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Sammanfattning 
 

Titel: Är influencers vampyrer? En studie om influencer-baserad marknadsföring och brand recall.  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Julia Jansson och Christina Najm 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2018 - maj 

Syfte: Syftet med studien är att analysera hur influencer-baserad marknadsföring, vad gäller brand 

recall, påverkas av tidsaspekten, vampire effect, source credibility och match-up hypotesen.   

Metod: Data har insamlats med hjälp av två enkäter med 1461 respondenter. Respondenterna fick 

svara på enkäter gällande två olika influencers och dess samarbete med ett företag. Materialet har 

sedan analyserats och bearbetats med hjälp av deskriptiv statistik, T-test, korrelationsanalyser, 

faktoranalyser samt klusteranalys.  

Resultat & slutsats: Studien visade betydelsen för företag att välja en lämplig influencer för deras 

marknadsföring. Dessa influencers har möjligheten att nå en stor del av konsumenterna och det är 

då viktigt att de kan sända ut rätt information om varumärket. I fallet om vampire effect kom 

studien fram till att detta hot inte nödvändigtvis behöver påverka varumärkets brand recall, utan vid 

val av en lämplig och rätt influencer kan istället varumärket gynnas av influencer-baserad 

marknadsföring.  

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag till marknadsföringens forskningsområde är en ökad kunskap 

om influencer-baserad marknadsföring, vad gäller brand recall och dess effekter. Studien bidrar 

också med olika aspekter för företag att ta hänsyn till i valet av lämplig influencer. 

Förslag till fortsatt forskning: Forskning bör vidare undersöka hur tidsaspekten har en påverkan 

på brand recall, då tidigare forskning varit begränsad. Vi anser att fler studier ska göras om 

influencer-baserad marknadsföring och brand recall då detta fält är relativt nytt och outforskat. 

Nyckelord: Brand recall, the vampire effect, source credibility model, match-up hypotesen, 

influencers, tidsaspekt. 



 

 

Abstract 
 

Title: Are influencers vampires? A study about influencer-based marketing and brand recall.  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Authors: Julia Jansson and Christina Najm 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2018 – may  

Aim: The purpose of this study is to investigate how influencer-based marketing, in terms of brand 

recall, is affected by the time aspect, vampire effect, source credibility and match-up hypothesis. 

Method: Data were collected from two surveys, with 1461 respondents. The respondents answered 

surveys about two influencers and their collaboration with a company. The data has been analysed 

and processed with descriptive statistics, T-test, correlation as well as factor and cluster analyses.  

Results & Conclusion: The study showed the importance for companies to choose an appropriate 

influencer for marketing. These influencers have the ability to reach a large portion of consumers 

and it is, therefore, important that they can send accurate information about the brand. Regarding 

the vampire effect, the study showed that it is not necessarily a threat to brand recall, but if the 

appropriate influencer is chosen, the brand can benefit from influencer-based marketing.  

Contribution of the thesis: The contribution of this study to the marketing research area is an 

increased knowledge about influencer-based marketing, in terms of brand recall and its effects. The 

study also contributes with different aspects for companies to consider in selecting an appropriate 

influencer.  

Suggestions for future research: Future research should examine how the time aspect can affect 

brand recall, since prior research has been narrowed. We believe that more studies should be done 

especially about influenced-based marketing and brand recall since it is relatively new and 

unexplored.  

Key words: Brand recall, the vampire effect, source credibility, match-up hypothesis, influencers, 

time aspect 
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1. Inledning 
 

1.1 Problematisering 
Klädföretaget Na-kd grundades under 2015 och sedan starten har de haft stor tillväxt på den 

svenska klädmarknaden. Under 2017 omsatte företaget 400 miljoner, en ökning med 153% mot 

föregående år (D.I Digital, 2018). Na-kd är framgångsrika på Instagram, med ca 1,5 miljoner följare 

(Instagram, 2018). Företagets VD Jarno Vanhataptio menar att en anledning till företagets framgång 

är deras användande av plattformen Instagram, som har blivit en viktig del av företagets 

marknadsföringsstrategi. Den snabba tillväxten menar Vanhataptio är företagets flitiga och 

framgångsrika användande av influencers på sociala medier, exempelvis Instagram. Han menar att 

företaget har funnit ett sätt att kommunicera med deras konsumenter och att detta lockar till handel 

(D.I Digital, 2018).  

 

Booth och Matic (2011) belyser att företag aldrig haft kontroll över marknadsföringen av deras 

varumärke. De menar att det är konsumenterna som har makten över företagets rykte. Företag kan 

ta extern hjälp, som agenter, för att få hjälp med webbdesign, e-mailmarketing och andra virala 

marknadsföringskampanjer. Dessa agenter brukar fokusera på olika webbaserade redskap förutom 

på det allra viktigaste, enligt Booth och Matic (2011), kvaliteten på relationen mellan företaget och 

konsumenterna. Booth och Matic (2011) hävdar att det är företaget och konsumenterna som äger 

varumärket tillsammans.  

 

En plattform för att främja detta kan vara sociala medier. Tsimonis och Dimitriads (2014) beskriver 

sociala medier som en stor möjlighet att kommunicera och interagera med konsumenter, då sociala 

medier kan ge möjlighet att nå ut till dessa konsumenter. Sociala plattformar ger inte bara 

möjligheten för företag att kommunicera, utan även konsumenter kan kommunicera och utbyta 

information med varandra. Tsimonis och Dimitriads (2014) beskriver hur användandet av sociala 

medier kan få företag och organisationer att skapa relationer till existerande till såväl nuvarande 

konsumenter. De menar att det kan forma “gemenskaper” där konsument och företag kan utbyta 

information som i sin tur ger ett värdeutbyte. 

   

Sociala medier är idag en stor del av den vardagliga kommunikationen för oss författare och för 

flera andra. Via sociala medier kommunicerar vi med bland annat företag och vänner. Vi är aktiva 

användare av olika plattformar på sociala medier och har sett hur företag kan marknadsföra sig på 

dessa plattformar.  
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Alalwan, Rana, Dwivedi och Algharabat (2017) beskriver att användandet av sociala medier är en 

del av den dagliga rutinen. Människor använder virtuella plattformar, som Facebook, Instagram och 

LinkedIn för att interagera med bekanta, kända profiler och företag i sin omgivning. Vidare 

beskriver Alalwan et al. (2017) att användandet av sociala medier influerar människor i flera 

aspekter av det dagliga livet, såsom socialt, arbetsliv, utbildning och politik. Sociala medier bidrar i 

stor grad till företags marknadsföringssyften och strategier, i synnerhet det som relaterar till 

konsumenternas engagemang, kommunikation samt relationen mellan konsument och företag. 

Sociala medier kan strategiskt verka, enligt Alalwan et al. (2017), som en tvåvägskommunikation 

mellan företag och konsument, och kan förena konsument med företagets varumärke. 

  

Lu, Chang och Chang (2014) betonar hur produkter som rekommenderas i sociala medier av 

influencers och andra profiler, leder till att konsumenter får positiva tankar om de sponsrade 

produkterna och detta kan bidra till köpintention. Användandet av sociala medier, främst i 

bloggposter, kan främja konsumenternas lojalitet gentemot ett varumärke och kan därför vara ett 

väsentligt verktyg för marknadsförare.  

 

Användandet av sociala medier kan också främja relationsmarknadsföringen. Evans och Laskin 

(1994) beskriver att relationsmarknadsföring definieras som en kundcentrerad strategi där ett 

företag söker långsiktiga affärsrelationer med potentiella och befintliga kunder. Det antas vara 

associerat med positiva resultat för företag, bland annat genom ökad lönsamhet, ökad 

konsumentlojalitet, möjligheter till strategiska fördelar, minskade kostnader vid rekrytering av nya 

konsumenter och även effektivare företagsplanering. Det finns också fördelar för konsumenterna att 

ha en relation till företagen då detta kan förenkla inköp, minska informationsinsamling och även 

underlätta för kunden.  

  

Konsumenter kommer att ingå i en relation med ett företag när belöningarna är större än 

kostnaderna, jämfört med förväntningarna (Rusbult, 1983). För att kunderna frivilligt ska påbörja en 

relation med företaget måste de uppfatta att fördelarna överväger kostnaderna. Kostnaden för 

konsumenterna är att reducera antalet tillgängliga alternativ. Enligt Sheth och Parvatiyar (1995) i 

Grossman (1998) brukar konsumenterna frivilligt utesluta exempelvis olika stormarknader för att de 

föredrar en annan. De menar även att konsumenterna är villiga att visa lojalitet mot vissa företag för 

att öka bekvämligheten, minska informationssöket om produkter samt att öka effektiviteten. Det är 

således lättare för konsumenterna att handla på stormarknader som man redan varit på och är nöjd 

med samt har en relation med. 
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En del av relationsmarknadsföringen behandlar hur detta relationsbygge kan åstadkommas genom 

att använda kända profiler för att lättare knyta an till kunderna. Bergqvist och Zhou (2016) drar i sin 

metaanalys av forskningsläget slutsatsen, att en stor majoritet av de artiklar som har granskats inte 

definierar begreppet celebrity endorsement. De som definierar begreppet använder sig av en 

förklaring som inte är relevant idag, de citerar McCrackens (1989) definition av en celebrity 

endorser som en individ med ett offentligt igenkännande och som använder det på uppdrag att 

påverka konsumenterna genom en annons. Denna definition är enligt Bergqvist och Zhou (2016) 

inte relevant idag då celebrity endorsers inte bara används i samband med reklam. De brukar även 

inkludera varumärken eller bilder av varumärkena på deras sociala medier. Celebrity endorsement 

grundar sig på ett avtal där den kända profilen ger varumärket tillstånd att använda sitt namn och 

eller fysiska utseende i samband med marknadsföring av varumärket. Därför har Bergqvist och 

Zhou (2016) kommit fram till en ny definition: Celebrity endorsement är ett avtal mellan en person 

som har ett offentligt igenkännande och ett varumärke. Där företaget använder sig av den kända 

profilen för att främja produkten. 

  

I relationsbygget mellan företag och kund behöver inte den kända profilen vara lika känd som inom 

“celebrity endorsement”, utan det kan räcka med att det är en mindre känd profil som ett 

kundsegment ändå kan knyta an till - en så kallad “influencer” (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2017). Chevalier och Mayzlin fann redan 2006 att konsumenter influerades av olika 

valmöjligheter som finns online innan de fattar beslut om att köpa produkten. Lin, Lu och Wu 

(2012) bygger vidare på detta och betonar vikten av att marknadsförare på internet måste förstå hur 

man utnyttjar den visuella informationen rätt för att bättre kommunicera med konsumenter. Ett av 

dessa sätt är att på lämpligt vis utnyttja den visuella informationen genom att samarbeta med 

influencers. 

  

Enligt De Veirman et al. (2017) har de flesta företag upptäckt vikten av att alliera sig med 

influencers för att marknadsföra sina produkter. Influencers definieras här som personer som har 

byggt ett eget varumärke på sociala medier, där de har ett nätverk av personer som följer dem och 

deras inlägg. Influencers kan ses som trovärdiga källor till information för deras följare på sociala 

medier. Vidare hävdar De Veirman et al. (2017) att företag överger de traditionella 

marknadsföringsteknikerna och satsar mer på att marknadsföra sig genom influencers, exempelvis 

genom Instagram där de väver in produkten i sina vardagliga inlägg för att få deras följare att 

uppfatta dem som lojala användare av en produkt. De Veirman et al. (2017) menar även att detta 

marknadsföringssätt är mer trovärdigt och äkta än de traditionella marknadsföringsteknikerna, som 

betald reklam. Avgörande för om influencers gör någon skillnad är dock om de verkligen 
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uppmärksammas av kunderna. Knoll och Matthes (2016) beskriver i detta sammanhang, 

igenkänning av ett varumärke (brand recognition) och återkallande av varumärket (brand recall) 

som medvetenhet om en rekommenderad produkt. 

  

Begreppen är dock inte nya, utan har sitt ursprung i Keller (1993) som beskriver brand recognition, 

när en konsument har förmågan att känna igen ett varumärke baserat på tidigare erfarenheter med 

märket, det kan vara att de tidigare sett varumärket, eller att de har hört talas om det. Keller (1993) 

definierar också brand recall, som konsumenters förmåga att korrekt återfå ett varumärke från sitt 

minne. Brand recall, som uppstår under olika typer av exponering av exempelvis annonsering, är en 

kritisk förutsättning för framgångsrik marknadsföring. Detta därför att konsumenters brand recall 

utgör en viktig förutsättning för brand equity. Vidare berättar Keller (1993) att brand recall leder till 

en generering av varumärket, vilket är olika associationer till varumärket som kräver ett kognitivt 

knyte i konsumentens minne som de senare kan använda som återkallande från minnet, exempelvis 

namnet på varumärket. Ju kraftigare brand recall en produkt har, desto större är chansen att 

produkten kommer att finnas bland de varumärken som konsumenten överväger att köpa, i en 

konsuments övervägning (Erfgen, Zenker & Sattler, 2015).  

  

Kopplingen mellan Kellers begreppsapparat och celebrity endorsement är även den tämligen tidig. 

Petty, Cacioppo och Schumann (1983) kunde visa att när kända profiler är involverade i 

marknadsföringen av en produkt, tenderar konsumenter att uppmärksamma produkten, och även att 

värdera den produkt som den kända profilen marknadsför. I likhet med detta kan Knoll och Matthes 

(2016) visa att konsumenter även idag tenderar att bli mer intresserade av en produkt eller objekt 

som profileras av en känd profil. Kända profiler är generellt omtyckta och kan få konsumenter att 

bli mer uppmärksamma på objektet som marknadsförs vilket kan motivera dem i en köpprocess 

(Knoll & Matthes, 2016). 

  

Länken mellan den kända profilen och varumärket är dock inte så enkel. Erfgen et al. (2015) har 

varnat för att brand recognition och brand recall kan vara en fara för marknadsföringen genom 

något som kallas för “the vampire effect”. Detta är när den kända profilen som gör reklam för en 

viss produkt och inte har en relation till vare sig produkten eller varumärket. Konsumenter tenderar 

då att minnas endast den kända profilen och inte produkten som denne marknadsför. “The vampire 

effect” definieras alltså som en minskning av brand recall av en marknadsföringskampanj när en 

celebrity endorser/influencer profilerar kampanjen, än om en lika attraktiv, men okänd, person 

skulle göra det. För att undvika detta fenomen i olika marknadsföringsaktiviteter tillsammans med 

en känd profil finns två olika dimensioner att ta hänsyn till. Det är av betydelse att det finns 
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kongruens (överensstämmelse) mellan den kända profilen och varumärket och det ska även finnas 

en kognitiv länk mellan dessa två (Erfgen et al. 2015). 

  

Enligt tidigare forskning är det alltså av vikt att det finns ett samband och överensstämmelse mellan 

den kända profilen och varumärket för att öka graden av brand recall. För att finna detta samband 

mellan profil och varumärke är det av vikt att rätt influencer matchar med varumärket. Kamins 

(1990) beskriver match-up hypotesen som när den kända profilen och varumärket har förmåga att 

överensstämma. Det är av vikt att bilden av den kända profilen och bilden av varumärket 

kongruerar, för att konsumenterna ska kunna mottaga den information som den kända profilen 

kommunicerar.  

 

En annan aspekt att ta hänsyn till i kommunikationen från en känd profil, är de egenskaper och 

karaktärsdrag som denna kända profil besitter. Ett sätt att kunna fastställa dessa egenskaper är att 

mäta source credibility hos en känd profil. Source credibility beskrevs redan 1951 av Hovland och 

Weiss och har sedan utvecklats av Ohanian (1990). Modellen ”source credibility” består av tre 

dimensioner, ”trustworthiness”, ”expertise” och ”attractiveness”. Dessa dimensioner omfattar olika 

egenskaper som en känd profil kan besitta. Dessa egenskaper kan sedan påverka hur denne profil 

sänder ut information, och de kan även påverka hur konsumenterna tar emot informationen. 

 

I tidigare studier vi tagit del av, bland annat genom studien av “the vampire effect” av Erfgen et al. 

(2015), samt genom en metastudie av Knoll och Matthes (2015) har begreppen brand recall och 

brand recognition i samband med celebrity endorsement analyserats på kort sikt och direkt efter 

exponering. Detta är problematiskt då Knoll och Matthes (2015) menar att annonsörer i synnerhet är 

intresserade av effekterna på lång sikt. Det finns ett tydligt forskningsgap, hur dessa effekter ter sig 

på lång sikt:  

 

Hur stark är en konsuments brand recall på längre sikt? Påverkar den kända profilen konsumentens 

förmåga att återge information om varumärket? Genom denna bakgrundsinformation har det 

mynnat ut i följande syfte: 

 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att analysera hur influencer-baserad marknadsföring, vad gäller brand recall, påverkas 

av tidsaspekten, vampire effect, source credibility och match-up hypotesen.   
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1.3 Avgränsning 

 

Figur 1. Brand awareness. Källa: egen 

 
 

Tidigare forskning har behandlat begreppet brand awareness. Keller (1993) definierade begreppet 

och namngav två delkomponenter, brand recognition och brand recall. Brand awareness kan mätas 

genom dessa två komponenter, men vi har i denna undersökning valt att endast undersöka brand 

recall och dess möjliga effekter och risker i samband med användning av influencers på sociala 

medier. Source credibility, vampire effect och match-up hypotesen är alla olika modeller som 

påverkar eller påverkas av brand recall. Vår studie kommer endast att fokusera på brand recall. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Brand awareness 
Brand awareness mäter enligt Ullah, Jan och Jan (2011) tillgängligheten av ett varumärke i minnet. 

Brand awareness är enligt Keller (1993) definierat av två begrepp, brand recognition och brand 

recall. Brand awareness är relaterat till ett varumärkes avtryck i en konsuments minne och styrkan i 

detta. Det reflekteras i konsumentens förmåga att minnas det varumärket. Vad är sannolikheten att 

ett varumärke blir ihågkommet? Keller (1993) förklarar också tre anledningar till varför brand 

awareness är viktigt för köpbeslut. Det är viktigt att konsumenter tänker på det givna varumärket 

när de är i kontakt med given produktkategori. Genom en ökad brand awareness ökar sannolikheten 

att ett varumärke tillhör en konsuments “consideration net”. Nedungadi (1990) beskriver en 

konsuments “consideration net” som ett system av ett fåtal varumärken som en konsument föredrar 

i en viss situation när en produkt efterfrågas. Dessa få varumärken kommer då att övervägas när det 

kommer till beslutsfattande av en viss produkt.  

 

Den andra anledningen varför Keller (1993) anser att brand awareness är av betydelse, är att 

konsumenter tenderar att besluta om att endast köpa varumärken som redan är kända för dem och 

som är väletablerade, vilket Keller (1993) definierar som ”brand familiarity”. Dessa märken som 

redan är kända för konsumenten kan underlätta deras beslutsfattande. I low involvement är det 

endast ett fåtal märken involverade i beslutsprocessen. Petty och Cacioppo (1986) hävdar att 

konsumenter baserar sina val och beslut på brand awareness vid low involvement. Beslut som fattas 

under low involvement är ofta köp som en konsument ofta repeterar och som innebär en låg risk. 

Dessa köp är ofta inköp som sker av vana då konsumenten inte är lika involverad i köpbeslutet som 

med varor som innebär högre risk. Detta är resultat från en saknad motivation, att konsumenten inte 

bryr sig om produkten, tjänsten eller att denne inte besitter information om andra varumärken.  

 

Den tredje anledningen till att brand awareness är av betydelse menar Keller (1993) är att brand 

awareness påverkar konsumenters beslutsfattande genom att influera styrkan av 

varumärkesassociationerna i bilden av varumärket. En förutsättning är att det har skapats en bild av 

varumärket i minnet och personen sedan kan koppla annan information till varumärket i fråga. 

 

Vidare ger Keller (1993) definitioner på dessa två delar av brand awareness: 
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2.1.1 Brand recognition 
Keller (1993) definierar brand recognition som när en konsument har förmåga att ge bekräftelse att 

den tidigare har exponerats för varumärket. Således, att en konsument korrekt kan känna igen ett 

varumärke från tidigare erfarenheter med detta varumärke. Tidigare erfarenheter kan vara genom 

exponering av varumärket, som rekommendationer, annonsering eller tidigare användning.  

 

Thoma och Williams (2013) beskriver brand recognition som en viktig del när det kommer till 

beslutsfattande. När en människa står inför två objekt och ett av dessa objekt är igenkänt medan det 

andra objektet inte är det, kommer denne att värdera det igenkända objektet högre än det andra 

gällande bedömning och på så vis välja det som är igenkänt. Thoma och Williams (2013) fann 

genom en studie att konsumenter litar till stor del på brand recognition när det kommer till 

beslutsfattande, men att brand recognition också användes som kompensation. Thoma och Williams 

(2013) undersökte hur konsumenter fattade beslut om varumärken när både igenkända och okända 

märken fanns med, samt när även “stjärnrating” och andra typer av recensioner fanns tillsammans 

med varje varumärke. Undersökningen visade att konsumenterna tenderade att välja det igenkända 

varumärket, trots att det ibland hade lägre ratings än det okända varumärket. Det visar sig alltså att 

brand recognition är en betydande del av beslutsfattande om ett varumärke, trots att det finns annan 

information att tillgå som kan tala för det okända varumärket (Thoma & Williams, 2013). 

 

Figur 1. Brand awareness. Källa: egen.  
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Figuren ovan visar brand awareness och de två komponenter som utgör begreppet, brand 

recognition och brand recall. Som tidigare nämnts kommer denna studie endast att fokusera på den 

del av brand awareness som behandlar brand recall. Studien kommer vidare inte att ta upp brand 

recognition. Figuren visar studiens syfte och sambanden med de olika modellerna och brand recall. 

 

2.1.2 Brand recall 

Keller (1993) har gett brand recall definitionen som en konsuments förmåga att korrekt minnas ett 

varumärke. Konsumenter återkallar ett varumärke ur sitt minne genom en korrekt generering från 

minnet. Mat Dom, Ramli, Lim Li Chin och Fern (2016) förklarar att när kända profiler marknadsför 

en vara blir det en högre grad av brand recall, jämfört när någon annan, okänd profil är ansiktet utåt. 

Mat Dom et al. (2016) har också funnit att det kan öka en konsuments köpintention. Ullah et al. 

(2011) beskriver att konsumenter utvärderar eller väljer en produkt baserat på vad de har lärt sig och 

kan minnas om produktens egenskaper, som varumärkets namn och komponenter. Att använda sig 

av en celebrity endorser/känd profil som ett marknadsföringsverktyg kan också höja medvetenheten 

om varumärket för en bredare publik. På så vis kan varumärket öka sina marknadsandelar (Mat 

Dom, et al., 2016). 

 

Både brand recognition och brand recall beskrivs av Ullah et al. (2011) som tekniker som innebär 

spår av medvetenhet om ett varumärke eller reklam. Dock skiljer sig brand recognition då detta är 

en direkt teknik, medan brand recall närmar sig minnet indirekt. Ullah et al. (2011) menar alltså att 

termen recognition används som när någon ser ett varumärke och försöker minnas att denne har sett, 

har något minne eller erfarenhet av det märket. Recall innebär att någon uppmanas att säga ett 

varumärke när de får en given produktkategori (Ullah et al., 2011), exempelvis när någon får höra 

ordet “finlandsfärja”, och att denne då ska nämna Silja Line.  

 

Även Srivastava (2016) skriver hur brand recall leder till ökad köpintention och hur brand recall 

ökar genom word-of-mouth. Vidare belyser Srivastava (2016) att en konsument influeras av word-

of-mouth när personen som profilerar annonsen eller kampanjen är någon som konsumenten kan 

relatera till. I influencer-baserad marknadsföring på sociala medier är de profiler som en konsument 

oftast följer, någon de kan relatera till eller är intresserade av att följa. Srivastava (2016) gjorde en 

studie om produktplacering i bland annat filmer och fann att när en konsument känner emotionell 

tillhörighet till ett varumärke, kan kundnöjdheten öka, vilket i sin tur kan leda till upprepade köp. 

När en konsument ser ett varumärke i samband med en film, eller när en känd profil de tycker om 

gör reklam för märket känner de sig glada och kan känna tillhörighet till varumärket (Srivastava, 
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2016). Detta beteende kan finnas i samband med influencers, att följare kan känna en viss 

tillhörighet till en produkt som deras favorit-influencer uppvisar i sitt flöde. 

 

Okorie, Oyedepo och Akhidenor (2012) skriver att det värde som kan associeras med en känd profil 

kan överföras till varumärket och på så vis skapa en bild som konsumenter lätt kan referera till. 

Okorie et al. (2012) menar då att genom associationen skapas trovärdighet, igenkännande och det i 

sin tur leder till ökad brand equity. Att använda sig av celebrity endorsement kan ge effekter i 

kommunikationen om varumärket och upprätthålla konsumenters brand recall förklarar författarna. 

 

2.1.3 The vampire effect  

Erfgen et al. (2015) berättar om ett möjligt problem som kan uppkomma i samband med brand 

recall och celebrity endorsement. Den kända profilen kan överskugga det varumärket de ska 

profilera. De definierar “the vampire effect” som ett avtagande av brand recall vid ett reklamstimuli 

när en känd profil marknadsför ett varumärke, jämförelsevis när samma reklamstimuli används 

tillsammans med en okänd profil.  

 

Även Kuvita och Karlicek (2014) har definierat “the vampire effect” som när en bild, ett objekt 

eller en känd profil reducerar konsumentens uppmärksamhet från den produkt eller varumärke som 

ska marknadsföras. Därmed förhindras konsumenten att minnas varumärket. Ett problem med att 

identifiera så kallade ”vampyrer” som kan förhindra en konsument att minnas, är att vilken bild, 

objekt eller profil som helst, kan avleda konsumentens uppmärksamhet (Kuvita & Karlicek, 2014). I 

en kontext med celebrity endorsement inträffar detta när den kända profilen överskuggar produkten 

eller varumärket de profilerar. Det är då en stor risk att konsumenterna uppmärksammar den kända 

profilen och inte varumärket. Detta varnar även Erdogan (1999) för, att det är produkten och 

varumärket som ska vara i fokus, inte celebriteten.  

 

Erdogan (1999) nämner att risken för att detta fenomen ska inträffa är när en känd profil 

marknadsför flera olika typer av produkter och kan associeras med flera olika varumärken. Erdogan 

(1999) hävdar att när det inte heller finns en tydlig association mellan den kända profilen samt det 

varumärke som marknadsförs, kan konsumenter uppfatta att den kända profilen är “köpt” av 

företaget i fråga. Det kan då upplevas som att åsikterna om produkten är köpta av företaget. Enligt 

Erdogan (1999) är detta en vanlig anledning till “the vampire effect”, att det inte finns någon 

association mellan celebriteten och varumärket.  
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I dagens samhälle där konsumenter blir exponerade för en stor mängd annonseringar och 

marknadsföring av olika varumärken är det av vikt att företag kan differentiera sig för 

konsumenten. Enligt Kuvita och Karlicek (2014) riskerar företagen att skapa “vampyrer” i deras 

marknadsföring när de kämpar om konsumenterna till följd av den rådande konkurrensen. Dessa 

”vampyrer” suger konsumentens uppmärksamhet från marknadsföringens kärnbudskap och får 

konsumenten att fokusera och minnas andra saker från den marknadsföringskampanjen. 

“Vampyren” kan distrahera konsumenten från att mottaga relevant och viktig information om 

varumärket och istället endast minnas exempelvis den kända profilen (Kuvita & Karlicek, 2014). En 

känd profil som används i en kampanj kan vara en sådan “vampyr”. Kuvita och Karlicek (2014) 

beskriver att sannolikheten för “the vampire effect” ökar när ett företag använder sig av kända 

profiler i sin marknadsföring. Förekomsten av “the vampire effect” blir också större när det inte 

finns kongruens mellan profilen och varumärket.  

 

Med bakgrund av tidigare teori har detta mynnat ut i följande hypotes:  

 

H1. Vampire effect har en påverkan på brand recall. 

 
 
2.2 Celebrity endorsement 

2.2.1 Vad är celebrity endorsement? 

Att använda sig av kända profiler för att marknadsföra sitt varumärke är inget nytt fenomen. 

Erdogan (1999) beskriver att varumärken använt sig av kända profiler sedan slutet av 1800-talet. 

Vid den tiden var det dock svårt att välja vilka profiler som skulle representera varumärket då 

utbudet inte var så stort och det var även brist på tillgänglighet. Användandet av celebrity endorsers 

har sedan dess ökat markant. Erdogan (1999) beskriver att år 1979 beräknades det att användningen 

av celebrity endorsers inträffade i var sjätte reklamfilm. Vid 1988 var uppskattningarna att en av 

fem, 25 %, av amerikanska reklamfilmer använde sig av kända profiler. De Veirman et al. fann 

2017 att 75% av alla marknadsförare använder sig av kända profiler i marknadsföring. 

 

De artiklar som definierar vad en celebrity endorser är hänvisar nästan alla till McCracken (1989), 

som menar att en celebrity endorser är en individ som har ett offentligt igenkännande och som 

använder detta för att påverka konsumenterna genom reklam. Denna definition är dock inte relevant 

idag menar Bergqvist och Zhou (2016) då celebrity endorsers inte bara påverkar konsumenterna via 

reklam. Celebrity endorsers brukar även visas i Twitter-, Instagramposter och i andra sociala medie-

sammanhang. Vidare beskriver Bergqvist och Zhou (2016) att celebrity endorsers grundar sig på ett 
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avtal där den kända profilen ger varumärket tillstånd att använda dennes namn eller fysiska 

utseende i samband med reklam av deras varumärke. Därför har Bergqvist och Zhou (2016) skapat 

en ny definition av celebrity endorsement: En celebrity endorser är ett avtal mellan en känd profil 

och ett varumärke där företaget använder sig av den kända profilen för att marknadsföra 

produkter/tjänster. 

 

Med sin förmåga att tränga sig in i bruset som idag existerar i reklamvärlden har celebrity endorsers 

skapat, differentierat produktbilder samt genererat vinster för företag. Denna 

marknadsföringsstrategi har visat sig vara en värdefull strategi beskriver Choi, Lee och Kim (2005). 

Detta är anledningen till varför marknadsförare investerar stora summor pengar genom att anställa 

kända profiler för att marknadsföra produkterna. En av de största utmaningarna beskriver Choi et al. 

(2005) för ett företag är att välja rätt celebrity endorser. Det är viktigt att välja en person som har 

hög trovärdighet och förtroende hos konsumenterna. Även passformen mellan den kända profilen 

och varumärket är en viktig faktor. 

 

De kända profilerna som representerar de lämpliga symboliska egenskaperna hos en produkt bör 

väljas som marknadsförare. Även de som delar relevanta symboler och värderingar med företaget. 

Bilden som konsumenterna har av den kända profilen överförs till bilden som de har av företaget 

(McCracken, 1989). 

2.2.2 Transfer of meaning model 

McCracken (1989) har utvecklat en teori som kallas för ”transfer of meaning model”. Denna modell 

är en process i tre steg som förklarar hur och vad en konsument påverkas av när de exponeras för en 

produkt som profileras av en celebritet. Enligt McCracken (1989) överför en känd profil ett budskap 

eller egenskap från sig själv till en produkt eller varumärke. Modellen är i tre steg, “culture”, 

“endorsement” och “consumption”. Den visar hur ett budskap skapas av en känd profil som 

slutligen förs över till konsument. 

 

I det första steget “culture” beskriver McCracken (1989) de egenskaper och värderingar som kan 

finnas runt den kända profilens identitet. Anonyma personer kan förmedla demografiska egenskaper 

som kön, ålder och status. En känd profil kan även förmedla dessa egenskaper, men med mer 

precision och känsla och kan därmed tillföra mer värde till produkten. En känd profil kan även 

förmedla styrka, djup och personlighet till produkten. Det är dessa egenskaper som är kopplade till 

deras identitet som McCracken (1989) förklarar är vad som skiljer dem från anonyma personer och 

det som gör marknadsföringen kraftfull.  
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I andra steget, “endorsement” beskriver McCracken (1989) hur marknadsförare noga bör tänka 

igenom vilka egenskaper deras produkter eller varumärke ska förmedla till konsumenterna. Sedan 

ska de bestämma vilken känd profil som bäst harmoniserar med dessa egenskaper. Enligt 

McCracken (1989) är det viktigt att den kända profilen kan förmedla de egenskaper som 

konsumenterna efterfrågar. När en känd profil är vald för marknadsföringen är det av vikt att 

formulera en kampanj där de önskvärda egenskaperna och värderingarna överförs till produkten. 

Lika viktigt är det att se till att de egenskaper som företaget inte önskar, eller vill förknippas med, 

inte finns med. För att kunna uppnå detta bör kampanjen innehålla människor, objekt och kontexter 

med samma budskap som den kända profilen då det ger ett budskap åt konsumenten. Vid en lyckad 

marknadsföring kommer konsumenterna att förknippa varumärket med den välkända produkten och 

då har överföringen lyckats (McCracken, 1989).  

 

Det tredje steget “consumption”, berättar McCracken (1989), kan vara det mest komplicerade och 

svåra steget i processen. Den handlar om hur de egenskaper som finns hos den kända profilen nu 

också kan förknippas med produkten och kan överföras till konsumenten så att konsumenten kan 

förknippa dessa egenskaper med sig själv. Enligt McCracken (1989) vill konsumenterna skapa en så 

kallad “the self”, en egen identitet, och använder sig därför av olika attribut för att kunna skapa 

detta. De vill köpa produkter som hjälper dem uppnå detta. Konsumenten vill associeras med de 

egenskaper produkten har och som kända profilen tidigare haft. Det räcker dock inte alltid för 

konsumenten att endast ha produkten i ägo. Det finns ingen automatisk överföring av dessa 

egenskaper från produkt till konsument utan konsumenten vill vara säker på att den ger dem 

betydelse (McCracken, 1989). Det är här den kända profilen har en betydande roll.  

 

Konsumenten ser nämligen upp till hur de kända profilerna själva har kunnat skapa “the self” och 

lyckats väl med detta (McCracken, 1989). I steg ett skapar den kända profilen “the self” och det är 

detta konsumenten sedan försöker göra i steg tre. 
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Figur 2. Transfer of meaning model. Källa: McCracken (1989) 

 

2.2.3 Varför använda sig av celebrity endorsement?  

Det finns fördelar när det kommer till användningen av kända profiler i marknadsföring. Att 

använda sig av kända profiler i marknadsföring har tidigare varit lyckat (Choi et al., 2005; Erdogan, 

1999; McCracken, 1989). Erdogan (1999) belyser att när en känd profil utses som celebrity 

endorser kan en ny produkt utformas runt denna person. Denna strategi kan ge stora utdelningar 

genom att konsumenterna förknippar produkten med den kända profilen beskriver Erdogan (1999). 

Ett företag kan anställa kända profiler för att etablera ny positionering för befintliga produkter.  

 

Trots de tidigare potentiella fördelarna finns det flera eventuella risker när företag använder kända 

profiler som marknadsföringsteknik beskriver Erdogan (1999). En av dessa risker kan vara att om 

den kända profilen får kritik, kan bilden av företaget tillsammans med bilden av den kända profilen 

försämras. Företaget blir därmed förknippat med den kända profilen och vise versa. Det har visat 

sig att negativ publicitet om en känd profil inte bara påverkar konsumenternas uppfattning om 

profilen, utan även om produkten som marknadsförs (Erdogan, 1999). Konsumenterna kommer att 

rikta sin uppmärksamhet på den kända profilen som hamnar i fokus när företagets mål är att främja 

produkten (Erdogan, 1999). 

 
 
2.3 Influencer 

2.3.1. Från celebrity endorsement till influencer-baserad marknadsföring 

I marknadsföring har celebrity endorsers haft en stor roll i att uppnå företagets goda rykte och även 

företagsmål. Under de senaste åren har influencers enligt Lim, Radzol, Cheah och Wong (2017) 

tagit över rollen som potentiella endorsers genom att följa dagens trender. Influencers är enligt De 

Veirman et al. (2017) personer som byggt ett socialt nätverk av konsumenter som följer dem på 
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sociala medier. Genom detta sociala nätverk ses de som trovärdiga av deras följare. Denna strategi 

har visat sig vara mer kostnadseffektiv än traditionell marknadsföring med kända profiler. 

Influencers kan genom sociala medier, beskriver Booth och Matic (2011), övertyga konsumenter 

genom att visa produkterna i sina sociala medier. I jämförelse med marknadsföring med celebrity 

endorsement anses användandet av influencers via sociala medier mer trovärdigt och pålitligt på 

grund av deras förmåga att skapa relationer med konsumenterna, särskilt när företag riktar in sig på 

den yngre generationen beskriver Lim et al. (2017). De menar att celebrity endorsement är mer 

användbart om ett företag vill öka deras brand awareness bland konsumenterna, medan influencers 

är mer effektivt om företagets mål är att skapa engagemang och varumärkeslojalitet. Detta eftersom 

influencers anses vara mer kapabla till att kommunicera med nischade segment.  

 

Användandet av sociala medier har gett utrymme för konsumenter att dela sina åsikter och 

erfarenheter om varumärken och produkter menar De Veirman et al. (2017). Att marknadsföra ett 

varumärke via sociala medier är idag mer effektivt än de traditionella marknadsföringsteknikerna då 

influencers ses som mer trovärdiga (De Veirman et al. 2017). 

2.3.2 Utmaningar och möjligheter 

En stor utmaning för företag kan vara att identifiera de influencers som har störst påverkan på deras 

målgrupper. De Veirman et al. (2017) beskriver att för att öka budskapets påverkan bör företaget 

söka efter en omtyckt och trovärdig influencer som har ett högt värde som opinionsledare. De 

Veirman et al. (2017) fann att användandet av influencer-baserad marknadsföring är ett växande 

fenomen på grund av influencers förmåga att skapa köpintentioner hos konsumenter mot betalning 

eller sponsrade produkter. 

 

Det är viktigt att välja influencers som är omtyckta av sina följare. Tidigare forskning hittade 

positiva samband mellan inställning till influencers och inställning till varumärket (ex. Amos, 

Holmes och Strutton 2008). Även Schemer, Matthes, Wirth och Textor (2008) fann att ett 

varumärke med positivt utvärderade kända profiler resulterar i positiva attityder mot varumärket. 

Företagen måste således vara varsamma med att välja vilken influencer som ska representera 

varumärket eftersom att bilden konsumenterna har av influencern kan påverka synen på varumärket 

(De Veirman et al. 2017).  

 

Abidin (2016) beskriver att genom att involvera influencers med sponsrade produkter, låta dem 

organisera ett event eller att betala dem motiveras influencers att samarbeta med företagen och på 

detta sätt blir konsumenterna medvetna om företagets varumärke.  
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2.4 The source credibility model 

“Source credibility” är enligt Ohanian (1990) att fastställa en kommunikatörs positiva egenskaper 

som kan påverka hur en mottagare accepterar ett meddelande. De beskriver de karaktärsdrag och 

egenskaper som är de mest effektiva vid val av en representant av varumärket. “The source” 

refereras till källan av dessa egenskaper, där källan är ambassadör för varumärket. 

 

Definitionen av “source credibility model” gjordes redan av Hovland och Weiss (1951). Ohanian 

(1990) har sedan vidareutvecklat modellen och beskriver “source credibility” som tre dimensioner, 

attractiveness (attraktivitet), expertise (expertis) och trustworthiness (trovärdighet). De två senare 

myntades till en början av Hovland och Weiss (1951). Modellen utvecklades sedan av Ohanian 

(1990) som adderade “attractiveness” till modellen då detta var en viktig faktor för användandet av 

kända profiler i marknadsföringen.  

 

Vidare beskriver Ohanian (1990) att attraktiviteten hos den kända profilen kan vara mer än de 

fysiska attributen. Även faktorer som intellektualitet, personlighet och livsstil har en påverkan på 

attraktiviteten hos en känd profil. Expertis handlar om den kunskap och expertis som ambassadören 

besitter. Detta har Erdogan (1999) beskrivit som de påståenden som ambassadören kommunicerar 

är legitima och trovärdiga. Enligt Ohanian (1990) är expertis den faktor som påverkar en 

konsuments köpbeteende mest.  

 

Ohanian (1990) har identifierat fem faktorer under varje dimension. Under attraktivitet finns 

“attractive”, “classy”, “handsome/beautiful”, “elegant” och “sexy”. I dimensionen av trovärdighet 

beskrivs faktorerna som “dependable”, “honest”, “reliable”, “sincere” och trustworthy. Faktorerna 

som Ohanian (1990) definierat under expertise är “expert”, “experienced”, “knowledgeable”, 

“qualified” och “skilled” 
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Figur 3. Source Credibility Model. Källa: Ohanian (1990) 

 

 

Malik och Guptha (2014) fann att de faktorer som återfinns under dimensionen “trustworthiness” 

var de viktigaste och mest behövda karaktärsdragen hos en influencer på sociala medier. De menar 

att en person som har dessa drag kan frambringa konsumenters tro på varumärket och kan gynna 

varumärket på annat vis, exempelvis genom ökad brand recall. 

 

Eisend och Langner (2010) förklarar att de mest populära egenskaperna som en celebrity endorser 

har och som brukar undersökas är expertise, credibility, trustworthiness och attractiveness. De 

beskriver att en celebrity endorser måste vara expert om den aktuella produkten för att vara effektiv. 

Eisend och Langner (2010) antar att attityder som bildas direkt efter att konsumenter har blivit 

exponerad för marknadsföring är starkare influerade av affektiva egenskaper, exempelvis den 

fysiska attraktiviteten av den kända profilen. Dock med att tiden går efter exponering minskar den 

affektiva betydelsen. Den fördröjda expertise-effekten bidrar till attractiveness effekten över tid och 

därför anser Eisend och Langner (2010) att attityden till varumärket är starkast när den kända 

profilen ses som mycket attraktiv och besitter hög kompetens för produkten.  

 

Utifrån teorin om source credibility model har vi utformat dessa två hypoteser: 
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H2. ”Trustworthiness” är den viktigaste dimensionen i source credibility model när det 

kommer till synen på influencern.  

 

H3. Ju lägre source credibility desto sämre brand recall. 

 
2.5 Match-up hypotesen 
Denna teori förklaras av Kamins (1990) som beskriver match-up hypotesen som när den kända 

profilen passar in i bilden av varumärket och att det råder överensstämmelse mellan celebriteten och 

hur varumärket upplevs. Den bild som celebriteten förmedlar om sig själv ska konvergera med den 

förmedlade bilden av varumärket. Den kända profilens “image” och varumärkets “image” ska 

konvergera på ett attraktivt plan (Bergkvist & Zhou, 2016; Kamins, 1990). Varför matchningen blir 

lyckad mellan celebritet och varumärke kan bero på att konsumenten upplever att produkten blir en 

del av attraktiviteten hos celebriteten. Exempelvis när en profil som anses vara attraktiv 

marknadsför en skönhetsprodukt, kan konsumenten uppfatta att den skönhetsprodukten är av 

betydelse för denne profils attraktivitet (Kamins, 1990). Även Busler och Till (2000) fann att kända 

profiler som anses vara attraktiva också upplevs ha andra egenskaper som är önskvärda för 

konsumenter, vilket gör att företag gärna samarbetar med kända profiler som är ansedda att vara 

attraktiva. 

 

De Veirman et al. (2017) belyser att varumärken bör vara försiktiga när det kommer till val av 

influencer. Detta då det är av betydelse att den influencer som väljs har de egenskaper och 

karaktärsdrag som de vill förmedla med sin produkt eller varumärke. Dessa karaktärsdrag och 

egenskaper tenderar att överföras till produkten. Bergkvist, Hjalmarsson och Mägi (2016) menar 

också att konsumenter tenderar att utvärdera influencern medvetet samt omedvetet och att detta 

sedan påverkar konsumenten i olika beslut och påverkar också effektiviteten hos influencern.  

 

En lyckad match-up mellan varumärke och celebritet kan leda till flera lyckade 

marknadsföringseffekter. Kahle och Homer (1985) fann att när en celebritet ansågs vara attraktiv 

ledde det till att konsumenterna mindes varumärket de profilerade bättre och uppmärksammade 

varumärket mer. Konsumenterna fick därmed bättre brand recall. De fann också att konsumenterna 

tenderar att gilla produkter mer om den porträtterades av en attraktiv person gentemot en person de 

inte fann lika attraktiv. Detta påverkade på så vis deras köpintention. En lyckad match-up kan också 

leda till bättre brand recall för konsumenterna menar Misra och Beatty (1990), och en lyckad 

match-up handlar om mer än bara att finna en känd profil som är mest populär. Det handlar om att 

hitta rätt profil som kan förmedla de rätta egenskaperna om produkten och varumärket. Även Misra 
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och Beatty (1990) belyser fördelarna med att hitta en match-up där både profilens och varumärkets 

attraktivitet kongruerar, vilket kan förbättra den kända profilens attraktivitet.  

 

Vid en icke lyckad match-up varnar bland annat Erdogan (1999), att konsumenter kan få 

uppfattningen att den kända profilen är köpt av företaget och inte står för varumärket, produktens 

egenskaper eller värderingar. Detta kan inträffa när det inte finns något samband mellan profil och 

varumärket. Även Kamins (1990) fann att när en produkt som kan tänkas vara “attraktivitets-

relaterad” och också marknadsförs av en profil som anses vara attraktiv, påverkas synen på denne 

profil sett till trovärdighet samt attityden till reklamen i fråga. Detta jämförelsevis när en profil som 

ansågs vara mindre attraktivt profilerade produkten och då försämrades trovärdigheten samt 

attityden till varumärket och produkten (Kamins, 1990).  

 

H4. Vid en lyckad matchning när influencern är ansedd attraktiv, kommer även varumärket 

(mätt genom source credibility) att upplevas som attraktivt. 

 

2.6 Sociala medier 
Genom att ständigt dela produktinformation på sociala medier kan marknadsförare påverka 

konsumenter regelbundet beskriver Liu, Jin, Briones och Kuch (2012). Sociala medier är även ett 

sätt att kommunicera genom internet som möjliggör social interaktion. Det är ett effektivt sätt för 

människor att närma sig på och att kommunicera med varandra. Xie och Stevenson (2014) beskriver 

att flera företag idag använder sig av sociala medier för att marknadsföra sina tjänster, produkter 

och för att integrera med sina kunder. Även Tsimonis och Dimitriads (2014) betonar att sociala 

medier inte bara ger möjligheten för företag att kommunicera utan även konsumenterna får 

utrymme att utbyta information och att kommunicera med varandra. De menar även att företag 

genom sociala medier kan skapa relationer till nuvarande konsumenter och skapa nya konsumenter. 

 

Allt fler företag satsar mer på att marknadsföra sig på sociala medier. Denna förändring av attityder 

mot denna marknadsföringsstrategi kan förklaras av flera faktorer som beskrivs av Gillin (2007) i 

Tsimonis och Dimitriads (2014). Konsumenter ignorerar allt mer traditionell marknadsföring på 

internet, till exempel e-postannonser, på grund av spam. Den utvecklade IT-infrastrukturen, nya 

verktyg och ökande användning av internet bidrar till att sociala medier blir mer attraktivt. Även 

demografiska förändringar är en faktor som visar på förändrade attityder mot sociala medier. 

Särskilt unga individer använder sociala medier och användningen av de traditionella 

mediekanalerna har minskat (Gillin, 2007 i Tsimonis & Dimitriads, 2014). Tillit är viktigt på 

internet och användare litar mer på sina vänner och andra internetanvändare än företaget själv. 
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Även kostnaderna för att marknadsföra sig på sociala medier är en viktig faktor. Kostnaderna att 

engagera kunder via sociala medier är billigare för ett företag i jämförelse till en Tv-kampanj 

(Gillin, 2007 i Tsimonis & Dimitriads, 2014).  

 

Med tanke på dessa trender och den stora potentialen för marknadsföring via sociala medier är 

huvudfrågan enligt Tsimonis och Dimitriads (2014) hur marknadsförare ska utnyttja sociala medier 

fullt ut. De identifierar även olika strategier där sociala medier kan bidra till att nå företagets 

marknadsföringsmål. Eftersom sociala medier ger nya möjligheter för konsumenter att interagera 

med varandra öppnas även nya möjligheter för marknadsförare att komma närmare konsumenterna 

samt att samla in information om deras preferenser, önskemål och behov enligt Kozinets (2002). 

Sociala medier förstärker inte bara de befintliga förhållandet mellan kunden och företaget, utan det 

kan även skapa nya förhållanden vilket ökar möjligheten att stärka kommunikationen enligt 

Gallaugher och Ransbotham (2010).  

 

Företag kan via sociala medier nå ut till människor som annars kan vara svåra att nå ut till. Newman 

(2003) beskriver att sociala medier överför innehåll till ett mer varierat utbud av människor jämfört 

med massmedia. Via sociala medier skapas ett mindre nätverk där innehållet enkelt distribueras till 

en stor del av befolkningen. Detta nätverk bildas genom frivillig anslutning och på så sätt krävs 

färre steg för att nå ut med information till dessa individer enligt Newman (2003). Tsimonis och 

Dimitriads (2014) tar upp vikten av sociala medier där företag får tillgång till miljontals individer 

då det är många som använder sig av dessa plattformar. På detta sätt kan varumärken skapa en 

närvaro och skapa varumärkeskännedom. Företag som skapar en sida på sociala medier, ökar även 

försäljningen konstaterar Tsimonis och Dimitriads (2014). Ett exempel på denna företeelse är Sony, 

som i februari 2012 tjänat en extra miljon pund i försäljning via Twitter. Även Dell i juni 2012 har 

ökat försäljningen med tre miljoner dollar genom deras närvaro på Twitter (Tsimonis & Dimitriads, 

2014).  

 

Sociala medier kan fungera som en kanal för många aktörer. Oavsett målen måste information 

enligt Ashley och Tuten (2015) om varumärket vara relevant för konsumenten om konsumenten ska 

relatera till varumärket. Sociala medier används för att öka brand recall, engagemang, lojalitet samt 

gör så att konsumenterna kommunicerar med andra konsumenter om varumärket beskriver Ashley 

och Tuten (2015). 
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2.6.1 Instagram 

Instagram är en plattform som idag har mer än 800 miljoner användare som dagligen delar och 

fångar ögonblick med sina vänner och bekanta (Instagram, 2018). Latiff och Safiee (2015) skriver 

att Instagram idag är en plattform för kända profiler och varumärken som med hjälp av denna 

plattform kan marknadsföra sitt varumärke. Flera företag har idag börjat använda sig av denna 

plattform för att marknadsföra sitt varumärke och det sker oftast med hjälp av aktuella influencers. 

Latiff och Safiee fann 2015 i sin studie att Instagram är den bästa plattformen för företagare att 

marknadsföra en potentiell verksamhet innan de bestämmer sig för att satsa på verksamheten. Flera 

former av kommunikation kan spelas in så att de kan spelas upp igen och sändas till ny publik. 

Tekniker som fotografi och ljudinspelning av specifika ögonblick beskriver Bayer, Ellison, 

Schoenebeck och Falk (2016) blir tillgängliga över tid. Tillgängligheten av information på sociala 

medier tillåter människor att dokumentera och minnas personliga och meningsfulla erfarenheter 

från det förflutna beskriver Özkul och Humphreys (2015). 

 

 

2.7 Tidsaspekten 

Som tidigare nämnts av Knoll och Matthes (2016) har tidigare forskning kring ämnet behandlat 

effekter på kort sikt. De undersökningar vi tagit del av har mätt begreppen kring brand recall direkt 

efter exponering. Författarna ger förslag att framtida forskning ska behandla effekterna även på lång 

sikt. Det kan vara av intresse för annonsörer och marknadsförare att undersöka hur tidsaspekten kan 

påverka dessa effekter (Eisend & Langner 2010; Knoll & Matthes, 2016). 

 

Tidigare forskning inom marknadsföring har fokuserat på att undersöka omedelbara effekter på 

celebrity endorsers. Många effekter av marknadsföring brukar inte uppstå direkt beskriver Eisend 

och Langner (2010). Konsumenternas beslutfattande har tidigare vanligtvis förklarats att deras 

köpbeslut formas direkt efter exponeringen av produkten (Eisend & Langner, 2010). De motiverar 

vidare att ibland kan beslutfattandet ske en tid efter att konsumenten har blivit exponerad för 

specifik varumärkesmarknadsföring. De ställer sig frågan om de fördröjda effekterna av kända 

profilers marknadsföring skiljer sig från de direkta effekterna.  

 

Eisend och Langner (2010) utförde en studie i syfte att mäta effekter av credibility både på 

omedelbar och längre sikt. I den undersökningen mättes effekterna på längre sikt en till tre dagar 

efter exponering för att se om någon förändring skett hos respondenterna. Författarna fann bland 

annat att attraktivitet hos celebriteten hade effekter omedelbart och expertis var det som påverkade 
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på längre sikt, vilket i detta fall var efter tre dagar.  

 

Ett skäl till att tidsaspekten kan vara bra att beakta är uppkomsten av den s.k. “sleeper effect”. 

Vilket kan vara en förklaring till hur mottagare tar emot ett meddelande och deras attityd till 

meddelandet. Den definieras av Hovland och Weiss (1951) som en försenad mottagning av ett 

meddelande. Det kan vara när den kända profilen blir dissocierad från meddelandet vilket leder till 

att mottagarna inte tar emot meddelandet som det var tänkt. Med tiden kommer respondenterna ihåg 

vad som har sagts i meddelandet, men inte vem som var sändaren av meddelandet (Hovland & 

Weiss, 1951).  

 

Då forskning kring tidsaspekt och brand recall varit tämligen begränsad har denna studie undersökt 

hur dessa komponenter påverkas av varandra. Detta har utformat följande hypotes: 

 

H5. Det finns ett negativt samband mellan tidsaspekten och brand recall. 
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2.8 Sammanfattning av teori 
Befintlig teori har tidigare behandlat brand recall i samband med celebrity endorsement utan att ta 

hänsyn till tidsaspekten. Knoll och Matthes (2016) metaanalys och Bergqvist och Zhous (2016) 

litteraturgenomgång tar b.la. upp forskning kring celebrity endorsement och dess effekter. 

Begreppet “celebrity endorsement” myntades av McCracken (1989), men har sedan utvecklats av 

Bergkvist och Zhou (2016), vilket är den definition som vi utgått ifrån i studien. Lim et al. (2017) 

beskriver att begreppet endorsers har utvecklats och att influencers på sociala medier har tagit över 

rollen som potentiella endorsers. 

 

Tidigare teori har behandlat brand awareness och dess komponenter, brand recall och brand 

recognition i samband med celebrity endorsement. Keller (1993) definierade begreppet brand 

awareness och delade in begreppet i de två komponenterna brand recall och brand recognition. I 

samband med forskning kring dessa begrepp har potentiella risker uppkommit i användning av 

celebrity endorsement och vad som kan påverka brand recall. Erfgen et al. (2015) och Kuvita och 

Karlicek (2014) har tidigare forskat kring ämnet och har kommit fram till att “the vampire effect” är 

en potentiell risk när det kommer till varumärkes användning av kända profiler i deras 

marknadsföring. 

 

Vid användning av kända profiler i marknadsföring är det av vikt att dessa kan förmedla rätt 

budskap om varumärket. Ett sätt att kunna mäta detta på är genom “source credibility”. Begreppet 

myntades redan 1951 av Hovland och Weiss, men har sedan vidareutvecklas av Ohanian (1990) 

som adderade en dimension i begreppet, och redogjorde för “source credibility model” och dess 

dimensioner. Forskare som Malik och Guptha (2014) menade att “trustworthiness” var den 

viktigaste dimensionen i synen på influencer och att detta var det som påverkade konsumenternas 

uppfattning mest. I denna studie användes hela modellen för att undersöka respondenternas 

uppfattning om våra valda influencers och varumärket samt hur deras budskap överfördes till 

respondenterna. 

 

Att välja rätt influencer som matchar med varumärket har alltid varit betydelsefullt. Kamins (1990) 

beskrev vikten av att välja rätt och de effekter som kan uppstå om den kända profilen kongruerar 

med varumärket. Erdogan (1999) varnar för potentiella risker om inte rätt person väljs att 

representera varumärket. Han menar att trovärdighet och attityd mot varumärket kan försämras. 

Kahle och Homer (1985) fann att när den kända profilen upplevs som attraktiv kan detta återspeglas 

i synen på varumärket. som bland annat upplevs som attraktivt och blir mer uppmärksammat, vilket 

kan återspeglas i varumärkets brand awareness.  
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Knoll och Matthes (2016) belyste i sin metaartikel att forskning kring brand recall inte har gjorts 

med hänsyn till tidsaspekten. Tidigare forskare har mätt effekter direkt efter respondenterna blivit 

exponerade för varumärket och att forskning på längre sikt således är knapphändig. Eisend och 

Langner (2010) utförde en studie i syfte att mäta effekter både efter direkt och fördröjd exponering. 

Den fördröjda mätningen gjordes en till tre dagar efter exponering. Forskning har således inte gjorts 

på längre sikt än så, varför Knoll och Matthes (2016) beskrev detta som förslag till vidare forskning. 

 
 
2.9 Sammanfattning hypoteser 
Utifrån ovanstående teori har följande hypoteser utformats för att kunna besvara studiens syfte:  
 

H1: Vampire effect har en påverkan på brand recall 

H2: Trustworthiness är den viktigaste dimensionen i Source Credibility Model när det kommer till 

synen på influencern.  

H3: Ju lägre “source credibility” desto sämre brand recall. 

H4: Vid en lyckad matchning när influencern är ansedd attraktiv, kommer även varumärket (mätt 

genom source credibility) att upplevas som attraktivt. 

H5: Det finns ett negativt samband mellan tidsaspekten och brand recall 

Figur 4. Hypotesmodell. Källa: egen 
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3. Metod 
 

3.1 Studiens undersökningsobjekt 
Vår studie syftade till att undersöka hur ett företags brand recall påverkades av influencer-baserad 

marknadsföring och hur tidsaspekten påverkade detta. Vi valde därför att undersöka ett företags 

användande av influencer-baserad marknadsföring på sociala medier. Vi valde Instagram som 

plattform för vår undersökning. Valet av plattform grundades i att vårt valda företag till studien 

använder Instagram som en viktig del av deras marknadsföringsstrategi. 

3.1.1 Valet av företaget 

Vi valde att använda oss av Na-kd då det är ett företag som flitigt använder influencers på sociala 

medier i syfte att marknadsföra deras varumärke. Na-kd säljer kläder och accessoarer online. 

Företaget grundades i december 2015 och under sitt första verksamhetsår omsatte företaget 158 

miljoner kronor (E-handel, 2018), vilket 2017 växte till över 400 miljoner kronor. Det är ett företag 

med snabb tillväxt och ett av skälen till den goda tillväxten är, enligt företagets grundare Jarno 

Vanhatapio, företagets användande av influencers på Instagram (D.I Digital, 2018).  

 

Företaget är aktivt på Instagram och har växt sig stora på plattformen. E-handel.se listade 50 företag 

med flest följare på Instagram och där Na-kd tydligt toppade. I början av 2018 hade företaget lite 

drygt 1,4 miljoner följare till kontot, även om följarantalet har växt till i skrivande stund (26/4 – 

2018) en bit över 1,5 miljoner följare. På andra plats återfinns Zalando, med drygt 460 000 följare. 

Baserat på Na-kd’s satsning på sociala medier, främst Instagram, kändes företaget spännande att 

analysera. Deras marknadsföring baseras på stor del av influencers på sociala medier och därför 

ansåg vi det vara intressant att undersöka Na-kd. Det är ett företag som vi ansåg syntes mycket på 

sociala medier, som exempelvis på Instagram. Vi ansåg att Na-kd har en spännande 

marknadsföringsstrategi som vi ville undersöka mer av. 

3.1.2 Valet av influencers  

Då valet föll på att analysera Na-kd’s marknadsföring och vad konsumenter minns om varumärket, 

valde vi att använda två influencers som haft flera samarbeten med Na-kd. Vi själva ansåg dessa 

influencers vara framgångsrika på Instagram samt att vi anser att båda förknippades med Na-kd’s 

marknadsföring på sociala medier.  

 

Vi valde att använda oss av Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg. Detta på grund av att dessa två 

influencers är stora på Instagram, Bianca Ingrosso har över 729 000 följare på Instagram och Linn 



 J. Jansson & C. Najm  

26 
 

Ahlborg 552 000 följare (Instagram, 2018). Både Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg har tidigare 

haft flera samarbeten med Na-kd på deras konton på Instagram. Vi valde att analysera Na-kd’s 

samarbete med två influencers för att kunna belysa eventuella skillnader mellan dessa två och deras 

arbete med Na-kd.  

 

3.2 Undersökningsdesign 

3.2.1 Forskningsansats 

För att kunna besvara studiens syfte har vi genomfört en kvantitativ studie. Kvantitativ forskning är 

en forskningsstrategi som Bryman och Bell (2017) beskriver lägger stor vikt vid kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Forskningsstrategin har ett deduktivt synsätt när det kommer till 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning där forskaren fokuserar på teoriprövning. Vidare 

betonar Bryman och Bell (2017) att denna strategi infogar den naturvetenskapliga modellens 

normer och tillvägagångssätt samt att forskaren strävar efter objektivism. Studien kommer att utgå 

från ett deduktivt synsätt där vi kommer att utgå från befintlig teori (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vi valde att utforma hypoteser för att kunna besvara vårt syfte. En hypotes enligt Bryman och Bell 

(2017) är en typ av frågeställning som ska testa om det finns en relation mellan två eller fler 

variabler. En hypotes kan antingen enligt Olsson och Sörensen (2011) verifieras eller falsifieras, 

med andra ord bekräftas eller förkastas. De hypoteser som vi utformat grundades i tidigare 

forskning. 

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Primärdata 
Primärdata enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att forskaren själv har samlat in data genom 

att använda sig av en etablerad insamlingsmetod. I vårt fall var den etablerade insamlingsmetoden 

enkätundersökningar. Vi skickade ut enkäterna i Facebookgrupper samt att enkäten delades med 

våra vänner och bekanta. För att få ut den svarsfrekvens vi önskade valde vi att skicka ut enkäten 

till de grupper på Facebook med medlemmar som vi ansåg med största sannolikheten skulle ha en 

aning om vilka dessa influencers var och som även kände till Na-kd. Vi provade även att kontakta 

vår valda influencers i syfte att fråga om de hade möjlighet att dela enkäten någonstans i deras 

medier, men utan respons. 
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3.3.2 Population 

Population beskriver den del av befolkningen som studien ska representera (Trost, 2012). 

Populationen väljs tidigt i studiens gång, redan när syftet formuleras beskriver Olsson och Sörensen 

(2011). De grupper som forskaren inte avser studera kommer att exkluderas. Vi delade vår enkät i 

Facebookgrupper vilket ledde till att de som ville svara tog sig tiden att besvara våra enkäter. Den 

populationen som vi avsåg att ha med i vår studie var individer över 15 år och uppåt, och främst de 

som känner till dessa influencers för att få ett så generaliseringsbart resultat som möjligt, vilket 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att populationen kommer att göra. 

3.3.3 Urval 

Ett sannolikhetsurval innebär att alla i populationen har möjlighet att bli utvalda att delta i 

undersökningen. Genom ett sannolikhetsurval antas ett representativt resultat och målet med denna 

strategi är att minimera och undvika urvals- eller samplingsfel (Bryman & Bell, 2017). Vi delade 

vår undersökning på våra privata Facebook samt i grupper på Facebook där de flesta medlemmarna 

var tjejer. Eftersom att vi även delade på våra privata Facebook där även killar fick en chans att 

delta i undersökningen anser vi att vi hade ett sannolikhetsurval, men då vi delade undersökningen i 

tjejgrupper på Facebook med flera hundra tusen medlemmar skulle vi kunna säga att i slutändan 

blev det ett icke-sannolikhetsurval. Detta då dessa grupper har över hundratusen medlemmar med 

endast tjejer och icke-binära. Vid delningen på våra privata Facebook samt i diverse grupper för 

Högskolan i Gävle hade vi inte möjlighet att nå lika många killar. Ett icke-sannolikhetsurval 

innebär att en viss grupp i samhället har större chans att komma med i urvalet eller stickprovet 

beskriver Bryman och Bell (2017). 

3.3.4 Utformning av enkät 

Trost (2012) beskriver att webbenkäter har blivit allt mer vanliga. Webbenkäter är 

kostnadseffektiva samt att forskaren slipper registrera de enskilda svaren (Trost, 2012). En fördel 

med enkäter online enligt Bryman och Bell (2017) är att svarsfrekvensen är högre än enkäter som 

skickats ut via post. Utformningen av enkäterna gjorde vi på Google forms. Fördelen med att 

utforma enkäterna på Google forms är att det är kostnadsfritt, effektivt att dela samt att vi kunde 

överföra vår data direkt till Excel. Vi valde att utforma två olika enkäter där vi ställde samma frågor 

om de två olika influencers och det utvalda varumärket. Det enda som skiljde frågorna åt var i 

frågorna om inläggen från deras Instagram där vi valt bilder från respektive influencers Instagram. 

 

Vårt mål var att få minst 400 svar från de två enkäterna då skulle vi få ett generaliserbart resultat, 

men enkäterna resulterade i sammanlagt 1574 svar. De flesta av våra frågor hade utformats från 
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tidigare forskning och hade redan prövats. Bryman och Bell (2017) beskriver vikten av att använda 

sig av tidigare frågor som redan prövats. Vidare beskriver de att om andra forskare tidigare har hög 

reliabilitet och validitet betyder det att studien är av god kvalitet. En stor del av vår 

enkätundersökning baserades på source credibility model, där frågorna har beprövats tidigare, som 

exempelvis Ohanian (1990). En annan anledning till varför det är bra att använda sig av redan 

prövade frågor beskriver Bryman och Bell (2017) är att det kan jämföras med tidigare forskning. 

Vilket kan leda till att slutsatser om det skett någon förändring kan dras, eller om urvalet kan ha en 

betydelse på hur resultatet blir.  

 

Svarsalternativen i enkäten var utformade i en likertskala som bestod av ett antal påståenden där 

respondenten antingen skulle instämma eller inte instämma alls. Vissa frågor var utformade i en 

skala efter en viss typ av egenskap, där alternativen gick från en egenskap till motsatsen av den 

egenskapen.  Skalan brukar graderas vanligen efter en fem- eller sjugradig svarsskala. Skalan på 

frågorna brukar vara uppdelade i hälften negativa och hälften positiva påståenden. Svaren kommer 

då visa respondenternas attityder kring det rörande ämnet (Olsson & Sörensen 2011; Trost 2012). 

Exempel på fråga från vår undersökning visas nedan: 
 

Figur 5. Likertskala. Källa: egen 

 
 

Totalt innehöll enkäten 65 frågor och att svara på enkäten tog ca sju minuter. Enkäten (bilaga 7) 

började med information om vår studie och därefter ställde vi frågor om respondenternas ålder och 

kön. Efter följde frågor om Na-kd för att ta reda på vad respondenterna hade för åsikter om 

varumärket. Efter att de svarade på frågorna om varumärket ställde vi frågor om den aktuella 

influencern. De sista frågorna var för att mäta om tidsaspekten har en betydelse på hur 

respondenterna minns varumärket och influencern. 

3.3.5 Pilotstudie  

När utformningen av enkäten var färdig valde vi att utföra en pilotundersökning för att säkerställa 

att de funderingar som vi hade med enkäten skulle besvaras. Enligt Eliasson (2013) är detta en bra 

metod för att få svar på dessa funderingar. Bryman och Bell (2017) betonar vikten av att göra en 
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pilotundersökning när det kommer till enkäter, detta på grund av att forskaren inte är på plats när 

respondenterna svarar på frågorna. Med hjälp av en pilotstudie kan respondenterna få svar på 

funderingar som dyker upp under tiden denne svarar på frågorna. 

 

Vi valde att utföra vår pilotstudie på respondenter som skulle kunna tänkas vara med i den 

slutgiltiga enkäten. Eliasson (2013) menar att personer som skulle kunna tänkas vara med i studien 

och som inte valts på grund av någon anledning är en bra grupp att ha med i sin pilotundersökning. 

Vi valde att genomföra pilotundersökningen på fem respondenter där vi fick konstruktiv kritik och 

där de upptäckte upprepningar. En av deltagarna tyckte att vissa ord som vi använde oss av hade 

samma betydelse. Eftersom att vi redan innan vi delade pilotstudien visste om denna problematik 

ändrade vi inte svarsalternativen då vi utgått från modellen ”source credibility model” där vi 

översatt alla variabler direkt (bilaga 1). De svarsalternativen som en av respondenterna tyckte hade 

samma betydelse är båda i samma dimension i vår valda modell, vilket ledde till att vi inte la så stor 

vikt vid kritiken. 

3.3.6 Problem under insamling av data 

Under insamlingen av data upptäckte vi att några frågor hade fallit bort, som vi var på grund av 

tekniska problem. Frågorna som fallit bort var några begrepp från ”source credibility model”. 

Tanken var att vi skulle använda 18 begrepp för både varumärket och influencern för att kunna 

jämföra dessa samt att underlätta vid analysen av data. Dock föll ett begrepp bort från Bianca 

Ingrossos enkät och två från Linn Ahlborgs enkät i avsnittet där vi ställde frågor om 

respondenternas inställning om influencern. Det var samma begrepp som föll bort hos Bianca 

Ingrosso som hos ett av de från Linn Ahlborg. Vi valde därför att bortse från dessa två begrepp som 

föll bort under dataanalysen. Begreppen som föll bort var huruvida respondenterna ansåg 

influencern vara tillförlitlig och erfaren.  

 

Ett annat problem som uppstod under studiens gång, eftersom att vi hade mycket data att handskas 

med, var när vi skulle föra över data till SPSS. Vid överföringen till SPSS hamnade vissa svar under 

fel variabel. Vi upptäckte detta när vi insåg att medelvärdet inte överensstämde in med de svar vi 

hade fått. Vi var då tvungna att åtgärda detta för att i slutändan få korrekt resultat och relevanta 

analyser.  

 

Alla 65 frågor som vi hade med i vår enkät var obligatoriska. Ett problem vi upptäckte med att ha 

obligatoriska frågor var att de som inte kände till varumärket eller influencern antingen var tvungna 

att avbryta studien eller tvingas svara på frågorna som rörde ett varumärke eller influencer de inte 



 J. Jansson & C. Najm  

30 
 

kände igen för att få enkäten gjord (Trost, 2012). Det hade underlättat för respondenterna om de 

kunde exempelvis hoppa över vissa delar av enkäten. Detta problem upptäckte vi först när vi redan 

hade skickat ut enkäterna. Dock exkluderades dessa respondenter från studien, och deras svar har 

således inte påverkat våra analyser.  

 

3.3.7 Enkätkonstruktion  

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka influencers effekt på brand recall. Vi valde därför att 

visa respondenterna fem olika inlägg från varje influencers Instagram-konto. Vi valde att använda 

oss av Instagram då inläggen är lättillgängliga och kan ses i efterhand. Dessa influencers gör även 

reklam för Na-kd på deras “story” på Snapchat, men då dessa inlägg försvinner efter 24 timmar var 

det omöjligt för oss att återskapa dessa.  

 

De fem sista frågorna var konstruerade inlägg från både Bianca Ingrossos och Linn Ahlborgs 

Instagram. Fyra av inläggen var riktiga och kommer från deras flöden, medan ett inlägg var falskt. 

Vi valde en annan bild som var tagen på dem, och simulerade bildtext, ”likes”, rubrik m.m. för att 

få inlägget att se trovärdigt ut och att det var i samarbete med Na-kd. Vi gjorde detta för att 

undersöka om respondenterna trodde sig minnas inlägget, fast det inte hade inträffat.  

 

Vi ville också undersöka effekterna av brand recall på lång sikt, då detta inte gjorts tidigare (Knoll 

& Matthes, 2016). Vad just lång sikt är i dessa sammanhang är inte definierat, varför vi har använt 

oss av inlägg från olika tidpunkter. Den senaste bilden från respektive influencer var från en–två 

månader sedan, den andra bilden från ca två - tre månader sedan. Den tredje bilden var från fem - 

sex månader sedan och den fjärde från ca 10 - 12 månader sedan. Till dessa bilder ställde vi två 

frågor, om respondenterna kom ihåg inlägget från Instagram samt om de kommer ihåg om inlägget 

var i samarbete med Na-kd. Syftet med det fejkade inlägget var att se om någon av respondenterna 

tyckte sig minnas att inlägget var i samarbete med Na-kd, när det i själva verket inte hade hänt, och 

skulle i sådana fall uppvisa en falsk brand recall.  

 

De första frågorna behandlade den allmänna kännedomen om Na-kd. Detta för att vi ville undersöka 

respondenternas relation till märket. Vi kunde då efter dessa frågor sortera bort de respondenter som 

inte hade någon kännedom till Na-kd, då de således inte skulle minnas reklamen om Na-kd i 

inläggen på Bianca Ingrosso och Linn Ahlborgs Instagram. 

 

Vi har sedan använt oss av ”source credibility model” för att mäta vilka egenskaper hos varumärket 
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Na-kd samt hos Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg som påverkar hur mottagarna tar emot ett 

meddelande. Teorin mäter också hur de tar emot det som kommuniceras om varumärket, Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborgs personliga varumärke. Vi valde att mäta “source credibility” på både 

varumärket, Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg. 

 
3.4 Bortfall 
Efter att vi hade fått in våra svar valde vi att exkludera killarna samt de som inte ville definiera sitt 

kön från undersökningen då de inte skulle kunna representera den urvalsgruppen då det var alldeles 

för låg procent som deltog i undersökningen. Vi tog även bort de som inte kände till Na-kd, Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborg. Bryman och Bell (2017) beskriver att bortfall kan förekomma under en 

surveyundersökning och det är viktigt att vara medveten om detta. Trost (2012) beskriver även att 

det kan vara problematiskt att ha frågor som respondenterna är tvungna att svara på. Alla våra 

enkätfrågor var obligatoriska vilket ledde till att de som inte kände till varumärket, Linn Ahlborg 

eller Bianca Ingrosso var tvungna att slutföra enkäterna eller avbryta studien. Detta skulle leda till 

att svaren inte blev representativa, därför valde vi att även bortse från dessa respondenter.  

 
3.5 Analysmetod 

3.5.1 Operationalisering 

Tabell 1. Operationalisering. Källa: egen 

Fråga Författare Teori Operationalisering Användningsområde 

1–2 Olsson & 

Sörensen 

(2011), 

Bryman & 

Bell (2017) 

Demografiska 

fakta 

Frågor om 

respondenternas kön 

och ålder 

Diskussion 

3–5 Keller (1993) Brand familiarity Hört talas 

om/kännedom 

om/bekant med Na-

kd 

Diskussion 

6–23 Hovland & 

Weiss (1951) 

Ohanian 

(1990) m.fl. 

Source credibility 

model 

Frågor knutna till 

source credibility 

model i syn på Na-

kd 

H4 
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24–27 Keller (1993) 

  

Allmänt Na-kd & 

Brand recall 

Allmänna frågor om 

företaget samt om 

respondenterna 

minns reklam med 

Na-kd.  

Diskussion 

28–32 McCracken 

(1989) 

De Veirman et 

al. (2017) 

Transfer-of-

meaning model 

Kännedom om 

influencer  

Kännedom om, och 

relation till 

influencer.   

Klusteranalys 

Diskussion 

33–49 Hovland & 

Weiss (1951) 

Ohanian 

(1990) 

Source credibility 

model 

Frågor knutna till 

source credibility 

model i syn på 

influencer 

H2 

H3 

H4 

50–52 Eisend & 

Langner 

(2010) 

Bergkvist & 

Zhou (2016) 

Match-up 

hypotesen  

Association 

Influencer och 

matchning med Na-

kd 

H4 

53–55 Keller (1993) Brand recall Respondenternas 

förmåga att minnas 

influencerns reklam 

för Na-kd.  

Klusteranalys 

Diskussion 

56–65 Eisend & 

Langner 

(2010)  

Erfgen et al. 

(2015) 

Knoll & 

Matthes 

(2016) 

 

Brand recall, 

tidsaspekten och 

vampire effect 

Frågor om resp. 

influencers inlägg i 

syfte att mäta brand 

recall i samband 

med tidsaspekten 

H1 

H3 

H5 

 

 
Tabellen ovan visar uppbyggnaden av vår enkät och hur frågorna grundar sig i befintlig forskning. I 

kolumnen för författare presenteras de forskare som tidigare behandlat given teori som sedan 

presenteras i kolumnen för ”teori”. I kolumnen för operationalisering visas hur vi sedan utformat 



 J. Jansson & C. Najm  

33 
 

frågorna.  

 

En stor del av vår enkätundersökning bygger på ”source credibility model” och de begrepp som 

Ohanian (1990) myntade i samband med en förklaring av modellen. Denna modell används för att 

fastställa om en kommunikatörs egenskaper kan påverka hur en mottagare accepterar de 

meddelande som kommunikatören förmedlar (Ohanian, 1990). Modellen är indelad i tre 

dimensioner, med fem begrepp i varje dimension. Vi valde att använda oss av samtliga begrepp för 

att kunna mäta detta. Begreppen som Ohanian (1990) valt är de mest relevanta begreppen som 

används för att mäta just “source credibility”. Anledningen till att vi valde denna modell var för att 

om information om ett varumärke ska kunna nås till konsumenterna, bör den person som 

kommunicerar information vara trovärdig, detta mäts enligt denna modell. Vi valde att mäta detta 

för både varumärket Na-kd och influencers personliga varumärke. Detta för att mäta hur dessa 

sänder meddelandet till mottagarna. Wu och Wang (2011) beskriver att genom att mäta detta för 

varumärken kan det mätas hur väl mottagarna tar emot meddelandet och hur de väljer att tro på det 

budskap som varumärket menar att sända ut. När “source credibility” är högt kommer mottagarna 

vara väl övertygade om källans trovärdighet och det meddelande som är ämnat att sändas ut (Wu & 

Wang, 2011). De menar att mottagarna inte bara värderar den kända profilens credibility utan också 

varumärkets credibility och dess marknadsföring. 

 

Vi valde att översätta orden från engelska till svenska (bilaga 5). Vissa ord var vi dessutom tvungna 

att förenkla något, så respondenterna av enkäten skulle förstå innebörden av frågorna. Ett exempel 

på detta var ordet “qualified” som enligt lexikon översätts till bland annat “kvalificerad”. Vi valde 

dock att förenkla ordet så att så många respondenter som möjligt skulle kunna förstå innebörden av 

frågan och vi gjorde därför en ny översättning till “kompetent”, då detta är en synonym till 

kvalificerad (figur 6).  
 

Figur 6. Översättning av ord från Source Credibility Model. Källa: egen 
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3.6 Statistiska metoder 
De statistiska metoder som vi använde oss av var främst faktoranalys, korrelationsanalys, 

deskriptiva data, klusteranalys, bivariat analys och T-test. Innan vi utförde faktoranalyserna testade 

vi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) och Bartlett’s test of sphericity för 

att se om vår data var lämpad för en faktoranalys. Vi har även utfört en klusteranalys som 

bonusresultat för att se hur Bianca Ingrossos följare skiljer sig från Linn Ahlborgs följare och vice 

versa.  

3.6.1 Faktoranalys 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver faktoranalys som en statistisk metod för att undersöka de 

inbördes relationer mellan en mängd olika variabler och för att identifiera underliggande mönster i 

denna samvariation. Faktoranalysen kan åstadkomma en slags kategorisering eller sammanfattning 

av variabler och därmed hjälpa oss att nå en djupare teoretisk förståelse av vårt material (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar Eigenvalue som ett egenvärde. Dessa 

värden är konstruerade på så sätt att det totala antalet av egenvärden är lika många som antalet 

variabler som ingår i analysen. Storleken på egenvärdet visar den andelen spridning som varje 

faktor förklarar.  

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) är ett test som ger information om hur 

passande data är för en faktoranalys beskriver Djurfeldt och Barmark (2009). Testet mäter 

provtagningsförmågan för varje variabel i modellen och även för modellen i helhet. Variabler som 

inte har en tillhörighet med andra variabler kan inte bidra till identifiering av faktorer, KMO-testet 

varnar för dessa faktorer. Ju lägre andel, desto lämpligare är data till en faktoranalys. KMO brukar 

ge värden mellan 0 och 1. En tumregel för att tolka statistiken är att KMO-värden är mellan 0,8 och 

1. Vid värden mellan dessa indikerar det att provtagningen är tillräcklig (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Vi kan se i tabell 2 och 3 från SPSS att vår provtagning är godkänd, 0,951 respektive 0,947, 

vilket indikerar att provtagningen är tillräcklig. 

 

Ett annat test som vi gjorde är Bartlett’s test of sphericity som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) 

anger om det bland alla bivariata korrelationer i korrelationsmatrisen finns åtminstone någon som är 

signifikant. Med andra ord kontrollera om det finns överflöd av information mellan variabler som 

kan sammanfattas med vissa faktorer. Vi fick då 0,000 i resultat. Djurfeldt och Barmark (2009) 

beskriver att detta resultat påverkas på grund av stora stickprov då testet påverkas av det stora 

datamaterialet och betyder att testet är undantagslöst signifikant. 
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Tabell 2. KMO and Bartlett’s test – Bianca Ingrosso 

 
 

Tabell 3. KMO and Bartlett's test - Linn Ahlborg 

 

 
3.6.2 Deskriptiv data och korrelation 

Deskriptiv statistik är en grundläggande nödvändighet med uppsättning av data. Det ger en allmän 

uppfattning om trender i data. Statistiken visar bland annat medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen. Deskriptiv statistik är användbart eftersom en stor mängd data sammanfattas 

och blir då lättare att tolka, men används även för att kontrollera variablerna (Djurfeldt & Barmark, 

2009).  

 

Vi valde att utföra två deskriptiva analyser då vi hade två enkäter. Våra tabeller (bilaga 4) visar 

antalet respondenter, ålder, medelvärden och standardavvikelse etc. Standardavvikelse är ett mått 

som visar hur mycket respondenterna skiljer sig från medelvärdet. Med hjälp av denna tabell fick vi 

en översikt över respondenternas svar på enstaka frågor. 

 

Vi valde att göra korrelationsanalyser för respektive enkät. En korrelationsanalys används för att 

hitta ett potentiellt linjärt samband mellan två variabler. Korrelationen mäts genom 

korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten brukar vara ett värde mellan -1 och +1. Där 0 

indikerar att det inte finns något samband mellan variablerna, värden mellan -1 och +1 indikerar att 

det finns ett perfekt linjärt samband (Bryman & Bell, 2017). Detta gjorde vi för att se om det finns 

ett samband mellan varumärket och de aktuella influencers.  

 

Vi utförde även en bivariat analys i syfte att analysera korrelationen mellan två olika variabler. 
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Bryman och Bell (2017) menar att detta syftar till att visa hur två variabler är relaterade till 

varandra, om variationen i dessa två variabler sammanfaller med varandra. Denna gjorde vi i syfte 

för att se om attraktiviteten hos varumärket Na-kd korrelerade med respektive influencers 

attraktivitet.  

3.6.3 T-test  

För att kunna analysera respondenternas brand recall för inläggen från Bianca Ingrossos och Linn 

Ahlborgs Instagram användes T-test. Detta gjordes för att jämföra medelvärden från respektive 

inlägg, för att se nivån av respondenternas brand recall samt om detta ändrades över tid. Valet att 

använda oss av T-test var då tidigare forskare (bl.a. Malik & Guptha, 2014) använt samma metod 

för att mäta medelvärden och standardavvikelser för olika variabler i undersökningen.  

3.6.4 Klusteranalys 

Klusteranalys används oftast i syfte att hitta mönster och för att strukturera större material. 

Klusteranalysen grupperar undersökningsenheter, exempelvis individer. I detta fall handlar det om 

att hitta “latenta kategorier” av undersökningsenheter (Djurfeldt & Barmark, 2009). Principen med 

en klusteranalys är att hitta enheter som har så mycket som möjligt gemensamt samtidigt som 

klustren kan skiljas åt (Djurmark & Barmark, 2009). Det är av stor betydelse att välja rätt variabler 

till klusteranalysen då det annars kan skiljas åt mycket. Klusteranalyser ska användas med stor 

försiktighet och endast av den som är medveten om riskerna (Djurmark & Barmark, 2009). 

 

I vår klusteranalys har vi inkluderat alla variabler för att kunna definiera olika beteendemönster hos 

våra respondenter för samtliga variabler. Vi delade upp våra respondenter i fem olika kluster och 

fick då ut olika stora kluster och kunde då analysera deras beteendemönster.  

 

3.7 Kvalitetsutvärdering  

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet enligt Eliasson (2013) handlar om undersökningen är pålitlig. Undersökningen ska 

kunna upprepas och då ge samma resultat. Vidare beskriver Eliasson (2013) att om studien går att 

upprepas indikerar det att studien har hög reliabilitet. Genom att mäta variablerna på flera olika sätt, 

det vill säga att i ett frågeformulär ställs liknande frågor för att mäta en och samma variabel, kan 

reliabiliteten öka (Eliasson, 2013). Ett annat sätt att öka reliabiliteten enligt Eliasson (2013) är att 

forskaren förbereder undersökningen väl där klara och tydliga instruktioner om hur studien ska 

genomföras finns. Ett sista sätt beskriver de är att kontrollera data som samlats in så att data inte 
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kodats fel.  

 

För att höja reliabiliteten i vår studie har vi olika variabler som kan uppfattas som samma 

påstående. Det är för att våra variabler kommer från modellen “source credibility model” där de 

utformat olika dimensioner med variabler under dessa kategorier, vilket kan leda till att variablerna 

uppfattas som samma. Ett exempel är variablerna kunnig och professionell. Dessa två variabler är i 

samma dimension “expertise”. Detta leder till att reliabiliteten i vår studie ökar. 

 

Ett sätt att mäta den interna reliabiliteten är genom Cronbach’s Alfa (bilaga 6). Bryman och Bell 

(2017) beskriver att Cronbach’s Alfa testet används för att se om flera frågeställningar av 

likertskalan är pålitliga. Värdet på detta test brukar variera mellan 1, som är en perfekt inre 

reliabilitet och 0, som innebär att det inte finns någon reliabilitet alls (Bryman & Bell, 2017). 0,8 

brukar användas som en tumregel för att avgöra om det existerar en acceptabel nivå för att döma om 

det finns inre reliabilitet. Vi har efter att ha testat Cronbach’s alfa fått 0,963 och 0,969 vilket 

indikerar att vi har en godkänd nivå enligt Bryman och Bell (2017).  

3.7.2 Validitet 

Validitet innebär att studien och forskarna mäter det som är avsett att mätas beskriver Bryman och 

Bell (2017). Begreppsvaliditet är ett kriterium som står för målet att komma fram till mått på 

samhällsvetenskapliga begrepp. Mer specifikt handlar begreppsvaliditet om hur ett mått för ett 

begrepp som ska mätas verkligen betyder samma för alla som för forskarna (Bryman & Bell, 2017). 

Vi har som ovan nämnts använt begrepp som kommer från modellen “source credibility model” 

(Ohanian, 1990). De begrepp som vi använt oss av i studien är baserade på tidigare validerade 

mätningar. Olsson och Sörensen (2011) beskriver vikten av att analysera om motsvarande frågor har 

studerats i andra studier, att det finns tidigare validerade frågeformulär.  

3.7.3 Generalisering  

I kvantitativa undersökningar är målet oftast att kunna säga att resultatet av en studie kan 

generaliseras till andra grupper som inte deltagit i studien beskriver Bryman och Bell (2017). De 

beskriver vidare att det inte är lätt att kunna skicka ut enkäter till hela befolkningen och därför 

måste ett urval göras. Det är dock viktigt betonar Bryman och Bell (2017) att urvalet som gjorts är 

så representativt som möjligt för att forskarna sedan ska kunna hävda att resultaten är 

generaliseringsbara och kan representera den befolkningen som är avsedd att representeras.  

 

Vårt mål med våra enkätundersökningar var att samla in 400 svar. För enkät 1 fick vi in 1087 svar 
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och enkät 2 genererade 487 svar. Vi fick då totalt in för båda enkäterna 1574 svar. Efter att vi tagit 

bort de manliga respondenterna, de som inte ville definiera kön, samt de som inte känner till 

varumärket eller de influencers som vi haft i vår studie, återstod 1461 svar. Bryman och Bell (2017) 

betonar vikten av att kunna generalisera sin studie till den population som undersökningen utförts 

på. 

 

3.8 Metodkritik  

Denscombe (2016) skriver om olika problem som kan uppkomma med kvantitativ metod. En risk 

med kvaliteten i data är att de positiva aspekterna av resultatet av data kan få forskningen att 

framstå som bättre än vad det egentligen är. För att analysen ska ha något värde måste data vara 

valid. Ett annat problem som Denscombe (2016) tar upp är att för stora datavolymer kan vara en 

potentiell risk för undersökningen. Det som kan hända i en sådan situation är att forskaren blir 

överbelastad med data. För många variabler, enheter och faktorer kan göra att forskaren har för 

mycket att handskas med (Denscombe, 2016). Vi fick över 1500 svar på våra enkäter. Vi har under 

tiden som vi bearbetat data varit medvetna om att vi har mycket data att arbeta med och i och med 

detta har vi varit extra försiktiga för att inte missa viktiga delar i analysen. I och med vår 

försiktighet och uppmärksamhet med att hantera våra data, har vi i tidigt skede upptäckt fel i 

inmatningen av data och har därmed kunnat åtgärda detta tidigt i analysprocessen. 

 

3.9 Etik 
Bryman och Bell (2017) beskriver olika etiska principer som finns inom forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om vad studien ska handla om. 

Vi beskrev i början av enkäten studiens syfte för att ge information till deltagarna. Informationen 

verkade ha varit tillräckligt då ingen respondent hörde av sig för att de inte förstod undersökningen. 

Det andra kravet som Bryman och Bell (2017) tar upp är konfidentialitets- och anonymitetskravet. 

Under datainsamlingen meddelade vi våra respondenter att alla svar som samlats in kommer att 

beaktas anonymt och resultatet kommer endast att presenteras och redovisas i vår studie. Bryman 

och Bell (2017) beskriver en nackdel med att använda sig av webbenkäter, vilket är om 

respondenterna anger sina e-postadresser så kan de att tvivla på att deras svar kommer att vara 

anonyma. Några enstaka respondenter reagerade på att vi ville att de skulle ange sina e-

postadresser. Vi förklarade då att det endast var för att de skulle vara med i utlottningen av ett 

presentkort på 300 kr på Åhléns. Vi gjorde även denna fråga obligatorisk i vår undersökning, vilket 

var ett misstag. Det skulle vara frivilligt att delta i utlottningen av presentkortet, men då denna fråga 

blev obligatorisk var de ett fåtal respondenter som uppgav falska mejladresser då de inte var 
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intresserade att delta i studien och utlottningen av ett presentkort.  

 

En annan etisk fråga som vi valde att ta hänsyn till var att vi inte valde att ha med respondenter som 

var under 15 år. Bryman och Bell (2017) betonar vikten om att det är viktigt att respondenterna 

känner att de gett samtycke till att delta i studien. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska 

veta att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta. Är en deltagare minderårig 

kan föräldrar eller vårdnadshavares behöva godkänna deltagandet (Bryman & Bell, 2017). Vi valde 

därför att bortse från de respondenterna som var under 15 år. 
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4. Resultat & Analys 
 
4.1 T-test 
Vi utförde två T-test i syfte att undersöka hur väl respondenterna sade sig minnas inläggen från 

respektive influencers Instagram. De inlägg som är markerade i tabell 4 och 5 är de inlägg vi 

manipulerade och har inte varit i samarbete med Na-kd. Detta för att undersöka om respondenterna 

tro sig minnas något som inte inträffat.  

4.1.1 Enkät 1 - Bianca Ingrosso 

  

Tabell 4. T-test – Bianca Ingrosso 

 

T-testet i tabell 4 ovan visar resultatet från enkät 1 med Bianca Ingrosso. Inlägg 1 från enkät 1 med 

Bianca Ingrosso är det senaste inlägget från hennes Instagram, daterat den 22/3–2018. I frågan om 

respondenterna minns inlägget från Bianca Ingrossos Instagram är Minlägg 1 = 4,15, vilket visar ett 

medelvärde över hälften. SDinlägg 1 = 2,539, vilket indikerar relativt stor spridning.  
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Frekvenstabell 1 

 
I en närmare analys av frågan, med hjälp av frekvenstabell 1, fann vi att en stor del av 

respondenterna, 340 st. säger sig minnas inlägget mycket väl. Nästan lika många, 327 st. har svarat 

att de inte alls minns inlägget. Det visar att en stor del av respondenterna minns inlägget mycket 

väl, då de svarat 7 på frågan samtidigt som lika många inte alls minnas inlägget då de har angett 1 

som svar. Detta kan även ses i standardavvikelsen då SDinlägg 1 = 2,539 

 

Frekvenstabell 2 

 
När frågan ställdes om respondenterna mindes att inlägget var i samarbete med Na-kd var Minlägg1 = 

3,62 och SDinlägg1= 2,493. I analys av samtliga svar i frekvenstabell 2 visar det att en stor del av 

respondenterna inte alls minns att inlägget har ägt rum. Det är också färre av de respondenter som 

minns inlägget från Instagram, som minns att inlägget var i samarbete med Na-kd.  

 

Vi ser liknande trend i samtliga inlägg från undersökningen, även medelvärde och 

standardavvikelse följer samma trend genom hela undersökningen. Inlägg 5 från Biancas Instagram 

är äldst, från 26/6–2017. Även i denna fråga är det flera som kommer ihåg inlägget väl och flera 
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som inte gör det. Enligt T-testet minns respondenterna samtliga inlägg ungefär lika väl, detta 

oavsett om tidsaspekten av någon inverkan. Inlägg 5, som är äldst, har exempelvis större 

igenkänning än inlägg 3 som är nyare. 

4.1.2 Enkät 2 - Linn Ahlborg 

 
Tabell 5. T-test - Linn Ahlborg 

Tabell 5 visar resultatet från T-testet för Linn Ahlborgs Instagram-inlägg. Inlägg 5 i analysen är det 

inlägget som är manipulerat och inte i samarbete med Na-kd. I T-testet kan vi se att inlägg 4 är det 

inlägg som respondenterna minns bäst. Minlägg4 = 5,49 och SDinlägg4 = 2,263. Detta inlägg är daterat 

21/2–18, vilket även är det senaste inlägget från Linn Ahlborgs Instagram. Det inlägg som 

respondenterna inte minns lika väl är inlägg 2, daterat den 23/11–17, vilket också är inlägget som är 

näst äldst.  
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Frekvenstabell 3 

 
I en närmare analys av frågan fann vi att 252 personer svarat att de minns inlägg 4 väl och 71 

personer har svarat att de inte alls minns inlägget. Detta speglar medelvärdet som blir Minlägg4 = 

5,49, över medel.  

 

Frekvenstabell 4 

 
Gällande frågan om respondenterna minns att inlägget var i samarbete med Na-kd ser vi med hjälp 

av frekvenstabell 4, att 246 personer svarat att de minns inlägget mycket väl och att 83 personer inte 

alls minns inlägget. Vilket avspeglar sig i Minlägg4 = 5,26.  

 

T-testen visar att respondenterna minns Linn Ahlborgs inlägg bättre än vad de minns Bianca 

Ingrossos inlägg. Vi kan även se med hjälp av T-testet att respondenterna minns de äldsta inläggen 

för Linn Ahlborg mindre och de senaste inläggen minns de något bättre. Skillnaderna är dock så 

små att det inte kan förklaras av att tidsaspekten har haft en påverkan på respondenterna. Att 

respondenterna minns vissa inlägg bättre än andra kan förstås bero på andra faktorer än 

tidsaspekten, vilket kommer att diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. Respondenterna minns 

även i relativ hög grad att inläggen är i samarbete med Na-kd. 
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4.1.3 Hypotes 5  
Det finns ett negativt samband mellan tidsaspekten och brand recall. 

 

Våra T-test visar små tendenser till förändring av brand recall på längre sikt. Dock är skillnaden så 

pass liten att det inte går att dra slutsatsen om att tidsaspekten har påverkat detta. Inlägg 4 från 

Bianca Ingrossos Instagram minns respondenterna lika väl som inlägg 1, trots att inlägg 4 är äldre. 

Respondenterna minns även att inlägget var i samarbete med Na-kd bättre för inlägg 4 än inlägg 1. 

T-testet för Linn Ahlborg visar att respondenterna minns inlägg 4 bäst, vilket är det senaste 

inlägget, men att resultaten för de resterande inläggen visar att respondenterna minns inläggen 

ungefär lika väl. Respondenterna minns exempelvis inlägg 1 bättre än inlägg 2, trots att inlägg 2 var 

äldre. Även inlägg 3 minns respondenterna bättre än inlägg 2, trots att inlägg 3 i sin tur är äldre. Det 

går således inte att utläsa med hjälp av våra T-test om tidsaspekten har en tydlig negativ påverkan 

på brand recall och därmed förkastas H5. Varför respondenterna inte uppvisade en tydlig förändring 

av brand recall med hänsyn till tidsaspekten kan grundas i Erdogans (1999) och Eisend och 

Langners (2010) teorier om att brand recall inte blir sämre då en profil som är kongruent med 

varumärket profilerar det, samt om respondenter anser att båda influencers har affektiva egenskaper. 

Detta diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

4.1.4 Hypotes 1  

Vampire effect har en påverkan på brand recall 

 

Vampire effect definieras som när en känd profil överskuggar varumärket och får konsumenter att 

minnas den kända profilen och inte det varumärke som ska stå i fokus. Konsumenterna 

uppmärksammar den kända profilen, men glömmer det varumärke som profileras (Erdogan, 1999; 

Erfgen et al., 2015, Kuvita & Karlicek, 2014). Vi använder oss av våra T-test för att undersöka detta 

fenomen.   

 

Enkät 1 - Bianca Ingrosso 

Med hjälp av data från vårt T-test i tabell 4 kan vi undersöka om vampire effect föreligger i Bianca 

Ingrossos inlägg på Instagram. Det verkar som att respondenterna minns inläggen ungefär lika väl 

som de minns att inläggen var reklam för Na-kd. Trenden ser lika ut även med hänsyn till 

tidsaspekten. Det är så små differenser att det är svårt att utläsa om vampire effect faktiskt 

föreligger. Det är något färre respondenter som minns reklamen med Na-kd, men differensen är inte 

så tydlig att vi kan dra slutsatsen att vampire effect är orsaken till att de minns Na-kd något sämre.  
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Enkät 2 - Linn Ahlborg 

Tabell 5 ger oss data för respondenterna för enkät 2 med Linn Ahlborg. Även här var det svårt att 

utläsa om det finns ”vampire effect” då differenserna inte är så stora. Flera av respondenterna minns 

inläggen från Linn Ahlborgs Instagram, men flera minns också varumärket från dessa inlägg.  

 

Vår data indikerar att det kan föreligga en liten effekt av “the vampire effect”. Det är fler 

respondenter som minns själva inlägget från Instagram än de som minns att inlägget var reklam för 

Na-kd. Effekten av “the vampire effect” är så pass låg att det inte går att finna stöd för vår hypotes, 

att ”vampire effect” har en påverkar på brand recall. H1 kommer därför att förkastas.  

 

Varför differensen är liten kan förklaras av Erfgen et al. (2015) teori om att the ”vampire effect” blir 

mindre när det finns kongruens mellan den kända profilen och varumärket som de representerar. I 

histogram 1 och 2 nedan framgår det att majoriteten av våra respondenter anser att både Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborg är lämpliga att representera varumärket Na-kd.  

 

Histogram 1 och  2  

Enkät 1     Enkät 2 
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4.2 Faktoranalys 
Vi utförde två faktoranalyser i syfte att hitta mönster i samvariationen mellan våra variabler. Vi 

kommer att presentera två faktoranalyser då vi utförde två enkäter som gett oss olika resultat.  

4.2.1 Enkät 1 - Bianca Ingrosso 

 

Tabell 6. Faktoranalys - Bianca Ingrosso 
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Tabell 7. Rotated Factor Matrix - Bianca Ingrosso 

 

 

Data ovan är från enkät 1 som behandlar Bianca Ingrosso och Na-kd. Vi ser i tabell 6 att det finns 9 

faktorer med Eigenvalue över 1. Vi kan även se i tabell 6 att dessa nio faktorer totalt förklarar ca 69 

% av variationen. Den största är faktor 1 som förklarar 35 % av variationen. Faktor 1 (tabell 7) 

handlar om hur varumärket Na-kd uppfattas av respondenterna, främst inom dimensionen 

“trustworthiness” och “expertise” som hamnar högst upp. Även “attractiveness” finns med i 

faktoranalysen, men lite längre ner. Dessa faktorer handlar om hur Na-kd uppfattas som varumärke. 

Vi kan således se att Na-kd’s varumärke är viktigare i Bianca Ingrossos fall och inte hennes 

personliga varumärke och hur hon uppfattas som influencer. 

 

I tabell 7 har vi delat upp de olika dimensionerna från “source credibility model” i sex färger. 

Färgerna är ordnade efter dimension samt om faktorerna gäller för varumärket eller influencer. 

Mörkgrönt står för “trustworthiness” för Na-kd, orange står för “expertise” för Na-kd och mörkröd 

står för “attractiveness” för Na-kd. I uppfattningen av influencern står ljusgrönt för 

“trustworthiness” gult står för “expertise” och rött står för “attractiveness”. 
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Vi kan med hjälp av tabell 7 se att den viktigaste dimensionen i denna faktoranalys är 

“trustworthiness” i synen på varumärket Na-kd. I faktor 2 återfinns frågorna om Bianca Ingrosso 

(bilaga 2) där “expertise” anses vara den viktigaste dimensionen för respondenterna. I tabell 7 kan 

vi se att respondenterna värderar varumärket Na-kd högre än Bianca Ingrosso som influencer.  

4.2.2 Enkät 2 - Linn Ahlborg 

 

Tabell 8. Faktoranalys - Linn Ahlborg 
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Tabell 9. Rotated Factor Matrix - Linn Ahlborg 

 

Detta är data från enkät 2, som behandlar Linn Ahlborg och Na-kd. Även i tabell 8 finns nio 

faktorer med Eigenvalue över 1. Dessa faktorer förklarar ungefär 72,6 % av variationen. Den största 

är faktor 1 som förklarar 38 % av samvariationen. Även i denna faktoranalys kommer vi att ha nio 

faktorer. De faktorer som är under faktor 1 är de viktigaste i denna analys och är från dimensionen 

“expertise” och handlar om Linn Ahlborg som influencer. 

 

I tabell 9 kan vi se att den viktigaste faktorn kommer från dimension “expertise” och handlar om 

Linn Ahlborg som influencer. Vilket visar att respondenterna anser att Linn Ahlborg är “viktigare” 

än varumärket Na-kd. Variabler för Linn Ahlborgs “source credibility” återfinns i första faktorn. 

Dessa variabler förklarar då 38% av all variation. 

 

4.2.3 Hypotes 2 

Trustworthiness är den viktigaste dimensionen i Source credibility model när det kommer till synen 

på influencern. 

 

Resultatet för H2 redovisas i tabell 7 och 9. H2 handlar om att “trustworthiness” är den viktigaste 

dimensionen i “Source Credibility Model” angående synen på influencern. Malik och Guptha 
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(2014) fann att de viktigaste faktorerna som finns i dimensionen “trustworthiness” var de viktigaste 

egenskaperna som en influencer besitter. Tabell 7 visar att den viktigaste faktorn är 

“trustworthiness” när det kommer till hur bilden av varumärket upplevs. Den andra viktigaste 

faktorn i tabell 7 är “expertise” som handlar om Bianca Ingrosso som influencer. Enligt tabell 9 ser 

vi att den viktigaste faktor är “expertise” för Linn Ahlborg som influencer. Vi kan dock se att 

dimensionen “trustworthiness” också finns med under faktor 1, men anses inte vara lika viktig för 

respondenterna (tabell 9).  

 

För Bianca Ingrossos är “trustworthiness” den viktigaste dimensionen i synen på Na-kd. I den andra 

faktorn finns variablerna om Bianca Ingrosso, här värderar respondenterna dimensionen “expertise” 

högst. I enkät 2 anser respondenterna, som ovan nämnts att variabler kring Linn Ahlborg som 

influencer är viktigast. Dimensionen “expertise” är det som respondenterna värderar högst. 

Variablerna i “trustworthiness” återfinns också i faktor 1, men är inte lika viktiga som variablerna 

för “expertise”. I andra faktorn där respondenterna värderat varumärket finns “trustworthiness” 

först. Även variabler från “expertise” verkar vara viktiga. Gällande H2 kan vi förkasta den i båda 

fallen. Respondenterna anser “expertise” vara den viktigaste dimensionen till synen på influencer.  
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4.3 Deskriptiv Statistik 
Vi utförde deskriptiv statistik för båda enkäterna för att kunna sortera ut den stora mängden data vi 

har och för att lättare kunna tolka den.  

4.3.1 Enkät 1 - Bianca Ingrosso 

Tabell 10. Deskriptiv statistik - Bianca Ingrosso 

 

Tabell 10 visar antalet som svarat på enkäten efter vi exkluderat vissa respondenter, (N=1034). 

Tabellen visar även minimum, maximala, medelvärdet och standardavvikelsen för de svar vi fått. 

Åldern bland våra respondenter ligger mellan 15 år och över 40 år (figur 9), vilket visas i den 

deskriptiva statistiken som visar Målder = 1,84. Den absolut största gruppen av respondenter är 

mellan 21–25 år (figur 9). I tabell 10 kan vi se att vi har låga standardavvikelser, vilket tyder på att 

det inte är många av våra respondenter som skiljer sig från medelvärdet. 

 

4.3.2 Enkät 2 - Linn Ahlborg  
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Tabell 11. Deskriptiv statistik - Linn Ahlborg 

 

Tabell 11 visar antalet respondenter som svarat på enkäten, efter att vi exkluderat vissa 

respondenter, (N=427). Även för denna enkät är åldern bland våra respondenter mellan 15 år och 

upp till över 40 år (figur 10). Vår deskriptiva statistik visar därför Målder = 1,49, vilket indikerar att 

dessa respondenter är något yngre än Bianca Ingrossos. Den största gruppen är mellan 15–20 år 

(figur 10). Tabell 11 visar att vi har låga standardavvikelser, vilket även här indikerar att det inte 

skiljer sig mycket bland respondenterna.  
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4.3.3 Hypotes 3  

Ju lägre “source credibility” desto sämre brand recall 

 

I bilaga 4 kan vi se att de variabler som kommer från “source credibility model” av Ohanian (1990), 

har ett medelvärde mellan 5–6, vilket indikerar respondenternas attityd till Na-kd’s varumärke och 

Bianca Ingrosso. Det visar att både Bianca Ingrosso som influencer och varumärket Na-kd har hög 

”source credibility”. Även för enkät 2 kan vi se att medelvärdet ligger mellan 5–6 vilket tyder på att 

Linn Ahlborgs följare anser att Na-kd och Linn Ahlborg har hög ”source credibility” (bilaga 4). Det 

är inte stor skillnad vad gäller ”source credibility” när det kommer till influencern och Na-kd.  

 

Det vi dock kan utläsa är att Linn Ahlborgs respondenter minns hennes inlägg något bättre än vad 

de minns Bianca Ingrossos inlägg. De nyaste inläggen som respektive influencer publicerat är 

inlägg 1 för Bianca Ingrosso, publicerat den 22/2–18 och inlägg 4 för Linn Ahlborg som är 

publicerat 21/2–18. För Bianca Ingrosso är Minlägg 1= 4,15 medan Linns inlägg visar Minlägg 4= 5,49. 

Respondenterna i enkät 2 minns Linn Ahlborgs inlägg bättre än Bianca Ingrossos, de minns även 

bättre att inläggen var i samarbete med Na-kd bättre. Där Minlägg 4 = 5,26 respektive för Bianca 

Ingrosso, Minlägg 1= 3,62.  

 

Detsamma gäller för de inlägg som är respektive influencers äldsta. Bianca Ingrosso äldsta inlägg är 

inlägg 5, 26/6–17. Linn Ahlborgs äldsta inlägg, inlägg 1 är från 17/5–17. Även här tycks Linn 

Ahlborgs respondenter minnas inläggen bättre än Bianca Ingrossos då Minlägg 1= 4,45, jämfört med 

Minlägg 5= 3,89. De minns också samarbetet med Na-kd bättre än Biancas respondenter, Minlägg 1 = 

4,48 jämfört med Minlägg 5 = 3,50. 

 

Inlägg 5 från Linn Ahlborg är det manipulerade inlägget, trots detta säger sig respondenterna 

minnas inlägget och samarbetet med Na-kd bra, Minlägg 5 =4,20. Vilket är högre medelvärde än 

samtliga inlägg från Bianca Ingrosso. Trots att detta inlägg inte har inträffat säger sig Linn Ahlborgs 

respondenter minnas inlägget rätt väl. Vad gäller det manipulerade inlägget från Bianca Ingrosso är 

Minlägg 2 = 3,45. Även i detta fall säger sig en stor del av respondenterna minnas att inlägget var i 

samarbete med Na-kd, trots att det inte inträffat.  

 

Eisend och Langner (2010) beskriver “sleeper effect” som en förklaring för hur olika attityder 

gentemot meddelande som presenteras av en källa, i vårt fall influencers, av låg eller hög 

trovärdighet kan förändras över tiden. Influencers som anses vara trovärdiga kan därmed skapa en 

bra brand recall.  
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Attityder som skapas direkt vid exponering av marknadsföring är starkare influerade av affektiva 

egenskaper menar Eisend och Langner (2010). De beskriver vidare att med tiden som går efter 

exponeringen minskar den affektiva betydelsen. Eisend och Langner (2010) anser att attityden till 

varumärket är starkast när den kända profilen ses som attraktiv och att den kända profilen anses ha 

hög kompetens om produkten.  

  

Resultat på ”source credibility” enligt vår deskriptiva statistik visar att Bianca Ingrosso 

har fått något högre värden på ”source credibility” när det kommer till synen på influencern, även 

om differenserna inte är stora. Bianca Ingrosso har högre på samtliga variabler förutom ”Kunnig” 

där Linn Ahlborgs medelvärde är 0,03 högre. Detta är förenligt med Ohanians (1990) teori om 

source credibility och dess påverkan på hur respondenterna tar emot och accepterar information från 

en känd profil. I detta fall uppvisar både Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg hög ”source 

credibility”, vilket avspeglas i respondenternas brand recall. Då respondenterna minns Linn 

Ahlborgs inlägg något bättre, samtidigt som hennes ”source credibility” är något lägre än för Bianca 

Ingrosso, kan vi inte finna stöd för H3 – och den kommer därmed att förkastas. 
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4.4 Korrelationsanalys 
Vi utförde korrelationsanalyser för att undersöka om det fanns korrelation mellan variabler från 

influencern och varumärket.  

 

4.4.1 Korrelationsanalyser Enkät 1 och 2 

Tabell 12. Korrelationstabell - Bianca Ingrosso 

 
 

  

Tabell 13. Korrelationsanalys - Bianca Ingrosso 
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Tabell 14. Korrelationstabell - Linn Ahlborg 

 
 

Tabell 15. Korrelationsanalys - Linn Ahlborg 
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4.4.2 Hypotes 4 

Vid en lyckad matchning när influencern är ansedd attraktiv, kommer även varumärket att upplevas 

som attraktivt. 

 

Tabell 12 visar korrelationsanalys för enkät 1. Data visar att korrelation råder mellan variablerna för 

“attractiveness” för influencer samt samma variabler för varumärket Na-kd. Detta är mätt genom de 

variabler för attraktivitet som återfinns i ”source credibility model”. Samtliga variabler korrelerar 

positivt med varandra, även om korrelationen är svag. Detsamma gäller för vår andra enkät, som 

visas i tabell 14. Variablerna för varumärket samt influencer korrelerar med varandra, om än svagt. 

Även vår deskriptiva statistik (tabell 10 & 11) visar att respondenterna ansåg både influencer och 

varumärke vara attraktivt då de gav höga poäng på dessa variabler. Dessa frågor har medelvärden 

mellan 5–6, av möjliga 7.  

 

Kamins (1990) beskrev att en lyckad match-up mellan influencer och varumärke föreligger om 

varumärkets egenskaper korrelerar med egenskaperna för influencern. Han fann att en 

marknadsföringskampanj blev lyckad när dessa egenskaper korrelerade och att det gav effekt på 

konsumenternas beteende och attityd till varumärket. En lyckad match-up ger således en lyckad 

kampanj. Bergkvist och Zhou (2016) beskriver termen “brand-to-celebrity transfer” där 

associationer från influencer överförs till varumärket.  

 

Tabell 13 och 15 visar en korrelationsanalys gjord på de fem variabler som tillhör “attractiveness” i 

”source credibility model” för respektive enkät. Medelvärdet från de fem variablerna från både 

varumärket och influencer har räknats ut och gjorts om till en ny variabel. Vi har sedan mätt 

korrelation mellan dessa. Även här kan vi se att korrelation föreligger mellan de två, och att den 

blev större i denna analys. Dock är korrelationen inte så stark, men acceptabel. I enkät 1 är 

korrelation ,466**, och således är korrelationen statistisk säker. Tabell 14 visar den nya 

korrelationsanalysen för enkät 2. Här får vi också en starkare korrelation mellan variablerna, 

,356**, om än inte markant, men godkänd. Korrelationen i detta fall är också statistisk säker.  

 

I detta fall kan Na-kd’s samarbete med dessa två influencers anses vara lyckat och en bra match-up. 

De båda influencers egenskaper gällande attraktivitet korrelerar med Na-kd’s attraktivitet. Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborg kan anses vara ett gott val för varumärkets ansikte utåt. Detta är 

förenligt med vår frekvenstabell över hur respondenterna ansåg att influencern är lämplig att 

representera ett varumärke som Na-kd. I enkäten om Bianca Ingrosso hade majoriteten av 

respondenterna indikerat att de tycker att Bianca Ingrosso är lämplig eller mycket lämplig att 
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representera varumärket (histogram 1). Även Linn Ahlborg anses vara lämplig då majoriteten av 

respondenterna på enkät 2 anser att hon är lämplig eller mycket lämplig att representera Na-kd 

(histogram 2). Vilket indikerar att respondenterna anser att Linn Ahlborg är ett bra val för Na-kd’s 

marknadsföringsstrategi.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån korrelationsanalys samt frekvenstabellerna verifiera H4. 

Matchningen mellan Na-kd samt deras influencer är lyckad. 

 

 

4.5 Klusteranalys 
Klusteranalys (bilaga 3) utfördes i syfte att analysera beteendemönster bland våra respondenter. Vi 

delade in klustren i fem grupper.  

4.5.1 Enkät 1 - Bianca Ingrosso 

Grupp 1 

I denna grupp finns respondenter som anser att både Na-kd och Bianca Ingrosso har relativt hög 

”source credibility”. Respondenterna följer Bianca Ingrosso till viss del på sociala medier, men 

verkar inte vara några trogna följare. Frågorna som behandlar huruvida respondenterna minns 

inläggen har låga medelvärden. Det kan anses som att relativt få av dessa respondenter minns 

inläggen, eller att de svagt minns dem, vilket kan förklaras av att de inte verkar vara några trogna 

följare. 

  

Grupp 2 

Respondenterna i denna grupp verkar vara något äldre än de andra, sett till medelvärdet på åldern, 

Mgrupp 2 = 2,26. De har gett lägre poäng på ”source credibility” både till Bianca Ingrosso och Na-kd. 

De verkar inte heller välja Na-kd för sina klädinköp. Enligt klusteranalysen har de inte 

uppmärksammat Na-kd på sociala medier lika väl, de har svarat lågt på om de kommer ihåg Na-

kd’s marknadsföring på sociala medier. De följer heller inte Bianca Ingrosso och har således svårt 

att minnas inläggen från hennes Instagram.   
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Grupp 3 

Grupp 3 i klusteranalysen är de respondenter som gillar och följer till viss del Bianca Ingrosso på 

sociala medier, men verkar inte värdera Na-kd’s varumärke lika högt då Na-kd har fått lägre 

”source credibility” än vad Bianca Ingrosso har.  De minns Bianca Ingrossos inlägg och reklamen 

för Na-kd måttligt. Dessa respondenter gillar Bianca Ingrosso bättre som influencer än vad de 

tycker om varumärket Na-kd. Denna grupp är störst, 27,5% av respondenterna finns här.  

 

Grupp 4 

Dessa respondenter handlar inte så ofta på Na-kd och har gett lägre poäng på source credibility till 

Bianca Ingrosso och Na-kd.  Detta är den grupp som gett lägst poäng på source credibility för 

Bianca Ingrosso. Trots detta minns de inläggen från hennes Instagram måttligt. De minns inläggen 

bättre än respondenterna i grupp 1 och 2, trots att de värderar Bianca Ingrosso sämre på Source 

credibility. De har låga poäng på de frågor som rör om de följer Bianca Ingrosso på sociala medier, 

lägre än grupp 1, trots detta minns de inläggen bättre. Denna grupp är minst, med 6,7% av 

respondenterna.  

 

Grupp 5 

Dessa respondenter följer Bianca Ingrosso på sociala medier i högre utsträckning än vad 

respondenter i tidigare grupper gjort. De värderar varumärket och influencer högst på ”source 

credibility” och verkar välja Na-kd att handla på i större utsträckning än de andra respondenterna. 

De är också dessa respondenter som minns Bianca Ingrossos inlägg allra bäst. De uppvisar också 

rätt hög brand recall då medelvärdet för om de minns Na-kd från inläggen är höga. Dessa följare 

verkar vara mest lojala mot Bianca Ingrosso som influencer.  

4.5.2 Enkät 2 - Linn Ahlborg 

Grupp 1 

Linn Ahlborgs respondenter har gett höga poäng på ”source credibility” för hennes personliga 

varumärke och Na-kd. De följer till viss del henne på sociala medier, med undantag på Snapchat. 

Trots detta verkar det inte som att de minns inläggen från Linn Ahlborgs Instagram särskilt väl. De 

minns heller inte så bra att Na-kd har gjort reklam för sitt varumärke på sociala medier, trots detta 

verkar det som de anser ha bra koll på Na-kd då de anser varumärket ha hög ”source credibility”.  

 

Grupp 2 

Dessa respondenter är de som följer Linn Ahlborgs sociala medier bäst. De är också den grupp som 

verkar handla mest på Na-kd. De anser att Linn Ahlborg och Na-kd har hög ”source credibility”. De 
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minns också inläggen väl. I frågan om de minns att inlägg 5 är reklam för Na-kd är Minlägg 5 = 5,8, 

vilket är högt. Detta är anmärkningsvärt då detta inlägg är det manipulerade och har alltså inte 

inträffat. Denna grupp är klart störst med 42,4% av respondenterna.  

 

Grupp 3 

I denna grupp är det få som ofta handlar på Na-kd, de är de respondenter som handlar minst. De är 

också något äldre. De har gett måttliga poäng på ”source credibility” till Linn Ahlborg som 

influencer och Na-kd’s varumärke. Denna grupp följer inte Linn Ahlborg särskilt väl på sociala 

medier, vilket återspeglas i frågorna om inläggen då de inte kommer ihåg dem lika väl. Denna 

grupp är minst med 10,8% av respondenterna. 

 

Grupp 4 

I denna grupp har respondenterna gett måttliga poäng på ”source credibility”. De handlar inte på 

Na-kd i någon vidare utsträckning, men de känner till och är bekant med varumärket. De följer till 

viss del Linn Ahlborg på hennes sociala medier och minns inläggen rätt bra. Även här uppger flera 

att de minns det manipulerade inlägget från Instagram. Inlägg 2 verkar de minnas sämst.  

 

Grupp 5 

Dessa respondenter har gett relativt höga poäng på ”source credibility” om Na-kd, men lägre på 

Linn Ahlborg som influencer. De är också denna grupp som minst följer Linn Ahlborg på hennes 

sociala medier och minns heller inte inläggen så bra. Dock handlar de mer på Na-kd än 

respondenterna i grupp 3. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Hypotes 1 
Vampire effect har en påverkan på brand recall. 

 

Med tanke på Na-kd’s flitiga användande av influencers på Instagram, skulle det kunna tänkas att 

vampire effect skulle kunna ha en inverkan på deras kampanjer. Att risken för en minskning hos 

konsumenternas brand recall får influencern att överskugga Na-kd’s varumärke (Erfgen et al., 

2015). I resultaten som framkom kunde vi ej dra slutsatsen att denna effekt hade påverkan på Na-

kd. Enligt våra T-test över inläggen från Instagram kunde vi se att respondenterna kunde minnas 

inläggen och samarbeten med Na-kd i ungefär lika stor omfattning. Differensen mellan de som 

säger sig minnas inläggen och de som minns samarbetet med Na-kd är dock så pass liten att vi inte 

kan dra slutsatsen att vampire effect har påverkan på brand recall och vi fick därmed förkasta H1. 

Enligt T-testen kan vi utläsa att respondenterna i Linn Ahlborgs enkät tycks minnas bättre att 

inläggen är i samarbete med Na-kd, än vad Bianca Ingrossos respondenter gör. 

 

Tidigare forskning visar att vampire effect kan vara mindre vidkommande när en kognitiv länk 

finns mellan den kända profilen och varumärket. Länken är stark nog att få konsumenten att inse att 

varumärket och den kända profilen associerar “top of mind” (Erdogan, 1999; Erfgen et al., 2015; 

Kuvita & Karlicek, 2014). Vår enkätundersökning bestod av frågor som bland annat hur väl 

respondenterna ansåg influencern och varumärket vara associerade. Vår deskriptiva statistik visade 

att respondenterna ansåg att Linn Ahlborg var mer associerad med Na-kd än Bianca Ingrosso 

(bilaga 4). Detta kan också vara en förklaring till varför respondenterna minns Linn Ahlborgs inlägg 

bättre. En möjlig förklaring till varför Linn Ahlborg anses vara mer associerad med Na-kd kan vara 

Linns gästkollektioner med företaget. Även om Bianca Ingrosso gjort flera inlägg i samarbete med 

Na-kd på hennes Instagram, kan den kognitiva kopplingen mellan Linn Ahlborg och Na-kd vara 

starkare i och med att hennes samarbeten med Na-kd gjort större intryck.  

 

Att det föreligger kongruens mellan influencer och varumärke är en annan viktig komponent av 

relationen mellan influencer och varumärket (Erfgen et al., 2015; Kuvita & Karlicek, 2014; Misra & 

Beatty, 1990). Från data (bilaga 4) kan vi utläsa att en stor del av respondenterna anser att de 

influencers är lämpliga att representera ett varumärke som Na-kd, MBianca Ingrosso=5,99 respektive 

MLinn Ahlborg =5,89. Vi anser att både dessa influencers kongruerar med Na-kd’s varumärke och att 

dessa är bra matchade.  
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Misra och Beatty (1990) fann genom studier om kongruens och brand recall att brand recall blev 

högre när en kongruent känd profil marknadsförde varumärket än när en person som icke var 

kongruent marknadsförde varumärket. De influencers vi valde att ha med i vår undersökning 

kongruerar båda med Na-kd’s varumärke. Vi kunde därför inte jämföra hur brand recall ändrades 

om influencer var kongruent eller inte.  

 

Att använda sig av en känd profil att vara en del av företags marknadsföring kan vara 

kostnadskrävande, men kan gynna företaget om det ger ökad brand recall hos konsumenterna 

(Erfgen et al., 2015). Det vi kan utläsa från vår deskriptiva statistik (bilaga 4) är att majoriteten av 

respondenterna känner väl till varumärket. På Bianca Ingrossos enkät för hur väl respondenterna 

kände till varumärket var MBianca Ingrosso=6,44. Samma fråga för Linn Ahlborgs respondenter var 

MLinn Ahlborg=6,65. Vi valde att exkludera de respondenter som inte alls kände till varumärket från 

undersökningen. Det var endast 25 av 1087 respondenter från enkät 1 som inte kände till Na-kd, och 

2 av 487 från enkät 2. Enligt undersökningen kan vi utläsa att majoriteten av våra respondenter 

känner väl till varumärket. Detta kan vara en bidragande faktor till att respondenterna i någon mån 

mindes Na-kd’s marknadsföring hos dessa influencers kanaler på sociala medier. Vilket också är 

förenligt med Kellers (1993) teori om att en stark brand familiarity kan leda till bättre brand recall.  

 

Vi fann dock i vår faktoranalys (bilaga 2) en annan situation där vampire effect faktiskt 

förekommer. Där kan vi utläsa att i Bianca Ingrossos fall tycks det att respondenterna värderar Na-

kd’s varumärke högre än vad de värderar Biancas personliga varumärke. Det kan tolkas som att 

varumärket Na-kd ”suger blodet” ur Bianca Ingrosso, att Na-kds varumärke blir viktigare än hennes 

personliga varumärke som influencer. I Linn Ahlborgs fall är det istället hennes personliga 

varumärke som influencer som respondenterna värderar högre än Na-kd’s varumärke. Detta då 

samtliga variabler för hennes personliga varumärke kommer högst upp i den första faktorn in 

faktoranalysen och variablerna för varumärket återfinns först i den andra faktorn. I detta fall tycks 

det istället vara Linn Ahlborg som ”suger blodet” ur Na-kd. Detta är dock en annan situation än den 

situation som gäller vid brand recall, varför detta inte ses som stöd för hypotesen. Detta är dock en 

annan intressant aspekt av vampire effect. Vi finner det intressant att det verkar, från 

faktoranalysen, vara så att vampire effect kan föreligga och att det gäller olika beroende på valet av 

influencer.  
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5.2 Hypotes 2 
Trustworthiness är den viktigaste dimensionen i Source Credibility Model när det kommer till synen 

på influencern. 

 

Figur 7. Source credibility model – Bianca Ingrosso. Källa: egen, med inspiration från Ohanian 
(1990) 

 
Figur 8. Source credibility model – Linn Ahlborg. Källa: egen, med inspiration från Ohanian 
(1990) 
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H2 handlar om föreställningen om “trustworthiness” som den viktigaste dimensionen i “Source 

credibility model”, när det kommer till synen på influencern (Malik & Guptha, 2014). De menar att 

en pålitlig känd profil kan utveckla människors tro på varumärket och på så sätt övertyga 

konsumenter.  

 

I figurerna ovan har vi presenterat data från våra faktoranalyser i bilder utifrån våra viktigaste 

faktorer. Sifforna vid respektive variabel är de olika faktorladdningarna. “Expertise” har visat sig 

vara den viktigaste dimensionen som respondenterna värderar högst i synen på influencern och är 

därmed störst i vår figur. Detta gäller för båda våra influencers. I en närmare analys kan vi se att 

respondenterna för enkät 1 (bilaga 2) ansåg att “trustworthiness” var den viktigaste dimensionen i 

synen på Na-kd’s varumärke. Synen på Bianca Ingrosso kommer först i faktor 2 i faktoranalysen 

och påvisar att “expertise” är den viktigaste dimensionen. Detta kan tolkas att respondenterna 

värdesätter Na-kd’s varumärke högre än vad de värdesätter Bianca Ingrosso som influencer. 

 

I faktoranalysen som handlar om Linn Ahlborg (bilaga 2) kan vi se att respondenterna anser att 

variablerna kring henne som influencer är viktigast. Dimensionen “expertise” är vad respondenterna 

värderar högst. Vi kan även se att dimensionen “trustworthiness” finns med i första faktorn, men att 

den dimensionen inte värderas lika högt. I faktor 2 är de variabler som beskriver respondenternas 

uppfattning om varumärket, där dimensionen “trustworthiness” hamnade högst upp och värderades 

därmed högst. H2 förkastades för båda våra influencers då respondenterna värdesatte “expertise” 

högre för synen på influencern. Dock hamnade “trustworthiness” högst upp i synen på varumärket, 

varför detta är annorlunda mot synen på influencer kan vara att respondenterna värdesätter andra 

egenskaper hos influencern än hos varumärket.  

  

Eisend och Langner (2010) fann att expertisen hos den kända profilen/influencern var av vikt i 

effekterna på längre sikt. När konsumenterna blir exponerade inför en marknadsföringskampanj är 

det de attraktiva egenskaperna hos en influencer som anses vara viktigast. På längre sikt blir andra 

egenskaper betydelsefulla. Eisend och Langner (2010) belyser faktorer inom expertis som blir 

viktiga för konsumenter efter en längre tid av exponering. I den undersökning som vi utfört har våra 

valda influencers haft samarbeten med Na-kd under en längre tid och våra respondenter har därför 

blivit exponerade för dessa samarbeten under en längre tid, vilket kan vara en förklaring till varför 

våra respondenter anser “expertise” vara den viktigaste faktorn och att vi därmed fick förkasta H2. 

Eisend och Langner hänvisar denna teori till McCracken (1989) transfer-of-meaning model, att 

respondenterna vill skapa en mening och innebörd för dessa faktorer och försöka överföra dem till 

sig själva. 
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5.3 Hypotes 3 
Ju lägre “source credibility” desto sämre brand recall. 

 

Resultat för hypotes 3 visar att Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg har hög “source credibility” 

(bilaga 4). Medelvärdet på̊ variablerna som handlar om influencern ligger mellan 5–6, vilket 

indikerar höga värden. Även variablerna för Na-kd’s “source credibility” har höga värden, med ett 

medelvärde mellan 5–6. Vi kan även se i resultatet att respondenterna säger sig minnas Linn 

Ahlborgs inlägg i högre utsträckning, oberoende när inläggen publicerades. En anledning till att det 

är så i detta fall är att respondenterna säger sig minnas Linn Ahlborgs fejkade inlägg bättre än 

Bianca Ingrossos verkliga inlägg. Vi märkte även att Bianca Ingrossos respondenter säger sig 

minnas inläggen, men inte att de var i samarbete med Na-kd. 

 

Hovland och Weiss (1951) förklarar att respondenter av ett meddelande först blir misstänksamma 

och avfärdar meddelandet och källan till meddelandet. Sakta kommer respondenterna att motta 

meddelandet, men källan kan vara dissocierad. De kommer att minnas vad som sades men inte av 

vem. Vi tror att det möjligtvis kan vara det som föreligger i detta fall. Respondenterna sade sig 

minnas Bianca Ingrossos inlägg men inte att det var i samarbete med Na-kd. Som Hovland och 

Weiss (1951) förklarar, att respondenter kommer minnas vad som sades men inte av vem. De minns 

att Bianca Ingrosso publicerat inlägget, men inte att det var i samarbete med Na-kd. Det kan även 

vara så att de inte minns att inlägget var i samarbete med Na-kd för att de avfärdar meddelandet och 

källan till meddelandet. Att respondenterna säger sig minnas Linn Ahlborgs fejkade inlägg kan bero 

på att hon associeras mer med Na-kd. Resultatet visar även att Linn Ahlborg associeras mer med 

Na-kd än Bianca Ingrosso (bilaga 4). Det kan bero på att hon nyligen släppt egna kollektioner i 

samarbete med Na-kd. 

 

Genom association beskriver Okorie et al. (2012) skapas trovärdighet, igenkännande som i sin tur 

leder till ökad brand equity. De beskriver även att det värde som associeras med den kända profilen 

kan överföras till varumärket och kan på det sättet skapa en bild som konsumenterna kan referera 

och relatera till. Det vi kan se i vårt resultat är att Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg associeras med 

Na-kd, och som Okorie et al. (2012) beskriver skapar detta trovärdighet och igenkännande. Vi kan 

även se att respondenterna anser dessa influencers vara trovärdiga. 

 

Eisend och Langner (2010) beskriver att attityder som skapas direkt vid exponering är influerade av 

affektiva egenskaper. En anledning till varför respondenterna minns Linn Ahlborgs inlägg mer än 
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Bianca Ingrosso kan vara för att de känner mer för henne som influencer än för Bianca Ingrosso. 

Eisend och Langner (2010) förklarar även att meddelandet är som starkast när den kända profilen 

ses som attraktiv och besitter kompetens om varumärket och produkten. Resultatet för hypotes 3 

visar att Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg ses som attraktiva och även som kompetenta 

influencers. Vi kan även se i resultatet att om influencern anses vara attraktiv och kompetent, 

kommer även Na-kd anses vara attraktivt och kompetent. Detta återfinns i vår deskriptiva statistik 

där respondenterna anser både influencer och varumärke vara attraktiva och kompetenta (bilaga 4).  

 

Respondenterna för enkät 2 minns Linn Ahlborgs senast postade inlägg bättre än respondenterna för 

Bianca Ingrosso, trots att inläggen är postade nästan samtidigt (MLinnAhlborg = 5,49> MBianca Ingrosso = 

4,15). En möjlig förklaring till detta kan vara att Bianca Ingrosso publicerar inlägg oftare på 

Instagram, vilket kan medföra att dessa respondenter matas med mer information och har således 

svårare att minnas detaljer från olika inlägg. Linn Ahlborg postar färre inlägg än Bianca Ingrosso 

(Instagram, 2018) och hennes följare får därför ett mindre flöde av bilder att försöka komma ihåg, 

vilket kan leda till en bättre brand recall.  

 

Bergkvist et al. (2016) fann att kända profiler kan vara experter och kompetenta inom olika 

produktområden. Att Linn Ahlborgs respondenter minns hennes inlägg relativt bra kan grunda sig i 

att de anser henne ha hög expertis och kompetens inom det området. Bergkvist et al. (2016) menar 

att en influencer blir utvärderad för en given produktkategori, men att en influencer inte kan ha hög 

expertis inom flera olika produktområden. Skulle Linn Ahlborg välja att marknadsföra en helt 

annan produkt inom ett annat område är det inte säkert att respondenterna skulle utvärdera den 

valda produkten lika väl och deras brand recall skulle kunna bli sämre. Detta kan vara en anledning 

till varför respondenterna för Bianca Ingrosso uppvisar en något sämre brand recall. Bianca 

Ingrosso syns i flera olika sammanhang, i tv-produktioner och liknande vilket kan göra det svårare 

för respondenterna att minnas ett speciellt varumärke från hennes sociala medier.  

 
5.4 Hypotes 4 
Vid en lyckad matchning är kändisen ansedd attraktiv, kommer även varumärket (mätt genom 

source credibility) att upplevas som attraktivt. 

 

Med hjälp av våra analyser och vår teori har vi kommit fram till att vid en lyckad matchning är 

kändisen ansedd attraktiv, då kommer även varumärket att upplevas som attraktivt. Vilket även 

förklaras av Kamins (1990) som beskriver betydelsen av att varumärket och influencer kongruerar 

på ett attraktivt plan. Våra egna korrelationsanalyser visade att korrelation rådde mellan 
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influencerns attraktivitet och varumärkets attraktivitet, även om korrelation inte var stark. När vi 

sedan gjorde en ny korrelationsanalys med de variabler som ingick i dimensionen för 

“attractiveness” från source credibility model, skapade vi en ny variabel för influencerns ansedda 

attraktivitet och en variabel för varumärkets ansedda attraktivitet. Korrelationen blev då något 

starkare, även om det inte var markant. Vi verifierade därför H4. 

 

Det är mycket som kan påverka relationen mellan en influencer och de varumärken som samarbetar 

med dem. Även om effekten mellan våra två valda influencers är olika stora så finns den där och är 

statistiskt säker. Den är något högre för Linn Ahlborg än för Bianca Ingrosso, vilket är en trend som 

kan ses i våra andra analyser. Linn Ahlborgs respondenter och följare anser vi vara mer lojala. De 

har generellt bättre brand recall gällande Linn Ahlborgs inlägg, och har också något bättre koll på 

Na-kd’s varumärke. Att Linn Ahlborg gjort gästkollektioner kan haft en påverkan på detta. Även 

om Bianca Ingrosso anses vara något mer attraktiv, utifrån vår studie, så är kunskapen om Na-kd’s 

varumärke bättre för Linn Ahlborgs respondenter. Differensen mellan den upplevda attraktiviteten 

hos Bianca Ingrosso respektive hos Linn Ahlborg är dock inte stor. Det kan därför anses vara viktigt 

att välja en attraktiv influencer, men att detta inte är allt för att nå en helt lyckad match-up utan det 

kanske också vara andra faktorer som spelar in, exempelvis att Linn Ahlborg har mer lojala följare 

och att detta kan vara en fördel för Na-kd. 

 

Resultatet visar att båda våra influencers, Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg, ses som attraktiva och 

i detta fall kommer även Na-kd upplevas som attraktivt. Det har i resultatet visat sig att 

respondenterna anser att Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg är lämpliga att representera varumärket. 

Kamins (1990) skriver att en lyckad match-up mellan influencer och varumärket kommer att uppstå 

om varumärkets egenskaper korrelerar med de egenskaperna influencern har. Vi kan genom vårt 

resultat hävda att så är fallet, influencers egenskaper korrelerar med de egenskaperna som 

varumärket har. Vi tror att detta dels kan bero på att Na-kd, Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg 

riktar sin marknadsföring mot samma målgrupper. 
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Figur 9 och 10. Åldersgrupper från enkäter 

 
Enkät 1    Enkät 2  

 
De absolut största åldersgrupperna bland våra respondenter är mellan 15–25 år. Med tanke på Na- 

kd’s flitiga samarbeten med olika influencers på sociala medier, kan vi tänka oss att deras målgrupp 

kan vara ungdomar och unga vuxna. Detta då de influencers de samarbetar med ofta själva faller 

inom den åldersgruppen samt att deras följare också finns i den gruppen. Vi anser att Na-kd’s 

samarbete med deras valda influencers är lyckade och således en bra match-up. 

 

Till och Busler (2000) menar att det kan vara lyckat för företag att samarbeta med kända profiler 

som anses vara attraktiva, då de kan besitta andra positiva egenskaper som företaget gärna 

associeras med. I denna undersökning fann vi att respondenterna ansåg att våra influencer var 

attraktiva, respondenterna ansåg också att varumärket hade hög attraktivitet. Na-kd’s kampanjer 

med olika “attraktiva” influencer på sociala medier kan alltså haft ett gott utfall för företaget. Till 

och Busler (2000) fann i sin studie att användandet av en attraktiv influencer påverkade både 

attityden till varumärket och köpintentionen positivt.  

 

En tanke som dök upp under studien i mätningen av match-up hypotesen var att det vore av intresse 

att mäta skillnader på influencers som inte anses vara attraktiva respektive influencers som anses 

vara attraktiva. Om vi hade valt två influencers där en anses som attraktiv och den andra ses som 

mindre attraktiv frågar vi oss själva om utfallet blivit annorlunda. I vårt fall ansågs både Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborg som attraktiva och därmed ses de som en bra Match-up med Na-kd.  

 

Vi fann även att korrelationen för Bianca Ingrosso var något starkare i korrelationsanalysen (tabell 

13) än för Linn Ahlborg (tabell 15), trots att respondenterna säger sig minnas Linn Ahlborgs inlägg 

i högre utsträckning. Att matchningen mellan Na-kd och både Linn Ahlborg och Bianca Ingrosso är 

lyckad grundar sig i teorin om influencern anses vara attraktiv kommer även varumärket att 

upplevas attraktivt (Kamins, 1990). Trots att hypotesen verifierades och båda matchningarna anses 
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lyckade, anser vi, sett till respondenternas brand recall, att matchningen mellan Na-kd och Linn 

Ahlborg vara mer lyckad. 

 

5.5 Hypotes 5  
Det finns ett negativt samband mellan tidsaspekten och brand recall. 

Våra T-test visar små tendenser till förändring av brand recall på längre sikt, men skillnaderna är så 

pass små så slutsatser om att tidsaspekten påverkas kan således inte dras. Vi fick därmed förkasta 

H5. 

 

Flera effekter av marknadsföring brukar inte uppstå direkt vid exponering av reklam. 

Konsumenternas beslutfattande brukar oftast ske när konsumenten utför ett köp (Eisend & Langner, 

2010). Att T-testen visar en liten skillnad på de två olika influencers vi undersökts kan bero på att, 

som Eisend och Langner (2010) belyser, har att göra med de affektiva egenskaperna som 

respondenterna känner för influencern. De beskriver att de affektiva egenskaperna är de som driver 

effekterna av reklamen direkt efter exponering, medan egenskaper som “expertise” är det som 

påverkas på längre sikt. Det kan vara, om vi tolkar T-testet, att de respondenter som besvarat Linn 

Ahlborgs enkät känner mer för henne än för Bianca Ingrosso och därför minns hennes inlägg bättre. 

Vi kan även se i tabell 7 och 9 att respondenterna upplever både Linn Ahlborg och Bianca Ingrosso 

som kompetenta och attraktiva, vilket leder till att attityden till varumärket är starkt enligt Eisend 

och Langner (2010) som vi även funnit svar för i tabell 7 och 9. En anledning till att Bianca 

Ingrosso och Linn Ahlborg har “hög” brand recall kan vara att respondenterna anser att de har hög 

“trustworthiness” och hög “expertise”.  

 

Linn Ahlborg har nyligen i samarbete med Na-kd släppt egna kollektioner. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att respondenterna minns hennes inlägg i högre utsträckning än Bianca 

Ingrossos inlägg. Det är möjligt att associationerna mellan Linn Ahlborg och Na-kd är starkare än 

för Bianca Ingrosso, vilket respondenterna också har svarat i vår deskriptiva statistik (bilaga 4). 

Detta är förenligt med Erdogans (1999) teori att när den kända profiler associeras med varumärket 

kan det leda till bättre brand recall. Linn Ahlborgs respondenter associerar Linn Ahlborg mer med 

Na-kd vilket leder till att dessa har något bättre brand recall. Vår klusteranalys (bilaga 3) visar att 

den största delen av respondenterna, 42,4%, finns i grupp 2 och är enligt klusteranalysen lojala 

följare till Linn Ahlborg. Detta kan också vara en förklaring till bättre brand recall för dessa 

respondenter, då de är trogna och lojala följare som minns hennes inlägg väl. De respondenter som 

svarat på enkäten om Linn Ahlborg verkar i större utsträckning följa henne på sociala medier, 

jämfört med Bianca Ingrosso, där inte lika stor del följer henne på sociala medier. 
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En annan faktor att ta hänsyn till är att respondenterna säger sig minnas ett inlägg för att de gärna 

vill tro att de sett inlägget. Genom T-testen fick vi se att respondenterna säger sig minnas det 

fejkade inlägget för Linn Ahlborg, mer än vad de minns Bianca Ingrossos inlägg. Hur kommer det 

sig att de minns Linn Ahlborgs inlägg mer? Det kan som tidigare nämnts bero på att de gärna vill 

minnas att de sett inlägget. De kanske anser att de borde minnas inläggen då de följer henne på 

sociala medier eftersom hennes följare verkar vara lojala. En annan faktor kan vara att de associerar 

hennes så pass mycket med Na-kd och på det viset inbillar de sig att inlägget är äkta och finns på 

hennes Instagram. 

 

Det kan finnas andra faktorer som gör att respondenterna minns inläggen från Instagram, 

exempelvis att de fanns något i bilden de gillade. Vi kan från våra T-test se att respondenterna 

minns inläggen förhållandevis bra, trots att inläggen kan vara upp mot ett år gamla. Det som kan 

påpekas är att respondenterna för Linn Ahlborg uppvisar en sämre brand recall för inlägg 2, då 

Minlägg 2 =3,41. I jämförelse med de andra inläggen från Linn Ahlborg är brand recall för detta inlägg 

lägre. Det skulle kunna bero på att bilden för inlägg 2 inte upplevs ha lika hög kvalitet som de andra 

bilderna. Detta visar sig också då inlägg 2 i faktoranalysen (bilaga 2) återfinns först i den sjätte 

faktorn, medan de andra inläggen finns i faktor tre. Brand recall för Bianca Ingrossos inlägg är 

relativt jämn mellan inläggen, enligt faktoranalysen (bilaga 2) har respondenterna reagerat på inlägg 

3, där frågan om brand recall för inlägg 3 finns med i faktor nio. Varför det inträffat kan vi inte 

svara på, då respondenterna inte uppvisar någon sämre brand recall för just det inlägget.  

 

Med tanke på all den information och intryck vi matas med på sociala medier, i synnerhet Instagram 

där vi blir exponerade för flera bilder per dag, anser vi det vara ett gott resultat för Na-kd. 

Konsumenter och respondenter tycks minnas deras inlägg förhållandevis bra. 
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5.6 Vår modell 
 
Figur 10. Hypotesmodell. Källa: egen 

 

Tabell 16. Hypotesmodell. Källa: egen 

H1 - Vampire effect har en påverkan på 
brand recall 

Ej bekräftad 

H2 - Trustworthiness är den viktigaste 
dimensionen i Source Credibility Model när 
det kommer till synen på influencern. 

Ej bekräftad 

H3 - Ju lägre “source credibility”, desto 
sämre brand recall 

Ej bekräftad 

H4 - Vid en lyckad matchning när 
influencern är ansedd attraktiv, kommer 
även varumärket (mätt genom source 
credibility) att upplevas som attraktivt. 

Bekräftad 
 

H5 - Det finns ett negativt samband mellan 
tidsaspekten och brand recall 

Ej bekräftad 

 

De hypoteser som undersöktes fick 4 av 5 förkastas. Hypotes 4, om en lyckas match-up mellan 

företag och influencer verifierades. Den tidigare teorin kring brand recall är knapphändig, vilket 

även Knoll och Matthes (2016) belyste i sin metaanalys. I våra analyser har informationen och 
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resultaten från våra modeller inte visat tillräckligt starka belägg för att kunna bekräfta vissa 

hypoteser. Detta kan också bero på att Na-kd’s samarbete med dessa influencers är lyckade och 

därför kan vi inte utläsa effekterna av vissa aspekter och dess påverkan på brand recall. Både 

Bianca Ingrosso och Linn Ahlborg ansågs ha en hög ”source credibility” vilket gör det svårt att 

bekräfta påverkan på brand recall. Det är av vikt att välja rätt influencer, något som Kahle och 

Holmes (1985) och Kamins (1990) poängterade, då det kan ge goda effekter på varumärkets brand 

awareness och således påverka varumärkets brand recall.  

Att Na-kd valt goda ambassadörer för deras varumärke tycks vi kunna utläsa från våra 

enkätundersökningar, även om Linn Ahlborg visar sig vara något bättre matchad med varumärket. 

Detta kan som tidigare nämnts bero på hennes gästkollektioner med Na-kd, varför hon blir mer 

associerad med Na-kd än Bianca Ingrosso och att hennes läsare tycks minnas inläggen bättre. Mat 

Dom et al. (2016) fann också betydelsen av matchning mellan influencer och varumärke. De menar 

att det är nyckeln till en influencers effektivitet för varumärket.  
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6. Bidrag 
Syftet med denna uppsats var att analysera hur influencer-baserad marknadsföring, vad gäller brand 

recall, påverkas av tidsaspekten, vampire effect, source credibility och match-up hypotesen. Med 

vårt resultat har vi kunnat testa hur brand recall påverkas av dessa olika aspekter. Vårt resultat 

kommer att bidra till det teoretiska och det praktiska fältet. Med hjälp av vårt resultat har vi funnit 

stöd för en viss del av teorin, men även kunnat förkasta flera av våra hypoteser som vi inte har 

kunnat verifiera med stöd från teorin.  

 
Fyra av våra fem hypoteser förkastades. Den enda hypotesen som bekräftades i vår undersökning 

var den gällande match-up hypotesen. I vår undersökning fann vi att matchningen mellan våra valda 

influencers och Na-kd ansågs vara lyckade då de båda korrelerade, detta mätt genom source 

credibility.  

 
 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Figur 11. Hypotesmodell med bidrag. Källa: egen 

 
Modellen ovan är vår ursprungliga modell över befintlig teori. Under studiens gång har det 

framkommit nya aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till. Vår data visar att valet av 

influencer är mycket viktigt, då valet kan ha en stor påverkan på utfallet. Att välja en lämplig och 
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“rätt” influencer kan exempelvis förhindra uppkomsten av “vampire effect” vid användandet av 

kända profiler.  

 

H1 testades för att undersöka huruvida vampire effect hade en påverkan på brand recall, vilket 

genom vår undersökning fick förkastas. Eftersom att Na-kd använder sig mycket av influencers 

skulle det kunna tänkas att ”vampire effect” skulle kunna ha en effekt. Erfgen et al. (2015) beskriver 

hur “vampire effect” kan uppstå när influencern överskuggar Na-kd’s varumärke. Vi kom dock 

fram till i resultatet att denna effekt inte hade påverkan på Na-kd. Tidigare forskning visar dock att 

“vampire effect” inte behöver uppstå när en kognitiv länk finns mellan influencern och varumärket. 

Länken är så pass stark att konsumenten associerar varumärket och den kända profilen (Erdogan, 

1999; Erfgen et al., 2015; Kuvita & Karlicek, 2014). Att vår undersökning inte visade någon effekt 

på “the vampire effect” kan ha att göra med att det finns en kognitiv länk mellan influencern och 

varumärket. Återigen vill vi poängtera att det är viktigt att välja rätt influencer som har en kognitiv 

länk med varumärket. 

  

H2 prövades för att se om “trustworthiness” var den viktigaste dimensionen i “source credibility 

model” gällande synen på influencern. Detta byggde på Malik och Gupthas (2014) tidigare teorier 

om den viktigaste dimensionen inom source credibility. 

 

Vi förkastade H2 då vårt resultat visar att “expertise” är den viktigaste dimensionen när det kommer 

till synen på influencern, i fallen för båda våra influencers. Eisend och Langner (2010) beskriver att 

expertisen hos influencern var viktigast i effekterna på längre sikt. De beskriver vidare att 

“expertise” blir viktiga för konsumenter efter en längre tid efter exponering, vilket kan förklara vårt 

resultat då tidsaspekten hade en inverkan på de inlägg från respektive influencers Instagram. Våra 

utvalda influencers har under en längre tid samarbetat med Na-kd. Att de ses som “experter” kan ha 

att göra med detta då konsumenterna under en längre tid exponeras för reklam och samarbeten med 

Na-kd via Instagram. Det kan således vara bra för företag och varumärken att välja influencer med 

hög expertis då detta kan påverka uppfattningen om varumärket på längre sikt och kan få 

konsumenter att få en bättre brand recall. 

  

Vi valde att addera tidsaspekten i vår teoretiska modell då forskning kring detta var knapphändig. 

Detta för att undersöka H5, att det skulle finnas ett negativt samband mellan tidsaspekten och brand 

recall. I vårt fall visade det sig att det kan vara andra faktorer än tidsaspekten som kan påverka vad 

konsumenter minns eller ej. Vårt resultat visar exempelvis att respondenter minns vissa äldre inlägg 

bättre än de nya. Vårt resultat visar att detta visar sig lite mer i Bianca Ingrossos fall. Tidigare 
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forskning om brand recall på längre sikt är väldigt begränsad. Eisend och Langner (2010) beskriver 

att flera effekter av marknadsföring inte brukar uppstå direkt vid exponering. De menar vidare att 

konsumenternas beslutfattande brukar förklaras av reklamexponering och köpbeslut brukar ofta ske 

när konsumenten utför ett köp. Vi har utifrån våra undersökningar funnit att tidsaspekten inte har 

spelat stor roll. Det verkar snarare vara andra faktorer än tidsaspekten som gör att respondenter 

minns inläggen eller ej. Trogna följare till respektive influencer säger sig minnas vad de vill 

minnas, detta oavsett om inlägget har inträffat eller inte. Vid användandet av rätt influencer behöver 

inte tidsaspekten vara ett hot för respondenternas förmåga att minnas varumärket 

 

Att minnas det varumärke som våra influencer samarbetar med är enligt vårt resultat varierat. En del 

respondenter minns dessa inlägg medan andra inte alls kommer ihåg samarbetet. Respondenterna 

för Linn Ahlborgs enkät säger sig minnas Na-kd från inläggen rätt väl, jämfört med Bianca 

Ingrossos respondenter som minns inläggen från hennes Instagram men har svårare att minnas 

samarbetet med Na-kd. Teorin visar att attityder som skapas direkt vid exponering är influerade av 

affektiva egenskaper (Eisend & Langner, 2010). Vilket kan förklara att respondenterna anser Linn 

Ahlborg besitta fler av dessa affektiva egenskaper. 

  

Att välja rätt influencer och därmed få en lyckad match-up kan ge goda effekter för företaget. Vi 

fann att våra influencers verkar vara bra matchade med Na-kd’s varumärke. Detta kan bero på att 

målgruppen för dessa influencers och Na-kd tycks vara densamma. Det kan vara av betydelse att 

den influencer som profilerar varumärket talar till samma konsumenter som företaget i fråga vill 

tala till. Att influencer och varumärke matchar på ett kognitivt plan kan vara viktigt, som bland 

annat Kamins (1990) påpekar, eller att de egenskaper hos varumärke och influencer kongruerar som 

De Veirman et al. (2017) belyser, kan det också vara beaktningsvärt att välja rätt influencer utifrån 

den målgrupp företaget vill nå. Det är också bland annat detta som gör att vi finner stöd för H4, att 

vid en lyckad matchning kommer både influencer och varumärke att upplevas som attraktivt.  

  

Det väsentliga som framkommit i vår studie är återigen som vi tidigare påpekat, valet av en lämplig 

influencer för det varumärke som ska synas. Att välja rätt influencer har flera positiva effekter. 

Exempelvis behöver varken tidsaspekten eller vampire effect vara ett hot mot förmågan att minna 

varumärket, om rätt influencer har valts. Då vi även förkastade H3 kan vi konstatera att 4 av våra 5 

hypoteser ej kunde bekräftas vilket visar att tidigare forskning inte alltid stämmer. Att vi, trots vårt 

stora empiriska material ej kunde verifiera majoriteten av våra hypoteser. 
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6.2 Praktiskt bidrag 
Vårt bidrag till praktiker är att det är viktigt att använda sig av rätt influencer för bästa möjliga 

effekt och resultat. Na-kd har satsat på sociala medier och användandet av influencers på ett mycket 

effektivt sätt, vilket vi funnit svar på i vår studie. Vårt tips till praktiker är att med försiktighet 

försöka hitta influencers som matchar med varumärket. Match-up hypotesen är ett bra sätt att mäta 

om en influencer matchar med varumärket och då är lämplig att representera varumärket. Det är 

även viktigt för praktiker att veta att beroende på vilken influencern som väljs, kommer olika 

effekter att uppstå. Vi kan se små skillnader i vårt resultat beroende på om det är Bianca Ingrosso 

eller Linn Ahlborg som representerar varumärket, vilket kan ge olika effekter på konsumenternas 

brand recall. Enligt våra resultat anser vi Linn Ahlborg vara ett bättre val för Na-kd och verkar vara 

mer gynnsamt för varumärket.  

  

I rådande konkurrensläge, där det blir allt viktigare att synas, är sociala medier en bra plattform att 

marknadsföra sitt varumärke. Små reklamfilmer kan synas på olika plattformar, som YouTube, men 

då funktioner som “ad-blocker” finns tillgängliga och konsumenter således “skippar” reklamen, blir 

det allt viktigare för företag att synas på andra sätt. Na-kd har nästintill endast använt sig av 

influencers för att sprida kunskapen om deras varumärke, vilket har varit lyckat sett till företaget 

snabba tillväxt. Att använda sig av influencers kan vara ett effektivt och relativt billigt sätt att nå en 

stor mängd konsumenter, jämfört med att köpa reklamplats i exempelvis en tidning eller TV. Väljs 

rätt influencer, med en tydlig association till varumärket kan detta ge goda fördelar för företaget och 

varumärket kan växa. Praktiker bör dock noga överväga val av influencers. Detta för att undvika att 

influencers blir vampyrer och suger uppmärksamheten från varumärket.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Forskning som berör tidsaspekten på brand recall är knapphändig. Vi har genom studiens gång 

försökt att besvara hur brand recall påverkas av tidsaspekten, men inte fått tydliga svar samt 

skillnader på effekten som uppstår vid längre sikt. Vi vill därför föreslå, i linje med Knoll och 

Matthes (2016), att framtida forskning borde studera hur brand recall påverkas på längre sikt. Detta 

då olika konsumentbeteenden inte uppstår direkt efter exponering utan kan förändras över tid 

(Eisend & Langner, 2010). 
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8. Appendix 
 

8.1 Bilaga 1. Source Credibility Model, Ohanian (1990) 
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8.2 Bilaga 2. Rotated factor matrix  
 

8.2.1 Rotated Factor Matrix – Bianca Ingrosso 

Rotated Factor Matrix – Enkät 1 

  

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Uppriktigt 

0,871                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Trovärdigt 

0,866                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Ärligt 

0,864                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: 

Professionellt 

0,837 0,252               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Bra 

0,827                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kunnigt 

0,816 0,254               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kompetent 

0,814                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Äkta 

0,813                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Pålitligt 

0,775                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Skickligt 

0,766                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Tillförlitligt 

0,762                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Erfaret 

0,758                 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Attraktivt 

0,659       0,269   0,409     
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Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Stilfullt 

0,648           0,517     

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Snyggt 

0,611           0,521     

Brukar du handla på Na-

kd? 

0,555   0,259   0,308         

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Sexigt 

0,412           0,342     

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Lyx 

0,398           0,268     

Jag tycker att X som 

influencer är: Bra 

  0,835               

Jag tycker att X som 

influencer är: Skicklig 

  0,829               

Jag tycker att X som 

influencer är: Kompetent 

  0,812               

Jag tycker att X som 

influencer är: Äkta 

  0,811               

Jag tycker att X som 

influencer är: Professionell 

0,261 0,809               

Jag tycker att X som 

influencer är: Trovärdig 

0,265 0,791           0,342   

Jag tycker att X som 

influencer är: Uppriktig 

  0,780           0,397   

Jag tycker att X som 

influencer är: Kunnig 

  0,776               

Jag tycker att X som 

influencer är: Pålitlig 

0,288 0,755           0,276   

Jag tycker att X som 

influencer är: Ärlig 

  0,748           0,453   

Jag tycker att X som 

influencer är: Attraktiv 

  0,725               

Jag tycker att X som 

influencer är: Stilfull 

  0,721               
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Jag tycker att X som 

influencer är: Snygg 

  0,566               

Jag tycker att X som 

influencer är: Lyxig 

  0,555               

Jag tycker att X som 

influencer är: Sexig 

  0,541               

Jag tycker att X är lämplig 

att representera ett 

varumärke som Na-kd: 

0,345 0,509               

Jag tycker att X som 

influencer är: Elegant 

  0,442               

Jag kan identifiera mig 

med X: 

  0,429 0,382             

4. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,815             

5.Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,788             

4. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,783             

5. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,755             

2. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,703             

1. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,698             

2. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,677             
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3. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,662           0,481 

1. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,632             

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

Instagram: 

    0,521 0,292           

Jag följer X på Instagram:   0,387 0,481             

Jag följer X på Snapchat:     0,381 0,327           

Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på YouTube: 

      0,689           

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

YouTube: 

    0,381 0,593           

Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på Snapchat: 

      0,561           

Jag följer X på Youtube:   0,287 0,378 0,538           

Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på Instagram: 

      0,420 0,305         

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

    0,358 0,397           

Ålder       -

0,286 

          

Ingen kännedom om Na-

kd/Hög kännedom om Na-

kd 

0,294       0,797         

Obekant med na-

kd/välbekant med na-kd 

0,280       0,779         
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Har inte alls hört talas/hört 

talas om i hög grad Na-kd 

      0,317 0,660         

När jag tänker på Na-kd 

tänker jag på/associerar 

jag med X: 

    0,345     0,805       

När jag tänker på X tänker 

jag på/associerar jag med 

Na-kd: 

    0,353     0,764       

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Elegant 

0,383           0,402     

3. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,685           0,685 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Enkät = 1,00 

b. Rotation converged in 7 iterations. 

 

8.2.2. Rotated Factor Matrix – Linn Ahlborg 

 

Rotated Factor Matrix – Enkät 2 

  

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jag tycker att X som 

influencer är: Kompetent 

0,821                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Professionell 

0,821                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Kunnig 

0,809                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Äkta 

0,806 0,259               

Jag tycker att X som 

influencer är: Bra 

0,800   0,330             
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Jag tycker att X som 

influencer är: Pålitlig 

0,798   0,284             

Jag tycker att X som 

influencer är: Uppriktig 

0,798           0,390     

Jag tycker att X som 

influencer är: Trovärdig 

0,794 0,269 0,307       0,277     

Jag tycker att X som 

influencer är: Skicklig 

0,785                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Ärlig 

0,772           0,383     

Jag tycker att X som 

influencer är: Stilfull 

0,734   0,336             

Jag tycker att X som 

influencer är: Snygg 

0,719                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Attraktiv 

0,719   0,436             

Jag tycker att X som 

influencer är: Sexig 

0,630                 

Jag tycker att X som 

influencer är: Elegant 

0,603   0,324             

Jag tycker att X är lämplig 

att representera ett 

varumärke som Na-kd: 

0,569 0,256 0,304             

Jag tycker att X som 

influencer är: Lyxig 

0,550   0,363             

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Uppriktigt 

  0,878               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Trovärdigt 

  0,876               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Ärligt 

  0,866               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: 

Professionellt 

  0,858               
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Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Äkta 

  0,830               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kompetent 

  0,824               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Bra 

  0,816               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kunnigt 

0,266 0,814               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Pålitligt 

  0,782               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Erfaret 

0,250 0,780               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Skickligt 

  0,774               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Tillförlitligt 

  0,772               

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Attraktivt 

  0,585     0,553         

Brukar du handla på Na-

kd? 

  0,469   0,309 0,300         

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Lyx 

  0,349     0,267         

4. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,835         -

0,294 

  

4. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

0,257   0,825         -

0,258 

  

5. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,764     0,257       

3. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,752           0,594 
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5.Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,742     0,313       

3. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,737           0,456 

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

    0,689             

1. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

0,265   0,684             

1. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,683             

Jag följer X på Youtube: 0,405   0,676         0,289   

Jag följer X på Instagram: 0,365   0,668             

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

Instagram: 

    0,668             

Jag följer X på Snapchat: 0,302   0,661         0,255   

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

YouTube: 

0,280   0,654             

När jag tänker på Na-kd 

tänker jag på/associerar 

jag med X: 

0,364   0,519             

Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på Snapchat: 

    0,499             

Jag kan identifiera mig 

med X: 

0,443   0,447         0,273   
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Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på YouTube: 

    0,407             

När jag tänker på X tänker 

jag på/associerar jag med 

Na-kd: 

    0,384             

Ålder     -

0,282 

            

Jag minns att influencers 

har gjort reklam för Na-kd 

på Instagram: 

                  

Ingen kännedom om Na-

kd/Hög kännedom om Na-

kd 

  0,325   0,813           

Obekant med na-

kd/välbekant med na-kd 

  0,310   0,796           

Har inte alls hört talas/hört 

talas om i hög grad Na-kd 

      0,607           

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Snyggt 

  0,502     0,684         

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Stilfullt 

  0,547     0,677         

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Sexigt 

  0,336     0,460         

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Elegant 

  0,355     0,384         

2. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-

kd? 

    0,589     0,691       

2. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

    0,596     0,654       

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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a. Enkät = 2,00 

b. Rotation converged in 8 iterations. 
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8.3 Bilaga 3. Klusteranalys  

 

Klusteranalyserna nedan är färgkodade enligt följande:  

1–2,9 = Röd 

3–4,9 = Gul  

5–7 = Grön 

8.3.1 Klusteranalys – Bianca Ingrosso 

Final Cluster Centers - Bianca Ingrosso 

  

Cluster 

1 2 3 4 5 

Ålder 1,65 2,26 1,90 1,88 1,63 

Brukar du handla på Na-kd? 3,3 1,8 2,6 2,4 4,3 

Har inte alls hört talas/hört talas om i hög grad Na-kd 6,8 5,5 6,5 6,4 6,8 

Ingen kännedom om Na-kd/Hög kännedom om Na-kd 6,2 4,5 5,7 5,9 6,4 

Obekant med na-kd/välbekant med na-kd 6,1 4,5 5,7 5,8 6,5 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Attraktivt 5,8 4,3 4,9 4,0 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Stilfullt 5,7 4,4 5,0 4,0 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Snyggt 6,0 4,7 5,4 4,5 6,3 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Elegant 4,5 3,7 3,9 3,9 4,9 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Sexigt 5,1 4,4 4,7 4,4 5,6 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Pålitligt 6,0 4,1 5,0 4,1 6,2 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Tillförlitligt 5,3 3,7 4,4 3,5 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Ärligt 5,8 4,0 4,8 3,6 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Uppriktigt 5,8 4,0 4,7 3,7 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Trovärdigt 6,0 4,1 5,1 3,8 6,2 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Professionellt 6,0 4,2 5,1 3,6 6,1 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Erfaret 5,5 4,0 4,7 3,7 5,9 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Kunnigt 5,8 4,2 4,9 3,7 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Kompetent 5,9 4,2 5,0 3,8 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Skickligt 5,4 3,9 4,4 3,5 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Äkta 5,9 4,1 4,9 3,4 6,1 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Bra 6,1 4,1 5,0 3,7 6,3 



 J. Jansson & C. Najm  

96 
 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Lyx 4,4 3,8 4,0 3,7 4,6 

Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

YouTube: 

5,9 4,0 6,0 6,5 6,7 

Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

Instagram: 

6,6 4,9 6,7 6,7 6,9 

Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

5,2 2,5 4,7 5,7 6,3 

Jag följer X på Instagram: 3,9 2,1 5,4 3,4 6,4 

Jag följer X på Snapchat: 1,4 1,1 2,0 1,6 4,1 

Jag följer X på Youtube: 3,0 1,6 4,0 2,9 5,7 

Jag kan identifiera mig med X: 3,7 2,1 4,0 2,4 5,2 

Jag tycker att X som influencer är: Attraktiv 6,1 4,3 6,1 4,0 6,6 

Jag tycker att X som influencer är: Stilfull 6,2 4,6 6,1 4,0 6,6 

Jag tycker att X som influencer är: Snygg 6,7 5,7 6,6 5,6 6,9 

Jag tycker att X som influencer är: Elegant 5,5 4,6 5,1 4,2 6,0 

Jag tycker att X som influencer är: Sexig 5,6 4,7 5,5 4,4 6,2 

Jag tycker att X som influencer är: Pålitlig 5,7 3,8 5,6 2,9 6,4 

Jag tycker att X som influencer är: Ärlig 5,9 4,3 5,8 3,2 6,4 

Jag tycker att X som influencer är: Uppriktig 6,0 4,4 5,9 3,4 6,5 

Jag tycker att X som influencer är: Trovärdig 5,9 4,0 5,8 3,0 6,4 

Jag tycker att X som influencer är: Professionell 5,9 4,4 5,7 3,2 6,3 

Jag tycker att X som influencer är: Kunnig 5,5 4,2 5,5 3,2 6,1 

Jag tycker att X som influencer är: Kompetent 5,6 4,3 5,6 3,5 6,1 

Jag tycker att X som influencer är: Skicklig 5,9 4,6 5,9 3,6 6,3 

Jag tycker att X som influencer är: Äkta 6,0 4,2 5,9 3,2 6,5 

Jag tycker att X som influencer är: Bra 6,3 4,4 6,3 3,5 6,6 

Jag tycker att X som influencer är: Lyxig 5,6 4,6 5,3 4,0 6,1 

Jag tycker att X är lämplig att representera ett varumärke 

som Na-kd: 

6,4 5,0 6,0 4,3 6,7 

När jag tänker på Na-kd tänker jag på/associerar jag med X: 3,0 2,6 4,3 3,3 5,1 

När jag tänker på X tänker jag på/associerar jag med Na-kd: 2,4 2,3 3,5 3,0 4,7 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på YouTube: 3,4 1,9 4,8 4,7 6,2 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på Instagram: 4,3 2,7 6,2 5,8 6,6 



 J. Jansson & C. Najm  

97 
 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på Snapchat: 1,9 1,5 2,5 3,6 4,6 

1. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,4 1,8 4,7 3,6 6,2 

1. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 1,8 1,3 3,9 3,6 5,9 

2. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,2 1,5 4,5 3,1 6,0 

2. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 1,6 1,2 3,8 3,2 5,6 

3. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,3 1,4 4,3 3,0 5,9 

3. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 1,9 1,1 3,8 3,0 5,7 

4. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,6 1,5 4,9 3,2 6,2 

4. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 1,9 1,2 4,2 3,1 6,1 

5. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,1 1,4 4,5 3,6 6,0 

5.Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 1,7 1,2 3,8 3,2 5,8 

 

 

Grupp 1 = 189 respondenter, 18,3% 

Grupp 2 = 182 respondenter, 17,6% 

Grupp 3 = 284 respondenter, 27, 5% 

Grupp 4 = 69 respondenter, 6,7%  

Grupp 5 = 310 respondenter, 29,9% 
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8.3.2. Klusteranalys – Linn Ahlborg 

Final Cluster Centers - Linn Ahlborg 

  

Cluster 

1 2 3 4 5 

Ålder 1,54 1,27 1,83 1,57 1,82 

Brukar du handla på Na-kd? 3,4 3,7 1,5 2,4 3,5 

Har inte alls hört talas/hört talas om i hög grad Na-kd 6,8 6,8 5,6 6,6 6,7 

Ingen kännedom om Na-kd/Hög kännedom om Na-kd 6,3 6,4 4,5 5,8 6,3 

Obekant med na-kd/välbekant med na-kd 6,3 6,2 4,5 5,5 6,3 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Attraktivt 5,7 5,9 3,7 4,6 5,6 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Stilfullt 5,6 6,1 4,3 4,8 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Snyggt 5,9 6,3 4,5 5,1 6,0 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Elegant 4,6 4,9 3,8 4,2 4,2 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Sexigt 5,1 5,5 4,5 4,6 4,9 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Pålitligt 6,1 6,2 3,9 4,7 5,8 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Tillförlitligt 5,6 5,7 3,3 4,0 5,3 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Ärligt 6,0 6,0 3,7 4,4 5,4 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Uppriktigt 6,0 6,0 3,8 4,5 5,5 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Trovärdigt 6,2 6,2 3,8 4,4 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Professionellt 6,1 6,2 3,9 4,4 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Erfaret 5,7 5,9 3,6 4,2 5,3 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Kunnigt 5,9 6,0 3,9 4,4 5,4 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Kompetent 6,0 6,0 4,0 4,4 5,5 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Skickligt 5,8 5,7 3,7 4,3 5,2 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Äkta 6,1 6,2 3,7 4,4 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Bra 6,2 6,3 3,7 4,5 5,7 

Jag tycker Na-kd som varumärke är: Lyx 4,6 4,8 3,9 4,2 4,0 

Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

YouTube: 

6,5 7,0 5,3 6,8 5,8 

Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

Instagram: 

6,6 6,8 6,1 6,6 6,1 
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Jag minns att influencers har gjort reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

5,1 6,5 4,1 6,4 4,1 

Jag följer X på Instagram: 3,5 6,2 1,7 5,1 1,2 

Jag följer X på Snapchat: 2,7 6,2 1,5 4,4 1,0 

Jag följer X på Youtube: 4,6 6,7 2,5 5,5 2,1 

Jag kan identifiera mig med X: 3,4 5,1 1,9 3,1 2,0 

Jag tycker att X som influencer är: Attraktiv 5,3 6,6 3,8 4,8 3,5 

Jag tycker att X som influencer är: Stilfull 5,5 6,6 4,1 4,8 4,1 

Jag tycker att X som influencer är: Snygg 6,2 6,7 5,2 5,4 4,8 

Jag tycker att X som influencer är: Elegant 5,1 6,0 4,1 4,4 3,4 

Jag tycker att X som influencer är: Sexig 5,1 5,8 4,2 4,3 3,9 

Jag tycker att X som influencer är: Pålitlig 5,4 6,5 3,7 4,2 3,8 

Jag tycker att X som influencer är: Ärlig 5,4 6,5 3,8 4,4 4,0 

Jag tycker att X som influencer är: Uppriktig 5,6 6,6 4,0 4,5 4,2 

Jag tycker att X som influencer är: Trovärdig 5,4 6,6 3,8 4,5 4,0 

Jag tycker att X som influencer är: Professionell 5,6 6,5 4,3 4,5 4,3 

Jag tycker att X som influencer är: Kunnig 5,3 6,4 4,0 4,1 4,1 

Jag tycker att X som influencer är: Kompetent 5,5 6,4 4,1 4,2 4,4 

Jag tycker att X som influencer är: Skicklig 5,7 6,5 4,3 4,5 4,5 

Jag tycker att X som influencer är: Äkta 5,5 6,6 3,8 4,3 4,2 

Jag tycker att X som influencer är: Bra 5,8 6,8 4,0 4,8 4,2 

Jag tycker att X som influencer är: Lyxig 5,7 6,2 4,4 5,1 4,0 

Jag tycker att X är lämplig att representera ett varumärke 

som Na-kd: 

6,2 6,7 4,7 5,3 4,6 

När jag tänker på Na-kd tänker jag på/associerar jag med X: 4,2 5,4 2,7 4,6 2,1 

När jag tänker på X tänker jag på/associerar jag med Na-kd: 4,0 4,7 2,7 4,1 2,3 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på YouTube: 6,3 6,9 3,7 6,4 3,3 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på Instagram: 6,0 6,7 3,7 6,4 2,8 

Jag minns att X har gjort reklam för Na-kd på Snapchat: 3,6 5,8 1,9 5,3 1,3 

1. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 3,4 6,1 1,5 5,5 1,6 

1. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 3,6 6,1 1,4 5,5 1,5 

2. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 2,4 4,9 1,6 4,3 1,2 

2. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 2,3 4,7 1,3 4,5 1,2 
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3. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 3,8 6,3 1,7 5,8 1,5 

3. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 3,8 6,3 1,5 5,8 1,4 

4. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 5,8 6,9 2,3 6,5 1,7 

4. Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 5,4 6,7 1,8 6,3 1,5 

5. Minns du/känner du igen detta inlägg från X Instagram? 3,1 6,1 1,5 5,8 1,3 

5.Minns du att detta inlägg var i samarbete med Na-kd? 3,0 5,8 1,4 5,6 1,3 

Grupp 1 = 84 respondenter, 19,7%  

Grupp 2 = 181 respondenter, 42,4% 

Grupp 3 = 46 respondenter, 10,8% 

Grupp 4 = 65 respondenter, 15,2% 

Grupp 5 = 51 respondenter, 11,9%   
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8.4 Bilaga 4. Deskriptiv statistik 

8.4.1. Deskriptiv statistik – Bianca Ingrosso 

Descriptive Statisticsa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ålder 1034 1 6 1,84 ,810 

Brukar du handla på Na-kd? 1034 1 7 3,07 1,755 

Har inte alls hört talas/hört 
talas om i hög grad Na-kd 

1034 2 7 6,44 1,069 

Ingen kännedom om Na-

kd/Hög kännedom om Na-kd 

1034 1 7 5,80 1,402 

Obekant med Na-
kd/välbekant med Na-kd 

1034 1 7 5,79 1,470 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Attraktivt 

1034 1 7 5,23 1,371 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Stilfullt 

1034 1 7 5,27 1,299 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Snyggt 

1034 1 7 5,59 1,224 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Elegant 

1034 1 7 4,27 1,345 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Sexigt 

1034 1 7 4,96 1,213 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Pålitligt 

1034 1 7 5,31 1,414 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Tillförlitligt 

1034 1 7 4,76 1,466 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Ärligt 

1034 1 7 5,12 1,364 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Uppriktigt 

1034 1 7 5,12 1,389 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Trovärdigt 

1034 1 7 5,31 1,401 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Professionellt 

1034 1 7 5,32 1,426 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Erfaret 

1034 1 7 5,01 1,425 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Kunnigt 

1034 1 7 5,17 1,315 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kompetent 

1034 1 7 5,24 1,290 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Skickligt 

1034 1 7 4,83 1,392 
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Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Äkta 

1034 1 7 5,21 1,446 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Bra 

1034 1 7 5,33 1,457 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Lyx 

1034 1 7 4,19 1,243 

Jag minns att influencers har 

gjort reklam för Na-kd på 
YouTube: 

1034 1 7 5,89 1,967 

Jag minns att influencers har 

gjort reklam för Na-kd på 

Instagram: 

1034 1 7 6,41 1,380 

Jag minns att influencers har 

gjort reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

1034 1 7 4,95 2,466 

Jag följer X på Instagram: 1034 1 7 4,73 2,485 

Jag följer X på Snapchat: 1034 1 7 2,33 2,256 

Jag följer X på Youtube: 1034 1 7 3,84 2,370 

Jag kan identifiera mig med 

X: 

1034 1 7 3,86 1,918 

Jag tycker att X som 
influencer är: Attraktiv 

1034 1 7 5,79 1,452 

Jag tycker att X som 

influencer är: Stilfull 

1034 1 7 5,87 1,375 

Jag tycker att X som 
influencer är: Snygg 

1034 1 7 6,48 ,993 

Jag tycker att X som 

influencer är: Elegant 

1034 1 7 5,30 1,489 

Jag tycker att X som 

influencer är: Sexig 

1034 1 7 5,50 1,338 

Jag tycker att X som 

influencer är: Pålitlig 

1034 1 7 5,35 1,562 

Jag tycker att X som 

influencer är: Ärlig 

1034 1 7 5,55 1,488 

Jag tycker att X som 

influencer är: Uppriktig 

1034 1 7 5,67 1,444 

Jag tycker att X som 

influencer är: Trovärdig 

1034 1 7 5,50 1,531 

Jag tycker att X som 

influencer är: Professionell 

1034 1 7 5,53 1,440 

Jag tycker att X som 

influencer är: Kunnig 

1034 1 7 5,30 1,552 

Jag tycker att X som 
influencer är: Kompetent 

1034 1 7 5,41 1,443 
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Jag tycker att X som 

influencer är: Skicklig 

1034 1 7 5,63 1,400 

Jag tycker att X som 

influencer är: Äkta 

1034 1 7 5,62 1,490 

Jag tycker att X som 

influencer är: Bra 

1034 1 7 5,85 1,445 

Jag tycker att X som 

influencer är: Lyxig 

1034 1 7 5,37 1,367 

Jag tycker att X är lämplig att 
representera ett varumärke 

som Na-kd: 

1034 1 7 5,99 1,377 

När jag tänker på Na-kd 
tänker jag på/associerar jag 

med X: 

1034 1 7 3,92 2,062 

När jag tänker på X tänker 

jag på/associerar jag med 
Na-kd: 

1034 1 7 3,43 2,037 

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

YouTube: 

1034 1 7 4,42 2,546 

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

Instagram: 

1034 1 7 5,31 2,210 

Jag minns att X har gjort 
reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

1034 1 7 2,91 2,421 

1. Minns du/känner du igen 
detta inlägg från X 

Instagram? 

1034 1 7 4,15 2,539 

1. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

1034 1 7 3,62 2,493 

2. Minns du/känner du igen 
detta inlägg från X 

Instagram? 

1034 1 7 3,92 2,445 

2. Minns du att detta inlägg 
var i samarbete med Na-kd? 

1034 1 7 3,45 2,408 

3. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

1034 1 7 3,83 2,445 

3. Minns du att detta inlägg 
var i samarbete med Na-kd? 

1034 1 7 3,49 2,453 

4. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 
Instagram? 

1034 1 7 4,15 2,488 
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4. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

1034 1 7 3,75 2,477 

5. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 
Instagram? 

1034 1 7 3,89 2,476 

5.Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

1034 1 7 3,50 2,435 

Valid N (listwise) 1034     
      

 

8.4.2. Deskriptiv statistik – Linn Ahlborg 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ålder 427 1 6 1,49 ,644 

Brukar du handla på Na-kd? 427 1 7 3,19 1,748 

Har inte alls hört talas/hört 

talas om i hög grad Na-kd 

427 2 7 6,65 ,816 

Ingen kännedom om Na-

kd/Hög kännedom om Na-kd 

427 1 7 6,06 1,229 

Obekant med Na-

kd/välbekant med Na-kd 

427 1 7 5,94 1,400 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Attraktivt 

427 1 7 5,41 1,356 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Stilfullt 

427 1 7 5,55 1,202 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Snyggt 

427 1 7 5,81 1,193 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Elegant 

427 1 7 4,53 1,295 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Sexigt 

427 1 7 5,09 1,175 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Pålitligt 

427 1 7 5,67 1,318 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Tillförlitligt 

427 1 7 5,13 1,412 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Ärligt 

427 1 7 5,41 1,335 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Uppriktigt 

427 1 7 5,45 1,291 



 J. Jansson & C. Najm  

105 
 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Trovärdigt 

427 1 7 5,63 1,314 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Professionellt 

427 1 7 5,59 1,303 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Erfaret 

427 1 7 5,28 1,396 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Kunnigt 

427 1 7 5,43 1,288 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Kompetent 

427 1 7 5,49 1,255 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Skickligt 

427 1 7 5,22 1,328 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Äkta 

427 1 7 5,57 1,418 

Jag tycker Na-kd som 

varumärke är: Bra 

427 1 7 5,67 1,376 

Jag tycker Na-kd som 
varumärke är: Lyx 

427 1 7 4,48 1,249 

Jag minns att influencers har 

gjort reklam för Na-kd på 

YouTube: 

427 1 7 6,54 1,277 

Jag minns att influencers har 

gjort reklam för Na-kd på 

Instagram: 

427 1 7 6,58 1,092 

Jag minns att influencers har 
gjort reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

427 1 7 5,68 2,085 

Jag följer X på Instagram: 427 1 7 4,44 2,642 

Jag följer X på Snapchat: 427 1 7 4,10 2,723 

Jag följer X på Youtube: 427 1 7 5,10 2,316 

Jag kan identifiera mig med 

X: 

427 1 7 3,77 1,968 

Jag tycker att X som 

influencer är: Attraktiv 

427 1 7 5,41 1,655 

Jag tycker att X som 

influencer är: Stilfull 

427 1 7 5,55 1,515 

Jag tycker att X som 

influencer är: Snygg 

427 1 7 6,00 1,316 

Jag tycker att X som 

influencer är: Elegant 

427 1 7 5,04 1,646 

Jag tycker att X som 

influencer är: Sexig 

427 1 7 5,06 1,460 

Jag tycker att X som 
influencer är: Pålitlig 

427 1 7 5,29 1,561 
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Jag tycker att X som 

influencer är: Ärlig 

427 1 7 5,38 1,616 

Jag tycker att X som 

influencer är: Uppriktig 

427 1 7 5,52 1,549 

Jag tycker att X som 

influencer är: Trovärdig 

427 1 7 5,41 1,498 

Jag tycker att X som 

influencer är: Professionell 

427 1 7 5,52 1,439 

Jag tycker att X som 
influencer är: Kunnig 

427 1 7 5,33 1,529 

Jag tycker att X som 

influencer är: Kompetent 

427 1 7 5,39 1,453 

Jag tycker att X som 
influencer är: Skicklig 

427 1 7 5,56 1,409 

Jag tycker att X som 

influencer är: Äkta 

427 1 7 5,42 1,564 

Jag tycker att X som 
influencer är: Bra 

427 1 7 5,69 1,512 

Jag tycker att X som 

influencer är: Lyxig 

427 1 7 5,49 1,511 

Jag tycker att X är lämplig att 
representera ett varumärke 

som Na-kd: 

427 1 7 5,89 1,421 

När jag tänker på Na-kd 

tänker jag på/associerar jag 
med X: 

427 1 7 4,38 2,048 

När jag tänker på X tänker 

jag på/associerar jag med 

Na-kd: 

427 1 7 3,96 2,022 

Jag minns att X har gjort 

reklam för Na-kd på 

YouTube: 

427 1 7 5,91 1,943 

Jag minns att X har gjort 
reklam för Na-kd på 

Instagram: 

427 1 7 5,75 2,044 

Jag minns att X har gjort 
reklam för Na-kd på 

Snapchat: 

427 1 7 4,34 2,570 

1. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 
Instagram? 

427 1 7 4,45 2,525 

1. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

427 1 7 4,48 2,551 
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2. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

427 1 7 3,54 2,305 

2. Minns du att detta inlägg 
var i samarbete med Na-kd? 

427 1 7 3,41 2,352 

3. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 

Instagram? 

427 1 7 4,69 2,460 

3. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

427 1 7 4,60 2,489 

4. Minns du/känner du igen 

detta inlägg från X 
Instagram? 

427 1 7 5,49 2,263 

4. Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

427 1 7 5,26 2,404 

5. Minns du/känner du igen 
detta inlägg från X 

Instagram? 

427 1 7 4,39 2,454 

5.Minns du att detta inlägg 

var i samarbete med Na-kd? 

427 1 7 4,20 2,465 

Valid N (listwise) 427     

 
a. Enkät = 2,00 
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8.5 Bilaga 5. Översättning av ord från Source Credibility Model 

 

Ord fr. modellen av 

Ohanian 

Direkt översatt till 

svenska 

Vår översättning till enkät 

(med ev. exempel) 

Attractive Attraktiv Attraktiv 

Classy Fin/tjusig Stilfull 

Beautiful Vacker Snygg 

Elegant Elegant Elegant 

Sexy Sexig Sexig 

Dependable Pålitlig Pålitlig 

Honest Ärlig Ärligt 

Reliable Tillförlitlig Tillförlitlig (jag känner tillit till 

kvaliteten på Na-kd’s kläder) 

Sincere Uppriktig Uppriktigt 

Trustworthy Trovärdig Trovärdig 

Expert Expert Professionell 

Experienced Erfaren Erfaren 

Knowledgeable Upplyst/Kunnig Kunnig 

Qualified Kvalificerad Kompetent 

Skilled Rutinerad Skicklig 

   

Unattractive Oattraktiv Oattraktiv 

Not classy Inte stilfull Smaklös 

Ugly Ful Ful 

Plain Enkel Vardaglig 

Not sexy Osexig Osexig 

Undependable Oberoende Opålitlig 

Dishonest Oärlig Oärlig 

Unreliable Otillförlitlig Otillförlitlig 

Insincere Falsk Falsk 

Untrustworthy Otillförlitlig/ovederhäftig Icke trovärdig 

Not an expert Icke expert Oprofessionell 

Inexperienced Oerfaren Oerfaren 
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Unqualified Icke kvalificerad Inkompetent 

Unskilled Orutinerad Oskicklig 

 

 

8.6 Bilaga 6. Cronbach’s alfa  
 

8.6.1. Cronbach’s alfa – Bianca Ingrosso  
 

 
 

8.6.2 Cronbach’s alfa – Linn Ahlborg 
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8.7. Bilaga 7. Enkäter 
Nedan presenteras vår enkät, vi publicerade två enkäter med identiska frågor. Det enda som skiljde 

enkäterna åt är bilderna från respektive influencers Instagram, som av förklarliga skäl är olika. Vi 

har därför valt att bifoga en enkät, med Linn Ahlborgs inläggsfrågor presenterade efter enkäten. Där 

namnet ”Bianca Ingrosso” förekommer finns istället ”Linn Ahlborg” i enkät 2. 
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Nedan visas de frågor som rör Linn Ahlborgs Instagram-inlägg. 
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