den 

högra bilden visade traditionella annonsbilder från samma modevarumärke. 

Respondenterna fick på denna del svara på vilken av bilderna de blev mest positivt 

påverkade av samt av vilken anledning. Detta för att se om påverkan berodde på 

influencern i detta fall eller om det fanns andra anledningar bakom respondentens 

svar.  
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Bild 1 Ivyrevel 

 

Tabell 11 

Bild ett: Jag blir mest positivt påverkad av. Egengjord tabell. 

 

 

Tabell 12 

Bild ett: Mitt svar baseras på. Egengjord tabell. 
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Den första bilden föreställde influencern Kenza Zouiten med plagg från Ivyrevel samt 

en traditionell annonsbild från samma varumärke. Alla respondenter höll med om att 

de blev mer påverkade av bilden med Kenza som tagits som ett exempel på en 

influencer. Däremot verkade detta inte bero på igenkänning eller tillit.  

 

Bild 2 Softgoat 

 

Tabell 13 

Bild två: Jag blir mest positivt påverkad av. Egengjord tabell. 
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Tabell 14 

Bild två: Mitt svar baseras på. Egengjord tabell. 

 

Den andra bilden föreställde en bild av influencern Petra Tungården med plagg från 

Softgoat samt en traditionell annonsbild från samma varumärke. Även vid denna bild 

visade resultaten på att majoriteten av respondenterna antingen blev mer positivt 

påverkade av bilden med influencern eller att det inte var någon skillnad. Det var 

dock enbart i den yngsta ålderskategorin av kvinnor som detta berodde på att de 

kände igen personen på bilden.  
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Bild 3 Owen & Sons 

 

Tabell 15 

Bild tre: Jag blir mest positivt påverkad av. Egengjord tabell. 

 

 

Tabell 16 

Bild tre: Mitt svar baseras på. Egengjord tabell. 

 

Bild tre föreställde en bild av influencern Viktor Frisk med plagg från Owen & Sons 

samt en traditionell annonsbild från samma varumärke. I denna bild var resultaten mer 
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spridda och respondenterna mer fördelade mellan att föredra antingen vänster eller 

höger bild. Även vid denna bild verkade svaren inte baseras på varken tillit eller 

igenkänning av personen på bilden.  

 

Bild 4 & Other stories 

 

Tabell 17 

Bild fyra: Jag blir mest positivt påverkad av. Egengjord tabell. 
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Tabell 18 

Bild fyra: Jag blir mest positivt påverkad av. Egengjord tabell. 

 

Den fjärde bilden som användes i enkätundersökningen föreställde influencern Lisa 

Olsson i plagg från & Other Stories samt en bild på samma varumärkes egna annons. 

Majoriteten av respondenterna i alla ålderskategorier och kön blev mest positivt 

påverkade av bilden på influencern. För majoriteten av respondenterna verkade detta 

bero på att de föredrog den bilden.  
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5. Analys 

Nedan följer en analys på de resultat som presenterats ovan kopplat till uppsatsens 

teorikapitel.  

 

5.1 Respondentfördelning 

Som ett inledande påstående i undersökningen ställdes påståendet om ifall 

respondenterna överhuvudtaget kommer i kontakt med modevarumärken på digitala 

medier. Här var det överlägset mest kvinnor i åldrarna 21–26 år som höll med om 

påståendet, vilket också kan ha berott på att de var den största deltagande gruppen i 

undersökningen. Överhuvudtaget var det få respondenter i de två äldsta grupperna, 

vilket kan tyda på att de inte rör sig lika mycket på sociala eller digitala medier och i 

och med detta inte heller kommer i kontakt med varumärken på dessa kanaler. 

Däremot höll de som faktiskt deltog i undersökningen med om att de kommer i 

kontakt med varumärken i digitala medier. Dessa resultat tyder på att digitala medier 

kan vara ett bra kanalval för modevarumärken men att det är viktigt att de har god 

kunskap om deras specifika målgrupps beteende och vart de befinner sig. Holm 

(2006) menar på att det är viktigt att anpassa sin taktik och tankesätt till målgruppens 

behov. Om ett modevarumärke vet att deras målgrupp rör sig på digitala medier är det 

rimligt att även de bör göra det.  

 

5.2 Balansteorin 

Balansteorin visar hur olika individer och grupper påverkar varandras attityder mot ett 

visst objekt (Hammerl et al., 2016). För att undersöka denna teori ställdes frågan om 

ifall respondenterna ändrat åsikt om ett varumärke då en profil har använt eller 

förespråkat det, antingen positivt eller negativt. Resultatet från undersökningen visade 

på att kvinnorna i de tre yngre åldersgrupperna var mest påverkade av balansteorin. 

Förutom de äldre kvinnorna visade undersökningen också på att de äldre männen som 

deltog i undersökningen var påverkade av balansteorin. Dessa resultat tyder på att det 

skulle kunna vara fördelaktigt för varumärken inom modebranschen att använda sig 

av influencers när de vill påverka människor från dessa gruppers åsikter. Enligt 

balansteorin vill individerna undvika kognitiv dissonans, vilket innebär att de blir 

tvungna att ändra sin relation till attitydobjektet eller den andra individen för att nå 
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balans (Hammerl et al., 2016). De grupper som nämnts ovan skulle alltså kunna gå 

från en negativ attityd till en mer positiv sådan om de har en positiv attityd mot en 

influencer som använder sig av modevarumärket. Däremot skulle gruppen också 

kunna övergå till en mer negativ attityd mot ett modevarumärke om en influencer de 

ogillar använder sig av det. Därför bör modevarumärken vara försiktiga vid 

användningen av influencers men däremot se att det finns stora möjligheter med att 

använda sig av dem i sin marknadsföring.  

 

Resultatet i påståendet som ifrågasätter om respondenterna ibland avstår från att köpa 

ett visst modevarumärke på grund av att det används av en profil online, visar tydligt 

på att respondenterna av båda könen och alla ålderskategorier till största del inte blir 

påverkade till att avstår från att köpa ett visst modevarumärke på grund av att en 

profil online använt det. Detta tyder därför på att balansteorin inte alltid stämmer trots 

dissonanta tillstånd, vilket även stärker Hammerl et al.s (2016) påstående om att 

personer inte alltid ändrar sina attityder på grund av negativa relationer till individer 

då kopplingen till objektet i fråga är starkt. Hammerl et al. (2016) menar därför på att 

även vid obalanserade tillstånd blir inte alltid personer negativt påverkade till att 

ändra sina attityder mot ett objekt. Därför kan modevarumärken med fördel använda 

sig av influencers trots att de vet att alla deras målgrupper inte gillar just de 

personerna. Detta då de positiva preferenserna till influencers, i denna studie, visats 

påverka människor mer än vad negativa gör. 

 

5.3 Customer Based Brand Equity 

Då majoriteten av de två yngsta ålderskategorierna höll med om att de upplevde att de 

skulle välja ett modevarumärke över ett annat, om de sett det ena användas av en 

profil de ser upp till, tyder detta på att modevarumärken med dessa åldersgrupper som 

målgrupp kan använda sig av profiler för att öka sin Customer Based Brand Equity. 

Enligt Kotler et al. (2011) bygger de starkaste varumärkena på konsumenters tro och 

värden. Därför anser de att det är viktigt för företag att vårda sitt varumärke och 

bygga det runt konsumenterna då det är de som bestämmer ett företags brand equity 

och dess styrka. Enligt Kotler et al. (2011) byggs därför brand equity på olika 

interaktioner där konsumenter kommer i kontakt med varumärket. Profiler och 

därmed influencers är en del av hur konsumenter kan nås. Då resultatet från denna 
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studie tyder på att majoriteten av de kvinnliga respondenterna mellan 15 - 26 år blir 

påverkade av influencers bör modevarumärken ta detta i beaktande och använda sig 

utav dem.  Modevarumärken med denna kategori som målgrupp bör utnyttja 

influencers för att nå fram till målgruppen och på sätt stärka sitt varumärkesvärde. 

Däremot bör modevarumärke med målgrupper som är äldre eventuellt fokusera på 

annan marknadsföring också då majoriteten av de äldre ålderskategorierna från denna 

studie inte höll med om påståendet. Detta tyder på att modevarumärken inte bör 

försöka bygga sin brand equity genom influencers mot denna målgrupp. 

 

5.4 Förtroende 

Resultatet för påståendet gällande förtroende, där respondenterna fick svara på om de 

påverkas negativt om en profil de följer på social media skriver att det som 

publicerats är reklam eller sponsrat, tyder på att respondenterna till största delen inte 

blir påverkade negativt av att veta att profiler marknadsför varumärket. Enligt 

Delgado-Ballester och Manuera-Aléman (2005) är förtroende till ett varumärke bland 

annat baserat på en kunds förväntningar att märket har ett antal olika kvalitéer som till 

exempel kompetens, ärlighet och ansvarstagande. Ett trovärdigt varumärke är därför 

ett som konsistent håller vad de lovar. Detta gäller alla aktiviteter kring varumärket 

(Delgado – Ballester & Manuera-Aléman, 2005) och därmed även aktiviteter som är 

skapade av influencers. I denna studie innebär därför resultatet att influencers kan 

vara ett sätt att bygga förtroende hos konsumenter, trots att det framgår att det är 

betald reklam. Dock bör modevarumärken vara konsistenta i vad de lovar på olika 

kanaler och se till att det finns en kommunikation mellan influencers och varumärket. 

Detta för att det som kommuniceras ska bli konsistent samt att förtroendet från 

konsumenterna inte ska förloras.   

 

För att ytterligare undersöka konsumenternas förtroende till influencers inkluderades 

påståendet om ifall de litade mer på en profil online än ett modevarumärkes 

traditionella reklam. Resultatet visade på att de tre yngre kvinnliga grupperna litade 

mer på onlineprofilernas reklam än vad de gjorde på traditionell reklam. Detta tyder 

på att modevarumärken kan använda sig av influencers för att bygga förtroende hos 

unga kvinnor. Dessutom verkar de yngre ålderskategorierna lita mer på profiler än på 

traditionell reklam. Ett trovärdigt varumärke definieras som ett som konsistent håller 
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vad de lovar konsumenterna (Delgado-Ballester & Manuera-Aléman, 2005). Däremot 

tyder undersökningen på att hur denna trovärdighet ska byggas upp bör ske på olika 

sätt. Det är alltså viktigt för modevarumärken att de har en klar bild av sin målgrupp 

och vet vad som skapar förtroende hos dem. Detta för att sedan kunna ta beslut om det 

är mest fördelaktigt att använda sig av influencers eller av traditionell reklam.  

 

Resultaten från bildundersökningen visade att det var endast i ett fall då 

respondenterna var mer påverkade av modevarumärkets egna bild. Majoriteten 

svarade att detta berodde på att de föredrog en av bilderna eller att de föredrog plagget 

på en av bilderna. Däremot kan det också ha berott på att det var mest kvinnor som 

svarade på enkäten och bilden framställde en manlig influencer. Respondenterna kan 

alltså på grund av detta saknat förtroende för influencern på grund av bristande 

kunskap eller koppling till honom. Dessutom kan det vara så att influencern inte alls 

var en referensgrupp för målgruppen på samma sätt som övriga influencerns.  

 

5.5 Word of Mouth & e – Word of Mouth 

Kotler och Keller (2007) menar på att Word of Mouth är ett effektivt 

kommunikationssätt då det ofta är konsumenter och intressenter utanför 

organisationen som förmedlar råd och erfarenheter om organisationer och företag. 

Detta kan göra att andra intressenter och konsumenter litar på kommunikationen då 

den kommer från en oberoende part och inte påverkats av företaget eller 

organisationen. Detta kan resultera i att det skapas mer spridning om organisationen 

eller företaget som även påverkar beteenden hos individer. 

 

Hoskins (2007) menar på att Word of Mouth utvecklats ännu mer i dagens samhälle 

på grund av teknologins utveckling. Detta då det finns flera kanaler och sätt att dela 

med sig och interagera med varandra. Hoskins (2007) menar därför på att Word of 

Mouth samt e – Word of Mouth blivit en viktig aspekt att överväga inom 

marknadskommunikation. Resultatet från påståendet som undersökte om 

respondenterna pratade med sina vänner eller bekanta om modevarumärken de sett 

profiler använda på sociala medier och som därmed undersöker om respondenterna 

skapar Word of Mouth baserat på profiler, tyder på att de äldre ålderskategorierna blir 

mindre påverkade av profiler än 15 – 26 åringarna. Resultatet visar också på att detta 
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mest förändras mellan de olika åldrarna hos kvinnorna då männen generellt inte håller 

med om att de blir påverkade av influencers att förmedla information överhuvudtaget. 

 

Därför kan detta resultat visa på att kvinnor i de yngre åldrarna använder sig mer av 

Word of Mouth baserat på onlineprofiler och att dessa profiler inte påverkar de äldre 

ålderskategorierna till att skapa Word of Mouth varken online eller offline till lika stor 

grad. Därför bör modevarumärken rikta sig till de yngre ålderskategorierna med 

influencers för att kunna skapa Word of Mouth. Enligt Kotler och Keller (2007) kan 

Word of Mouth skapa mer spridning och påverkan hos individer, dessutom kan denna 

typ av kommunikation vara mer förtroendeingivande än kommunikation direkt från 

varumärket 

 

5.6 Two step-flow of communication 

Katz och Lazerfeldts (1940) påstår att om en opinionsledare förmedlar ett budskap 

från massmedia så får det starkare effekt hos mottagaren än om budskapet kommit 

direkt från massmedia. Därför har detta en större inverkan hos mottagaren enligt dem. 

Resultatet i denna uppsats stärker detta påstående genom att visa på att detta stämmer 

främst bland kvinnor mellan 15 - 37 år då majoriteten av dessa respondenter anser att 

reklambudskap påverkar dem mer när det når dem via profiler på sociala medier än 

via massmedia. Även majoriteten av männen i åldern 15 - 48 år anser sig hålla med 

om att de blir mer påverkade av profiler än massmedia. Detta innebär att influencers 

skulle kunna hjälpa till att skapa starka reaktioner hos dessa målgrupper, och att det 

kan vara ett effektivare sätt att nå dem än via traditionell massmedia. 

 

Enligt Katz och Lazarsfeldts (1940) så påverkar opinionsbildare och personliga 

relationer mer än massmedia, dessutom så kan en opinionsledare influera ett budskap 

och göra det mer interpersonellt än om ett varumärke själva sprider budskapet. 

Influencers kan enligt resultatet i enkätundersökningen påverka mer än massmedia 

bland kvinnor mellan 15 - 37 år samt män mellan 15 - 48 år, vilket bör finnas i åtanke 

hos modevarumärken när de väljer marknadsstrategi för att bygga upp personliga 

relationer med denna målgrupp. Majoriteten av kvinnorna från 38 år och uppåt ansåg 

sig däremot inte hålla med om att de blev mer påverkade av reklambudskap via 
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profiler på sociala medier än massmedia, vilket tyder på att modevarumärken som vill 

nå dessa målgrupper bör satsa mer på traditionell media. 

 

5.7 Referensgrupper 

Referensgrupper har bevisats påverka konsumenters attityder och köpbeslut (Lagner 

et al., 2013). Positiva referensgrupper sägs vara de som påverkar mest (Lagner et al., 

2013) och influencers anses här kunna vara en positiv referensgrupp. Lagner et al. 

(2013) påstår att det är just positiva referensgrupper som har extra stor påverkan när 

det gäller att påverka köpbeslut hos konsumenter. För att undersöka hur påverkade 

konsumenter var av referensgrupper ställdes frågan om de var mer villiga att använda 

ett modevarumärke om en profil de såg upp till använde sig av det.  

  

Generellt visade resultaten på att kvinnor var mer påverkade av referensgrupper än 

vad män var. Detta tyder på att det skulle kunna vara mer fördelaktigt att använda sig 

av influencers i marknadsföring mot kvinnor. Bland båda könen var det den yngsta 

gruppen som var mest påverkade av referensgrupper och ansåg att de faktiskt var mer 

villiga att använda sig av ett visst modevarumärke om en profil de såg upp till 

använde det. Resultatet från bildundersökningen tydde också på att den yngsta 

gruppen, 15–20-åringar, föredrog vissa bilder just på grund av att de kände igen 

personen på bilden. Detta kan ha berott på att de influencers som var med på bilderna 

var delar av referensgrupper för just denna grupp men också att de är mest påverkbara 

av referensgrupper. Referensgrupper kan också ses som aspirationsgrupper som 

individer vill efterlikna eller bli som (Kotler et al., 2011). För att kunna använda sig 

av influencers i sin marknadsföring bör modevarumärkena vara medvetna om vilka 

referens-och aspirationsgrupper som är aktuella för just dessa målgrupper som visat 

sig vara mest påverkbara. Om ett modevarumärke har en målgrupp som visat sig vara 

påverkad av influencers bör de se över om de kan utnyttja det inflytande de eventuellt 

har på målgruppen för att sedan påverka konsumenternas köpbeslut.  

  

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) är de referensgrupper som har mest 

påverkan de som individerna själva inte är med i, utan som de ser upp till och vill 

tillhöra. I undersökningen visade det sig att alla åldersgrupperna inte var påverkade 

till att välja ett varumärke över ett annat på grund av profiler de såg upp till. Detta 
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tyder på att alla grupper som deltog i studien inte var lika påverkade av 

referensgrupper i detta sammanhang. Däremot kan chansen för påverkan öka om en 

lämplig influencers som tilltalar målgruppen väljs ut av varumärket. 

 

5.8 Multi step flow of communication 

Multi step flow of communication är en multistegshypotes där en opinionsbildare 

kommunicerar ett budskap genom en personligare kommunikation till sina anhängare 

eller följare. Efter detta steg kommer ännu ett steg som innefattar att anhängarna till 

opinionsbildaren delar budskapet vidare ännu en gång. (Uzunoglu & Misci Kip, 2014) 

Detta kan göras i flera led och blir en form av Word of Mouth i flera steg. För att 

undersöka denna hypotes ställdes frågan om konsumenterna hellre rekommenderade 

ett modevarumärke till sina vänner om en profil de såg upp till använde det. Resultatet 

visade på att konsumenterna inte hellre rekommenderade ett modevarumärke på 

grund av det och att ju högre konsumenternas ålder blev desto mer minskade 

chanserna för att de skulle rekommendera ett varumärke till sina vänner av denna 

anledning.  

 

Trots att multistegehypotesen är en hypotes som förespråkar användandet av 

personlig kommunikation via opinionsbildare, visade resultatet på att denna 

personliga kontakt via influencers generellt sett inte påverkar mottagarna av 

budskapet till att rekommendera budskapet vidare. Detta tyder på att hypotesen inte 

nödvändigtvis alltid är applicerar vad gäller modebranschen och modevarumärken bör 

inte förlita sig på att användningen av influencers i sin marknadsföring ökar 

spridningen av deras information till någon större grad. Modevarumärken bör alltså 

inte förlita sig på att det budskap de vill ha fram kommer att spridas eller att deras 

varumärke kommer att rekommenderas enbart på grund av att de använder en 

influencer för att sprida sitt budskap utan de bör se över sin marknadsföring som en 

helhet för att se till att de har en mer heltäckande strategi.  

 

Enligt Uzunoglu & Misci Kip (2014) så är multistegshypotesen speciellt anpassad till 

kommunikation på sociala medier. Enligt resultatet av denna undersökning så är 

modellen inte tillförlitlig när det kommer till spridning av kommunikation av 

modevarumärken via influencers på digitala medier. Dock undersöker inte denna 
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uppsats andra områden, vilket därför inte behöver innebära att modellen inte kan 

anpassas till andra områden.    
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6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur konsumenter blir påverkade 

av influencers på digitala medier. Det blev i denna studie tydligt att vissa målgrupper 

på den svenska marknaden blir mer påverkade än andra av användningen av 

influencers. Unga kvinnor var de som generellt genom hela undersökningen var mest 

påverkade av influencers och mest mottagliga för denna typ av kommunikation. 

Övriga grupper var inte påverkade av influencers till någon högre grad och i färre 

situationer. Alltså verkar användningen av dem inte vara lika effektiv vid 

marknadsföring riktad mot dessa grupper.  

  

Gruppen med unga kvinnor blev påverkade på så sätt att de skulle kunna bli mer 

positiva eller negativa mot ett specifikt modevarumärke om en influencer använde sig 

av det. De unga kvinnorna blev också påverkade på så sätt att de ibland väljer ett 

varumärke över ett annat på grund av influencers. Trots att en konsument vet att ett 

inlägg på en influencers digitala kanaler är sponsrat påverkar inte detta förtroendet för 

modevarumärket. Unga kvinnor var även den grupp vars förtroende blev mest positivt 

påverkat av influencers snarare än traditionell reklam.  

 

Unga personer och i synnerhet unga kvinnor har visats bli mer påverkade till att hellre 

använda ett modevarumärke då någon de ser upp till använder det. För att skapa Word 

of Mouth kring ett modevarumärke är det också unga kvinnor som är den målgrupp 

varumärken bör rikta sig mot. Just denna grupp blev påverkad på så sätt att de pratade 

mer om ett modevarumärke om de sett det användas av en profil online. Det blir alltså 

tydligt att unga kvinnor är den målgrupp som är mest mottaglig för marknadsföring av 

modevarumärken via influencers. Däremot kan detta bero på vilka influencers som 

används, och därför är det viktigt att företagen känner sin målgrupp väl för att veta 

vilka som skulle kunna vara aktuella att använda.  

 

6.1 Framtida studier 

Då det under denna uppsats har kommit fram att unga kvinnor är de som blir mest 

påverkade av marknadsföring genom influencers inom modebranschen vore det 

intressant att se om det är samma grupp som blir mest påverkad även när det gäller 

andra branscher. Studien har inte heller tagit hänsyn till äldre, mer väletablerade 
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varumärken, vilket innebär att det skulle kunna finnas skillnader. Dessutom är studien 

bara gjord i Sverige och inkluderar enbart svenska modevarumärken. Ökad 

globalisering och det stora utbudet av digitala medier kan leda till att det inte enbart är 

svenska konsumenter som kommer i kontakt med svenska influencers och 

varumärken. På grund av detta skulle vidare studier kunna inkludera inte bara äldre 

modevarumärken, men också varumärken från flera olika länder. Dessutom 

respondenter från olika bakgrunder, kulturer och länder. Detta för att se hur 

skillnaderna ser ut mellan olika marknader. 

 

Då resultatet visade att de yngsta respondenterna var mest påverkbara skulle framtida 

djupare forskning kunna göras kring influencers påverkan på denna grupp. Detta då 

det framgått i denna studie att denna grupp är mest påverkbar. Därför skulle 

marknadsförare och varumärken eventuellt kunna dra fördel av djupare förståelse 

kring gruppens beteende. Dessutom skulle även yngre åldersgrupper kunna 

undersökas för att se hur långt ner i åldrarna influencers kan påverka ungdomar. 
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