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Sammanfattning 
 

Titel: Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Matilda Gabrielsen och Sofia Qvarnström 

Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback  

Datum: 2019 - Maj 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag 

använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv. 

 

Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad 

enkätundersökning. Enkäten genererade 101 svar varav 95 var representativa. I SPSS bearbetades 

datan och analyserades därefter genom deskriptiv analys, korrelationsanalys och regressionsanalys. 

Resultatet användes sedan för att skapa diskussion som mynnar ut i studiens slutsats. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat indikerar att influencers på Instagram är betydande för 

kunders tillit till ett företags varumärke. Kunder uppskattar influencers rekommendationer, vilket 

påverkar kundernas köpbeteende positivt. Influencers ses som en pålitlig tredje part, vilket tyder på 

att företags ärlighet till kunder påverkas positivt. Resultatet visar även att företag behöver beakta 

marknadsföringens budskap för att det ska upplevas informativt och inspirerande istället för 

påtryckande. Strategiskt användande av influencers bidrar således till kunders ökade tillit.   

  

Examensarbetets bidrag: Det teoretiska bidraget tillför kunskap kring influencer marketing och 

tillit, som studerats utifrån ett kundperspektiv. Teoretiska antaganden som lyfts fram ur tidigare 

forskning inom området har både styrkts och bekräftats. Studiens praktiska bidrag är att öka 

företags förståelse för tillämpning av influencer marketing i marknadsföringsstrategin. Därmed kan 

marknadsföringen bli mer kraftfull med möjlighet att förbättra kunders tillit till varumärket. 

 

Förslag till vidare forskning: Förslagsvis kan vidare forskning studera andra aspekter av kunders 

tillit gentemot varumärke, såsom kommunikation och kunders rekommendationer, för att därigenom 

få en djupare förståelse hur tillit verkar i relation till kunder och varumärke. Ytterligare förslag till 

framtida forskning är att studera andra plattformar än Instagram samt att utöka studiens urval. 

 

Nyckelord: Tillit, Influencers, Influencer marketing, Sociala medier, Varumärke 



 

 

Abstract 
 

Title: Influencers impact in customers trust in relation to companies’ brand 

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

Authors: Matilda Gabrielsen and Sofia Qvarnström 

Supervisor: Akmal Hyder and Michelle Rydback  

Date: 2019 - May 

 

Aim: The purpose of the study is to analyze consumers trust in brands when companies use 

influencers in their social media marketing. The study is based on a customer perspective. 

 

Method: The study was based on a quantitative method where the empirical data were collected 

through a web-based survey. A total of 101 responses were collected, and 95 of them were 

representative. In SPSS, the data was processed and then analyzed by using descriptive analysis, 

correlation analysis and regression analysis. The result was in turned used to conduct a discussion 

that led to the study's conclusion. 

 

Results and conclusion: The results indicate that influencers on Instagram have an impact on 

customer trust. Customers appreciate recommendations from influencers, which positively affects 

their buying behavior. Influencers also has a positive effect in companies´ honesty to customers. 

The results show that the marketing message should be informative and inspiring to increase the 

brands trust. Strategic use of influencer marketing would thus contribute to customers' trust. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution is about the customer perspective being 

studied in influencer marketing and trust. Previous research is both strengthened and confirmed. 

The practical contribution is to increase companies understanding of the application of influencer 

marketing in their marketing strategy. In this way, marketing can be more powerful with the 

possibility of improving customers' trust in the brand. 

 

Suggestions for further research: Further research may study further aspects of customers' trust in 

the brand. In order to achieve a deeper understanding of how trust works in relation to customers 

and brands, factors such as communication and customer recommendations could be studied. 

Further research may also study a different platform than Instagram and a more extensive sample.  

 

Key words: Trust, Influencers, Influencer marketing, Social media, Brand 
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1. Inledning 
 

I det inledande avsnittet presenteras studiens bakgrund, problematisering, syfte och avgränsning. 

Inledningskapitlet omfattas även av studiens disposition samt en begreppsförklaring där studiens 

mest centrala begrepp tydliggörs.  

 

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringens framgång har genererat nya marknadsföringsstrategier för företag som ska 

förstärka kunders tillit till ett varumärke. Tillit definieras som viljan att känna förtroende till en 

motpart och fokuserar i den här studien på kunders tillit till ett varumärke i relation till företags 

marknadsföringsstrategier (Bianchi & Saleh, 2010; Tsimonis & Dimitriadis, 2014).  

 

Sociala medier, som är en uppsättning av digitala plattformar, har bidragit till att kunders tillit till 

varumärken förbättrats genom att kommunikation och företags tillgänglighet effektiviserats (Selin, 

2018). För att ha en lönsam position på marknaden menar både Bhardwaj och Fairhurst (2009) och 

Herrero, San Martín och Garcia-De los Salmones (2017) att företag behöver visa öppenhet kring 

förändringar genom att anpassa marknadsföringsstrategin till rådande situation.  

 

Den komplexa företagsmiljön är en möjlig anledning till att fenomenet influencer marketing, som 

uppkommit ur sociala medier, blivit en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Influencer marketing 

är en växande trend som syftar till att förstärka konsumenters tillit till ett varumärke (Hsu, Chuan‐

Chuan Lin & Chiang, 2013; Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). Ett företags 

varumärke identifierar de produkter eller tjänster som företaget representerar och kan bestå av ett 

namn, en symbol eller en logotyp (Keller, 2013). 

 

Externa varumärkesambassadörer, så kallade influencers, utgör grunden för influencer marketing. 

Influencers är kända och inflytelserika personer med ett högt antal följare som verkar på sociala 

medier (Patrick Rau, Zhou, Chen & Lu, 2013). Genom influencers personliga preferenser och 

utstrålning uppmuntrar de till ökad tillit och förstärkt varumärke (Ndubisi, 2007). Forskning tyder 

på att användandet av influencer marketing som marknadsföringsstrategi har ökat anmärkningsvärt 

eftersom företag upplevt att det förbättrat verksamhetens effektivitet och omsättning (Schilke & 

Huang, 2018; Tiago & Veríssimo, 2014). 
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1.2 Problematisering 

Allt fler företag tycks uppleva svårigheter i att vara tillförlitlig och samtidigt förmedla varumärket 

på ett ärligt sätt (Bhardwaj & Fairhurst, 2009; Godey, Manthiou, Pederxoli, Rokka, Aiello, Donvito 

& Singh, 2016; Selin 2018). Influencer marketing har blivit en användbar marknadsföringsstrategi 

för företag eftersom det kan bidra till förbättrad tillit.  

 

Däremot belyser Selin (2018) att det förekommer svårigheter kring företags strategiska tillämpning 

av influencer marketing. Problemen orsakas av förändringar i kunders uppfattning om 

marknadsföring, vilket resulterat i att kundernas tolerans av reklam minskat (Evans, Phua, Lim & 

Jun, 2017). Kunder upplever alltmer att annonsering via sociala medier är påtryckande istället för 

informativ. Därför involveras influencers i syfte att förändra kunders uppfattning av att 

annonseringen är påtryckande marknadsföring.  

 

Genom influencers personifieras varumärket, vilket därigenom ökar tilliten och påverkar kunders 

köpbeteende positivt (Evans et al., 2017). Enligt Uzunoğlu och Misci Kip (2014) främjar 

influencers kunders tillit genom att framstå som en förtroendeingivande tredje part. Alalwan, Rana, 

Dwivedi och Algharabat (2017) betonar dock att företag som vill investera i influencer marketing 

behöver förstå hur tillit byggs upp och bibehålls. Samarbetet riskerar annars att överexponera 

varumärket, vilket kan innefatta negativa effekter (Evans et al., 2017).  

 

Med stöd av Evans et al. (2017) och Kietzmann et al. (2011) har vi upptäckt brister i tidigare 

forskning om influencer marketing. Vi har funnit en avsaknad av studier som undersöker hur tillit 

påverkas av influencers sett ur ett kundperspektiv. Tidigare forskning om influencer marketing har 

främst utgått från företagens perspektiv på marknadsföring. Tiago och Veríssimo (2014) belyser att 

det finns behov av vidare forskning med fokus på fler aspekter, vilket lämnar ett gap i forskningen. 

Vidare forskning om influencer marketing är därmed i behov av att fokusera på ytterligare 

perspektiv för att främja tilliten (ibid.).  

 

Utifrån studerad litteratur inom influencer marketing har vi funnit ett intresse av att undersöka 

influencers inverkan på kunders tillit till ett varumärke, sett ur kunders perspektiv. Då vi funnit att 

befintlig forskning kring ämnet främst fokuserat på företagsaspekter ämnar studien till att fylla det 

teoretiska gapet genom att bidra med ytterligare aspekter (Evans et al., 2017; Kietzmann et al., 

2011; Tiago & Veríssimo, 2014). Genom att vi studerar en annan aspekt, kundperspektivet, kan vi 

undersöka kunders uppfattning om influencers påverkan på tillit. Förhoppningen med studien är att 
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bidra med ytterligare kunskap kring hur företag kan arbeta med influencer marketing för att främja 

tillit i relationen mellan kund och varumärke. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder 

influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka influencer marketing på Instagram. Vi har valt Instagram 

som tillämpningsområde, eftersom det är en efterfrågad plattform för influencers och företag. 

Resultaten är därmed inte möjliga att tillämpas som en generalisering i bredare utsträckning än den 

faktiska avgränsningen. Studien har även avgränsats gällande urval i den kvantitativa 

undersökningen som genomförts, då tillfrågade respondenter tillhör den grupp som använder 

Instagram och troligen följer en känd influencer på sociala medier. Som påföljd har de personer som 

inte använder Instagram eller följer en känd influencer fallit bort från undersökningen.  

 

1.5 Disposition  
Studien innehåller totalt sex kapitel där det inledande kapitlet presenterar studiens bakgrund, 

problematisering, syfte och avgränsning samt en disposition i syfte att ge arbetet en tydlig 

överblick. I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som vi ansett varit relevanta för 

studien. Följt av den teoretiska referensramen presenteras studiens hypotesformulering som 

utformats med hjälp av teorier som tidigare beskrivits. Studiens metod av utförande och 

tillvägagångssätt beskrivs i kapitel 3 som bidrar till en djupare förståelse för studiens samtliga 

metodval och ger en ingående beskrivning av studiens datainsamlingsmetod. Slutligen presenteras 

samtliga analyser som genomförts för att redovisa studiens resultat.  

 

Resultaten som framkommit genom insamlad data och studiens genomförda analyser redogörs i 

kapitel 4. Studiens analyser bidrar till tolkningar av data och ger en tydligare bild av de resultat som 

framkommit. Vidare diskuteras och sammanförs det empiriska resultatet i relation till den teoretiska 

diskussionen i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras slutligen studiens slutsats och bidrag. Kapitlet 

sammanfattar studiens resultat som framkommit utifrån teoretisk referensram och insamlad data. 

Utifrån studiens resultat redogörs såväl teoretiskt som praktiskt bidrag. Avslutningsvis redovisas 

samtliga källor som använts genom studiens författande i kapitel 7 och bilagor i kapitel 8.  
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1.6 Begreppsförklaring  

Tillit – Tillit definieras som viljan av att känna tillit och förtroende till en motpart. I uppsatsens 

sammanhang fokuserar tillit på konsumenters upplevda förtroende och tillförlitlighet gentemot ett 

företags varumärke (Bianchi & Saleh, 2010; Bhardwaj & Fairhurst, 2009). 

 

Influencers – Influencers är inflytelserika personer med ett stort följarantal som baserat på 

auktoritet, kunskap eller popularitet inspirerar och påverkar andra människors preferenser (Freberg, 

Graham, McGaughey & Freberg, 2011; McCracken, 1989). I företagssyfte verkar influencers som 

en förmedlare mellan företag och kunder där influencers, genom sociala medier, förbättrar tilliten 

till ett varumärke (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 

 

Influencer marketing - Enkel och kostnadseffektiv marknadsföringsform som utvecklats i samband 

med digitaliseringens framfart. Genom sponsrade inlägg förmedlar influencers information om 

företags produkter eller tjänster i syfte att förbättra konsumenters tillit till ett företags varumärke 

(Woods, 2016). 

 

Sociala medier – Sociala medier (synonymt med Web 2.0) definieras som en uppsättning av digitala 

plattformar såsom Instagram, Facebook och Youtube. Genom att exempelvis publicera text, bilder 

eller videos sprids information snabbt från person till person och skapar en interaktion mellan 

parterna (Evans et al., 2017; Selin, 2018).  

 

eWOM – Electronic Word of Mouth (eWOM) handlar om kommunikation som sker via sociala 

medier (Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). Via internet förmedlar användare och konsumenter åsikter, 

synpunkter och erfarenheter om varumärken som sedan blir tillgängliga för andra onlineanvändare 

(De Veirman et al., 2017).  

 

Varumärke – Representerar ett företags produkt eller tjänst vilket identifieras av en kombination 

med namn, logotyp eller design (Kotler, Armstrong & Parment, 2011; Keller, 2013; Aaker, 1996). 
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2. Teoretisk referensram 
 

Följande avsnitt bygger upp den teoretiska referensramen, vilken sedan ligger till grund för 

studiens hypoteser och resultat. Studiens teoretiska utgångspunkter behandlar tidigare forskning 

kring tillit, influencers, sociala medier och varumärke som sedan mynnar ut till studiens 

hypotesformulering. 

 

2.1 Tillit 
Tillit definieras som viljan av att känna förtroende och lita på en motpart, där det även finns en 

tilltro för att motparten är pålitlig trots vissa hinder eller risker (Bianchi & Saleh, 2010; Bhardwaj & 

Fairhurst, 2009). Att känna tillit kan även innefatta en villighet att ta risker i förhållandet med 

motparten och samtidigt upprätthålla förtroendet (Mayer, Davis & Schoorman, 1995).  

 

Forskare menar att tillit behövs för att företag ska uppnå framgång i relationen mellan konsumenter 

och varumärke. En möjlig anledning till företags intresse att förstå kunders tillit till ett varumärke är 

de fördelar som tillit kan medföra (Keller, 2013; Tiago & Veríssimo, 2014). Enligt Schilke och 

Huang (2018) leder ökad tillit bland annat till gynnsamma beslut, vilket motiverat företag att 

värdesätta tillit. Det har även visats att företag uppnår framgång genom att vinna kunders tillit till 

ett varumärke. Framgång har visats både via ökat förtroende, men också genom positiv inverkan på 

kunders köpbeteende (Chen & Dhillon, 2003; Godey et al., 2016). För att påverka kunders 

köpbeteende och öka förtroendet till ett varumärke är det därmed viktigt att förstå vad som utgör 

kunders tillit (Bhattacharya & Sen, 2003). Genom ökad medvetenhet är det möjligt att främja 

företags ärlighet gentemot konsumenter för att således framstå som mer pålitliga. 

 

Sett ur ett kundperspektiv kan tillit innefatta att känna förtroende till ett varumärke, vilket kan 

påverka kunders köpbeteende och företags ärlighet. Evans et al. (2017) beskriver tillit som en 

interaktion mellan kunders beteende och preferenser i relation till ett varumärke. Kunders tillit 

bygger således på ett fungerande samspel mellan tillit och individens förmåga att känna förtroende 

till ett varumärke (Covey, 2006; Guenzi & Georges, 2010). Ofta framställs tillit som en 

tvådimensionell modell som involverar företags ärlighet och förmåga att hålla löften, vilka båda är 

faktorer som påverkar kunders tillit till ett varumärke (Bianchi & Saleh, 2010; Hess & Story, 2005).  

 

Tillit kan även brytas ner i mindre variabler, vilket innefattar ärlighet och förmågan att influera 

kunders köpbeteende (Kini & Choobineh, 1998). Ärlighet talar för hur väl konsumenter anser att 

företag är ärliga i marknadsföringen av varumärket och därmed hur väl annonseringen stämmer 
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överens med företagets faktiska representation (Hess & Story, 2005). Företags upplevda ärlighet 

kan påverka kunders köpbeteende både positivt och negativt vilket gör det till en betydelsefull 

faktor då företag vill förbättra konsumenters tillit till varumärket (Duncan, 2002). 

 

2.1.1 Tillit i relationer 

Utifrån kunders perspektiv har kraven på relationer mellan företag och konsumenter förändrats och 

gått från att vara en förhoppning till att bli en förväntan (Pop, Mihoc, Fotea & Lazar, 2011). 

Förändringar i kunders beteende beror till viss del på digitaliseringen och som följd har även 

företags behov av anpassning uppkommit (Evans et al., 2017; Tiago & Veríssimo, 2014). I takt med 

förändringar kring kunders beteende växer företags intresse av samspelet i relationen mellan företag 

och kund (Ndubisi, 2007).  

 

Det ökade intresset har bidragit till att allt fler företag insett värdet av att skapa gynnsamma 

relationer med kunder för att på lång sikt erhålla konkurrensfördelar (De Veirman et al., 2017; 

Schilke & Huang, 2018; Srivastava, Fahey & Christensen, 2001). Företag som inte inser värdet av 

relationer riskerar att gå miste om kunder eftersom antalet konkurrerande företag på marknaden är 

stort (Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). De företag som värderar tillit i kundrelationer har påtagligt 

förbättrat varumärkets trovärdighet och ökat konkurrenskraften på marknaden (ibid.).  

 

Guenzi och Georges (2010) menar att det finns ett positivt samband mellan tillit och kunders 

förtroende till företag och dess varumärke. Tillit påverkar kunders köpbeteende och upplevda 

ärlighet gentemot varumärket, vilket gör det viktigt för företag att främja kunders erfarenhet och 

relation till varumärket (Duncan, 2002; Ndubisi, 2007; Tsimonis & Dimitriadis, 2014).  

 

För att förbättra kunders tillit gentemot varumärken arbetar företag med influencer marketing, där 

syftet är att influencers ska förstärka kunders förtroende till varumärket och påverka kunders 

köpbeteende. Figur 1 tydliggör processen av tillit, där influencers agerar som en mellanhand för 

företag och konsumenter. Då företag samarbetar med influencers ska positiv eWOM om varumärket 

spridas för att förbättra relationen mellan företag och kund. Konsumenters tillit till varumärket 

förstärks, vilket på så sätt främjar företags upplevda ärlighet och bidrar till att kunders köpbeteende 

påverkas positivt (De Veirman et al., 2017; Guenzi & Georges, 2010).  
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Figur 1 - Tillitsmodell, egenarbetad utifrån Katz och Lazarsfeld (1955)  

 

2.2 Influencers  

Företag använder ett flertal strategier för att öka kunders tillit till ett varumärke. Influencers är en 

del av marknadsföringsstrategin influencer marketing som uppkommit från sociala medier och 

eWOM. Begreppet influencers är relativt nytt, däremot har fenomenet funnits sedan långt tillbaka 

men i andra sammanhang såsom celebrity endorsements, brand ambassadors och opinion leaders 

(Erdogan, 1999; McCracken, 1989). Både influencers och celebrity endorsements handlar om att 

kända personer använder kändisskapet i reklamsammanhang för att attrahera kunder. Genom att 

skapa igenkänning förbättras konsumenters förtroende till varumärket (Erdogan, 1999; Keller, 

2013; McCracken, 1989; Patrick Rau et al., 2013). Influencers karaktäriseras av sitt sociala nätverk 

och stora följarantal, vilket ökat företags intresse av influencers. Företag betalar eller sponsrar 

influencers som genom sitt mediala inflytande marknadsför och sprider positiv eWOM för att 

förstärka varumärket (De Veirman et al., 2017; Freberg et al., 2011; Jansen, Zhang, Sobel & 

Chowdury, 2009).  

 

Relationen mellan följare och influencer ökar följares hängivenhet. Det är positivt för företag 

eftersom influencers främjar kunders tillit då de uppfattas som en pålitlig oberoende tredje part 

(Freberg et al., 2011; More & Lingam, 2017). Marknadsföring via influencers kan dessutom öka 

budskapets spridning på ett effektivt sätt, vilket är fördelaktigt för företag eftersom det genererar 

bredare målgrupper (Tiago & Veríssimo, 2014). Då influencers marknadsför varumärket på 

Instagram upplevs varumärket som mer förtroendeingivande än om marknadsföringen sker direkt 

från företaget (De Veirman et al., 2017).  
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För att tillförlitligheten ska öka behöver däremot valet av influencer anpassas efter företagets 

varumärke. Om en ”opassande” influencer används riskerar förtroendet att minska, vilket kan ge 

motsatt effekt och en felaktig bild av varumärket (Bhattacharya & Sen, 2003; Erdogan, 1999). 

Företag upplever därmed svårigheter i att välja influencer då personen behöver överensstämma med 

företagets image och målgrupp (De Veirman et al., 2017). För att samarbetet inte ska påverka 

kunders köpbeteende negativt är det således betydande för företag att studera vilken specifik 

målgrupp och relation som finns mellan influencers och följare (Tiago & Veríssimo, 2014; 

Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). 

 

2.2.1 Influencer marketing 

Influencers auktoritet kan påverka företags upplevda ärlighet samt kunders köpbeteende och attityd 

till ett varumärke, vilket bidragit till framgången av influencer marketing (Evans et al., 2017; More 

& Lingam, 2017). Woods (2016) beskriver att influencer marketing är en indirekt 

marknadsföringsform med influencers som tredje part. Influencer marketing har tillkommit från 

sociala medier och är en marknadsföringsstrategi som företag upplevt effektiviserat och förbättrat 

kommunikationen med konsumenterna (Selin, 2018; Alalwan et al., 2017). Det är en strategi som 

innefattar att företag sponsrar eller betalar influencers i utbyte mot marknadsföring och att positiv 

eWOM om varumärket sprids till influencers följare (De Veirman et al., 2017; Selin, 2018).  

 

Influencer marketing är en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi som ger möjlighet att styra det 

som kommuniceras ut till följare, vilket är en bidragande faktor till att företag anser att det är en 

attraktiv strategi (Keller, 2013). Evans et al. (2017) betonar även att influencer marketing är 

fördelaktigt då kunder blivit alltmer skeptiska till traditionella marknadsföringskanaler. 

Annonsering via Instagram upplevs inte som påtryckande och störande i lika hög grad som 

traditionella medier, vilket bidragit till att influencer marketing blivit populärt (Tiago & Veríssimo, 

2014). 

 

Evans et al. (2017) menar att en anledning till att kunder har högre tolerans till marknadsföring via 

Instagram är för att influencer marketing är ett relativt nytt fenomen. Däremot då influencers anger 

att det är ett betalt inlägg kan följare uppleva rekommendationen som påtaglig. Istället för att 

influencers inlägg ses som informativ kan de istället uppfattas som reklam. Kunder har således 

funnit strategier som minskar mottaglighet av annonsering, vilket gjort det svårare för företag att nå 

ut till kunderna (De Veirman et al., 2017; Keller, 2013). Influencer marketing ger företag möjlighet 

att bredda räckvidden och arbeta med att undvika negativa effekter som minskad mottaglighet 

genom att göra marknadsföringen inspirerande och igenkännlig istället för påtaglig (De Veirman et 
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al., 2017; Evans et al., 2017). Budskapets innebörd och formulering är därmed viktig då innehållet 

behöver vara identifierbart och attraktivt för följaren för att förbättra kunders tillit till varumärken. 

 

2.3 Sociala medier 

Sociala medier är synonymt med Web 2.0, vilket är ett samlingsnamn för samtliga 

kommunikationskanaler såsom Instagram, Youtube, SnapChat och Facebook (Herrero et al., 2017; 

Sashi, 2012). Web 2.0 beskrivs som internets nya generation som omfattas av miljontals användare, 

där användarna kommunicerar direkt med varandra. 

 

Sociala mediers utsträckning har bidragit till förändringar i relationen mellan konsument och 

företag som förbättrat kommunikationen. Utökad kommunikationsmöjlighet främjar befintliga 

relationer och bidrar även till att marknadsföringens räckvidd utökas. Web 2.0 kan på så sätt nå 

större målgrupper, där fler potentiella kunder kan attraheras (More & Lingam, 2017; Sashi, 2012).  

 

Allt fler företag har uppmärksammat fördelarna med sociala medier. Användandet tyder på att 

varumärkets tillförlitlighet förstärkts, vilket gynnat kunders köpbeteende (Alalwan et al., 2017; De 

Veirman et al., 2017; Godey et al., 2016). Genom att interaktionen mellan företag och kund 

förbättrats har sociala medier blivit ett användbart verktyg, som allt fler företag valt att applicera i 

marknadsföringsstrategin. Företags tillgänglighet mot kunder har ökat i takt med sociala mediers 

framfart, vilket bidragit till att varumärket förstärkts (Kietzmann et al., 2011; Uzunoğlu & Misci 

Kip, 2014). 

 

2.3.1 Electronic Word of Mouth (eWOM) 

Förbättrad tillgänglighet samt kommunikation- och informationsspridning är synonymt med 

Electronic Word of Mouth (eWOM), vilket handlar om kommunikation som sker via sociala medier 

(Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). Smartphones är ett lättillgängligt verktyg för användare att ta del av 

eWOM och inhämta information eller kommunicera med varandra (Keller, 2013).  

 

Via internet förmedlar användare åsikter, synpunkter och erfarenheter om varumärken som sedan 

blir tillgängliga för andra onlineanvändare (De Veirman et al., 2017). Konsumenter upplever att 

andra användares omdömen är mer trovärdiga och värdeskapande. Det beror på att eWOM grundas 

på att avsändaren och motparten är oberoende av varandra och att kommunikationen kan ske 

anonymt (Jansen et al., 2009); Lee & Youn, 2009). Omdömet anses därmed vara objektivt med 

identifierbart innehåll, där mottagaren kan relatera till avsändarens informativa upplysning och 

rekommendation (De Veirman et al., 2017).   
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I samband med konsumenters uppskattning av andra konsumenters omdömen har eWOM värdesatts 

av företag, då det uppmärksammat att det finns möjlighet att förbättra varumärkets image (Evans et 

al., 2017). Forskning tyder även på att ökad användning av influencer marketing har genererat ökad 

positiv eWOM om varumärket. Influencers ses som en oberoende part vilket ökar förtroendet till 

deras rekommendationer. Influencers är således jämförelsebart med att användare kan relatera till 

informationen som sprids av en annan användare (De Veirman et al., 2017). Effekten bidrar därmed 

till att positiv eWOM sprids, vilket gör verktyget attraktivt för företag. 

 

2.3.2 Instagram 

eWOM har haft störst effekt på sociala mediet Instagram. Instagram är globalt och når ut till en bred 

målgrupp, vilket är en trolig anledning till effekten av eWOM (Parment, 2018; Pop et al., 2011; 

Tiago & Veríssimo, 2014). Via Instagram, som är en mobilapplikation, delar användare bilder eller 

videos och kan samtidigt sprida positiv eller negativ eWOM om varumärken (Alalwan et al., 2017). 

Instagram är nutidens interacting för företag att nå ut till befintliga och potentiella kunder i syfte att 

förbättra tillförlitligheten (Keller, 2013; Selin, 2018; Tiago & Veríssimo, 2014).  

 

Instagram har blivit ett användbart verktyg och vidgat företags marknadsföringsstrategier (Alalwan 

et al., 2017; Keller, 2013; Kietzmann et al., 2011; Uzunoğlu & Misci Kip, 2014). Plattformen är 

lättillgänglig och attraherar en betydande mängd användare på sociala medier, vilket företag kan 

utnyttja för att förstärka varumärket. Med hjälp av Instagram kan företag samarbeta med influencers 

för att sprida positiv eWOM, effektivisera kommunikationen, öka kunders tillit och påverka kunders 

köpbeteende positivt (Parment, 2018).  

 

2.4 Varumärke  
Ett varumärke omfattas av flera faktorer. Framförallt representerar varumärket ett företags produkt 

eller tjänst som identifieras av namn, logotyp eller design (Kotler et al., 2011; Keller, 2013; Aaker, 

1996). Attraktionen till ett varumärke framstår genom egenskaper och image som urskiljs från 

liknande varumärken på marknaden (Kotler et al., 2011). Första intrycket av varumärket är viktigt 

då det skapar en första relation mellan kund och varumärke, vilket kan påverka tillit, ärlighet och 

köpbeteende (Duncan, 2002). Kunders upplevda tillit gentemot ett varumärke baseras på tidigare 

erfarenheter av företaget, vilket indikerar att det finns ett positivt samband mellan tillit och 

varumärket. Likaså tyder det positiva sambandet på att hög grad av tillit förstärker varumärket. Det 

är därmed viktigt att företag värderar kunders tillit och relation till varumärket för att på så sätt 

stärka företags position på marknaden (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005; Tsimonis & 

Dimitriadis, 2014). 
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Styrkan som ett varumärke besitter återspeglas enligt Srivastava et al. (2001) i kunders relation till 

varumärket, eftersom det inte inkluderar företagets egen relation till varumärket. Varumärket 

används alltmer i relationsmässiga sammanhang där tillit utgör grunden för samspelet mellan 

företag och kund (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005). Ett attraktivt varumärke 

förbättrar kunders förtroende till företaget vilket främjar återkommande köp. Ett tillförlitligt 

varumärke bidrar även till gynnsamma relationer som i sin tur leder till fördelar både ekonomiskt 

och relationsmässigt (Kotler et al., 2011; Srivastava, 2001). 

 

2.5 Hypotesformulering  

Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt har vi formulerat studiens tre hypoteser. Då 

studien undersöker influencers påverkan på konsumenters tillit till ett varumärke stödjer 

hypoteserna syftet med studien och bidrar till undersökningens realiserbarhet.  

 

Tidigare studier om influencer marketing fokuserar på aspekter utifrån ett företagsperspektiv (Evans 

et. al, 2017). Därmed är förhoppningen att vår studie ska tillföra ett forskningsbidrag som fokuserar 

på andra aspekter sett ur kunders perspektiv av influencer marketing och dess påverkan på kunders 

tillit till företags varumärke. Med stöd av Evans et al. (2017) och Kietzmann et al. (2011) har vi 

funnit att tidigare forskning är bristfällig gällande hur kunders tillit påverkas av influencer 

marketing. Då forskning tyder på att influencers kan påverka konsumenters tillit, köpbeteende och 

företags upplevda ärlighet anser vi att det är relevant att studera influencers påverkan sett ur ett 

ytterligare perspektiv. För att undersöka influencers inverkan på konsumenters tillit gentemot 

företags varumärken presenterar vi följande hypoteser:  

 

Hypotes 1: Influencers eWOM påverkar konsumenters tillit mot varumärken. 

 

Hypotes 2: Influencers eWOM påverkar konsumenters köpbeteende. 

 

Hypotes 3: Influencers eWOM påverkar företags ärlighet gentemot konsumenter.  

 

Figur 2 representerar influencers process av att förbättra kunders tillit till företags varumärke. 

Figuren illustrerar processen att förstärka kunders tillit till ett varumärke genom att influencers 

sprider positiv eWOM vilket sedan kan påverka kunders tillit, köpbeteende och företags upplevda 

ärlighet mot kunder. I syfte att pröva hur influencers eWOM påverkar kunders tillit till ett 

varumärke testas sambandet mellan variablerna influencers och tillit i hypotes 1. Litteraturen 

beskriver att konsumenters köpbeteende och företags upplevda ärlighet är två faktorer som påverkar 
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kunders tillit till ett varumärke, vilket i relation till influencers spridande av eWOM prövas i 

hypotes 2 och 3. Hypotesernas variabler samspelar eftersom samtliga prövar influencers påverkan 

på konsumenters tillit till ett varumärke. 

Figur 2 - Hypotesmodell 
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3. Metod 
 

Följande kapitel presenterar studiens genomförande och bidrar därigenom till en ökad förståelse 

av studiens utformning och tillvägagångssätt. Först presenteras studiens metodval följt av 

datainsamling, analysmetod och kvalitetskriterier. Avslutningsvis riktas även kritik mot både val av 

källor och metod.  

 

3.1 Metodval 
Studien har genomförts utifrån en kvantitativ metod, vilket kännetecknas av kvantifiering i form av 

siffror och statistik. Vi valde kvantitativ metod eftersom forskaren är selektiv och tar avstånd till 

informationen, till skillnad från kvalitativ metod som tolkar information för att förstå olika 

företeelser (Eliasson, 2018; Jacobsen 2002; Sohlberg & Sohlberg, 2013). För att uppnå studiens 

syfte ansåg vi att kvantitativ metod var mer lämpad än kvalitativ metod eftersom studien skulle utgå 

från numeriska variabler, vilka skulle sorteras och utvärderas objektivt (Körner & Wahlgren, 2015). 

Då syftet med studien var att analysera konsumenters tillit till ett varumärke vid användande av 

influencers på Instagram söktes samband mellan studiens två variabler. Studiens beroende variabel 

var tillit och oberoende variabel var influencers. För att studien skulle inneha ytterligare djup 

undersöktes bakomliggande faktorer till tillit. Tillit har således brutits ned till variablerna kunders 

köpbeteende och ärlighet. Därefter har faktorernas påverkan av influencers analyserats i relation till 

kunders tillit till ett varumärke.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att samtliga forskningsmetoder innefattar för- och nackdelar. 

Kvantitativ metod kritiseras då forskningen inte är lika djupgående som vid kvalitativa metoder. 

Trots kritiken har vi valt kvantitativ metod då det är förekommande vid undersökningar som 

studerar samband mellan olika variabler (ibid.). Teorin bygger på empirisk kvalitativ forskning, 

vilket bildar studiens tre hypoteser. För att undersöka hypotesernas tillförlitlighet eller förkastelse 

testas sannolikheten genom olika analysmetoder (se avsnitt 3.5 Analysmetod) (ibid.). Utifrån 

hypotestesterna analyserades data, vilket bidrog till olika slutsatser som därefter genererat studiens 

bidrag (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.2 Operationalisering 
Studien syftar i huvudsak till att mäta och analysera sambandet mellan influencers och dess 

påverkan på kunders tillit till ett varumärke, därmed var det viktigt att begreppens relevans och 

betydelse betonades. Framförallt var det viktigt att variablerna var möjliga att operationaliseras. Det 

innebär att variablerna kan omvandlas till mätbara enheter för att vara användbara i studien 
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(Eliasson, 2018; Holme & Solvang, 1997; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Tabell 1 är en 

operationaliseringstabell som visar studiens variabler i relation till enkätfrågorna. Dessutom 

sammanställs två statistiska metoder: factor loading och Cronbach’s Alpha. Metoderna användes för 

att testa om enkätfrågorna faktiskt mätte det som var avsett att mäta, nämligen om tillit och 

influencers hade ett samband (Bryman & Bell, 2017; Ejlertsson, 2014; Trost, 2012).   

 

Tabell 1 – Operationalisering 

 Fråga Referens Factor loading Cronbach’s alfa 

Influencers 
oberoende 3, 5, 6, 11 

(De Veirman et 
al., 2017; Tiago 
& Veríssimo, 

2014) 

.794 

.796 

.813 

.589 

.748 

Tillit 
beroende 4, 7, 8, 9, 10, 12, 

(Evans et al., 
2017; Keller, 
2013; More & 
Lingam, 2017; 

Tiago & 
Veríssimo, 

2014) 

.793 

.557 

.795 

.493 

.698 

.797 

.845 

 

Tabell 1 visar vilka av enkätundersökningens frågor som relaterar till studiens oberoende respektive 

beroende variabel. Den accepterade nivån för factor loading är att uppskattningarna ska överstiga 

0,5, men helst 0,7, eftersom det indikerar att variablerna har hög grad av reliabilitet (Hair, Black, 

Babin, Anderson & Tatham, 2006; Hung, Huang, Lin & Tsai, 2005). Frågorna som inte översteg 

0,5 markerades och kontrollerades genom en ytterligare statistisk metod, nämligen Cronbach’s 

Alpha. 

  

Cronbach’s Alpha testade om de frågor som antingen tillhörde tillit eller influencers hängde 

samman. Cronbach´s Alpha fastställde frågornas stabilitet och angav därmed deras validitet. 

Alphakoefficienten har ett intervall mellan 0 till 1, varav 1 indikerar till hög reliabilitet. Den 

accepterade nivån varierar mellan värden om 0,7 till 0,8 men kan vara något lägre då frågorna är få 

till antalet (Ejlertsson, 2014; Hair et al., 2006). På så sätt fastställdes ett värde om 0,7 som en 

acceptabel nivå, där både frågorna som tillhörde influencers (0,748) och tillit (0,845) översteg 0,7-

gränsen. I och med att Cronbach’s Alpha gav ett högt värde på både tillit och influencers, betyder 

det att de frågorna som understeg 0,5 i factor loading är reliabel. Det medförde att indexet för 
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frågorna om influencers och tillit var användbart att tillämpa för att mäta influencers påverkan på 

kunders tillit (Hung et al., 2005). 

 

3.3 Datainsamling 
För att skildra relationen och beteendet mellan influencers och kunders tillit till ett varumärke fanns 

behov av att erhålla mätbar data. Därmed samlades data in genom en enkätundersökning för att 

analysera om hypoteserna skulle förkastas eller om de stämde överens med verkligheten (Ejlertsson, 

2014; Eliasson, 2018). 

 

3.3.1 Pilotstudie 

För att säkerställa att enkäten skulle generera den data vi var i behov av för att uppnå studiens syfte 

genomfördes en pilotstudie före den faktiska enkätundersökningen (Eliasson, 2018). Pilotstudien 

sågs lämplig då vi redan innan genomförandet var medvetna om att det inte skulle uppstå någon 

direktkontakt med respondenterna. För att undvika misstolkning av enkätfrågorna genomfördes 

därmed en pilotstudie med utvalda testpersoner som ansågs vara representativa inför den faktiska 

enkäten och studiens inriktning (Hsu et al., 2013). Totalt deltog 13 respondenter, i syfte att 

uppmärksamma brister och oklarheter i enkäten som helhet.  

 

3.3.2 Surveyundersökningens design 

Pilotstudien säkerställde att enkäten hade genomgående hög kvalité och standard. Enkäten 

omfattade en tvärsnittsdesign, där data samlades in under samma tidpunkt (Jacobsen, 2002; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enkäten genererade kvantitativ data som sedan testades mot 

hypoteserna för att analysera om de skulle förkastas eller inte (Jacobsen, 2002).  

 

Enkäten genomfördes online via länk och innefattade frågor relaterade till studiens syfte och 

hypoteser. Vi valde Facebook som distributionskanal då vi ansåg att det skulle nå ut till flest 

respondenter eftersom länken även kunde delas vidare till andra (Herrero et al., 2017; Sashi, 2012). 

Enkäten omfattades av 16 frågor varav 3 handlade om respondenternas ålder, kön och om de följde 

influencers (se bilaga 1 för fullständig enkät).  

 

När enkäten utformades var vi noggranna med att utgå från studiens teoretiska variabler. Frågornas 

utgångspunkt var tillit och influencers kopplat till företags marknadsföring av ett varumärke. Tillit 

kopplades till faktorerna kundbeteende och ett varumärkes ärlighet gentemot konsumenter för att 

bidra till ett ytterligare djup i studien. För att öka respondenternas förståelse för frågornas betydelse 

och innebörd visualiserades exempel på influencers samarbeten.  
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Vi valde att formulera enkäten utifrån slutna frågor då det genererar svar som är relativt enkla att 

tolka, koda samt utvärdera, vilket underlättade studiens analys (Bryman & Bell, 2017; Trost, 2012). 

Öppna frågor är mer tidskrävande och svårare att tolka men genererar däremot informativa svar till 

skillnad från slutna frågor. Nackdelen med slutna frågor är att svaren inte lämnar lika intressant 

fakta som öppna frågor. På så sätt blir svaren inte lika nyanserade eftersom svarsalternativen är 

förutbestämda och givna sedan innan (Eliasson, 2018). För att bidra till mer djupgående svar 

lämnades utrymme för egna kommentarer och övriga tillägg i enkätens slut. 

 

Enkätens svarsalternativ utgick från likertskala, vilket innebar att svaren rangordnades där 

respondenterna skulle ta ställning i varje delfråga (Chyung, Roberts, Swanson & Hankinson, 2017). 

Vi använde en femgradig skala där 1 = “instämmer inte alls” och 5 = “instämmer helt och hållet”. 

Anledningen att vi valde att ta ett ojämnt tal var för att minimera risken för missvisande svar. 

Tsekouras (2017) menar att likertskalor som inte inkluderar mittpunkt ökar chansen till att 

respondenten svarar positivt. Mittpunkt kan även bidra till att svaren inte blir lika representativa då 

mittpunkten kan tolkas som att respondenten inte tagit ställning till frågan (Garland, 1999). Trots 

det har vi valt att använda mittpunkt i skalan för att respondenterna ska kunna vara neutrala i 

ställningstagandet (Garland, 1991; Chyung et al., 2017). 

 

3.3.3 Urval av respondenter 

För att studiens population skulle överensstämma med önskat utfall var det viktigt att anpassa 

urvalet. Vid kvantitativa studier kan det vara svårt att undersöka en hel population, vilket gjorde det 

relevant att avgränsa undersökningens population (Körner & Wahlgren, 2015). Enligt Bryman och 

Bell (2017) förekommer två typer av urval i kvantitativa studier, vilka är sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Då studiens primära syfte var att studera sambandet mellan kunder och 

influencers, kunder och tillit samt kunder och företag, är samtliga relationer sammankopplade till 

kunder. Därmed blev konsumenter som aktivt använder Instagram studiens valda population, 

eftersom det är en förekommande plattform för influencers. 

  

Populationens avgränsning bidrog till att datan från enkätundersökningen genererade en rättvis och 

trovärdigare grund för hypoteserna. Utifrån tidsramen baserades studien på ett icke-

sannolikhetsurval, med en medvetenhet om att delar av populationen varit mer trolig att tas med i 

undersökningen än andra (Trost, 2014; Ejlertsson, 2014). Förutom det omfattades studien av ett 

bekvämlighetsurval där respondenter valts ut med anledning av deras tillgänglighet (Bryman & 

Bell, 2017). Även om urvalet inte täckt hela populationen representerar de respondenter som deltog 
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ett stickprov, vilket betyder att urvalet är representativt för hela populationen (Ejlertsson, 2014; 

Körner & Wahlgren, 2015). 

 

3.3.4 Bortfall och svarsfrekvens  

Totalt deltog 101 personer i enkätundersökningen, varav 6 respondenter angav att de inte följde 

någon influencer. Således uppgick svarsfrekvensen till 94,1 %, vilket är över 85 % som anses vara 

representativt utfall vid enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2017). 

 

Då studien riktades mot aktiva följare av influencers på Instagram begränsades svarsfrekvensen och 

ökade antalet bortfall. Personer som angav att de inte följde någon influencer var därmed inte 

lämpliga att inkludera i studien, vilket kan beskrivas som ett internt bortfall (Bryman & Bell, 2017). 

Vi ställde frågan om respondenten följde en influencer eller inte eftersom det säkerställde 

respondentens lämplighet för studien. Avgränsningen genererade ett bortfall, men för svarens 

relevans och för att studiens syfte skulle besvaras behövde möjliga respondenter följa influencers. 

 

För att minimera risken för övriga riskfaktorer av bortfall markerades samtliga frågor som 

obligatoriska, vilket förhindrade ofullständiga svar (Bryman & Bell, 2017; Trost, 2012). För att öka 

svarsfrekvensen valde vi även att lotta ut ett presentkort. Förutom det beaktades dessutom antalet 

frågor, då respondenternas intresse riskerades att minska om undersökningen upplevs vara lång och 

tidskrävande (Ejlertsson, 2014; Eliasson, 2018).  

 

3.4 Analysmetod 
Utifrån empirisk insamlad data användes SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att 

analysera informationen och finna förklaringar på bakomliggande faktorer relaterat till 

ämnesområdet. Då SPSS är ett förekommande statistikprogram vid analys av data kunde vår 

empiriska data utvärderas och delas in i tre olika typer av analyser: deskriptiv analys, 

korrelationsanalys och regressionsanalys (Bryman & Bell, 2017).  

 

Enkäten utformades via Google Forms, vilket bidrog till att datan enkelt kunde sammanställas och 

omvandlas till en Excel-fil som underlättade exportering av svaren till SPSS. Innan datan fördes 

över till SPSS säkerställdes att samtliga svar kodats korrekt för att minimera risken av felaktigt eller 

missvisande resultat. Eftersom SPSS enbart kan tolka och analysera siffror innebar det att enkätsvar 

med bokstäver eller tecken behövde kodas om till siffror (Bryman & Bell, 2017). Frågor som inte 

kunde besvaras med likertskala, såsom kön, ålder och om de följer en influencer eller inte kodades 

därmed om till siffror. I tabell 2 presenteras en överblick på kodningen av svarsalternativen. 
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Tabell 2 – Kodning 

Fråga: Ange kön 

Innan kodning Efter kodning 

Kvinna 0 

Man 1 

Annat 2 

Fråga: Ange ålder 

Innan kodning Efter kodning 

Under 18 0 

18–29 1 

30–39 2 

40–49 3 

50–59 4 

Över 59 5 

Fråga: Följer du någon influencer på Instagram? 

Innan kodning Efter kodning 

Ja 0 

Nej 1 

 

3.4.1 Deskriptiv analys 
För att sammanställa insamlad data användes deskriptiv statistik. Det innebär att informationen 

sammanställs och presenteras på ett tydligt sätt (Löfgren 2006; Olsson & Sörensen, 2011). 

Deskriptiv statistik bidrog till en tydligare översikt och underlättade tolkningen av relevanta värden 

av data som var betydande för studien. Värden som standardavvikelse, medelvärde, maximumvärde 

samt minimivärden kunde utläsas med hjälp av SPSS (se tabell 3), där samtliga värden kopplades 

till respektive fråga (Pallant, 2013). Deskriptiv analys påvisade även relevanta egenskaper om 

respondenterna. Det presenteras närmare i kapitel 4.1 med kategorierna kön och ålder.  

 

3.4.2 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys genomfördes för att påvisa och jämföra samband mellan influencers och tillit 

(Bryman & Bell, 2017). Korrelationsanalysen visade datans relevans för studien genom att ange 

värden på korrelationen mellan variablerna. Utifrån värdet på korrelationen var det möjligt att 

avgöra om variablerna bidrog till studiens resultat.  
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För att sambanden ska visas starka med hög grad av trovärdighet behöver det, enligt Eliasson 

(2013), finnas ett statistiskt signifikant samband mellan valda variabler. Det signifikanta sambandet 

påvisar även att det inte beror på slumpen, utan att det finns tydliga samband mellan variablerna. 

Spridningen som visas av variablernas värden i förhållande till varandra gör det möjligt att utläsa 

hur pass starkt sambandet mellan influencers och tillit är.  

 

Sambandets styrka avgörs av korrelationskoefficienten (r) som visas i ett värde mellan -1 till 1. 

Värdena kan således vara positiv och negativ, vilket avgörs av riktningen på sambandet. Då båda 

variablerna ökar vid samma tillfälle skapas ett perfekt linjärt positivt samband. Då ena variabeln 

ökar medan den andra minskar sker ett perfekt linjärt negativt samband (Bryman & Bell, 2017). 

Sambandet är som starkast vid -1 eller 1 och värden kring 0 indikerar att sambandet är svagt (ibid.). 

I analysen har enbart korrelationsvärden som överstigit 0,5 eller understigit -0,5 analyserats 

eftersom det är de värden som påvisar starka samband.  

 

3.4.3 Regressionsanalys 

Med förutsättning att influencers och tillit korrelerar med varandra kan en regressionsanalys 

genomföras. Syftet med regressionsanalysen var att kunna undersöka variablernas förhållande, och 

därmed analysera effekten influencers har på konsumenters tillit till ett varumärke. I och med att 

studien valt att fokusera på influencers och kunders tillit är regressionsanalysen en bivariat analys 

som beskriver det linjära sambandet mellan studiens två variabler tillit och influencers (Holme & 

Solvang, 1997; Jacobsen, 2002; Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Regressionsanalysen analyserade därmed tillit och influencers och gav en tydligare bild av hur 

variablerna relaterar till varandra. På så sätt erhölls mått på den oberoende variabeln influencers 

förklaringskraft. Måtten indikerar på hur väl variationen i influencers förklarar variationen i den 

beroende variabeln tillit. Resultatet visar även huruvida influencers påverkar kunders tillit positivt 

eller negativt (Körner & Wahlgren, 2015).  Resultatet av regressionsanalysen presenteras närmare i 

resultatkapitlet (se 4.3 Regressionsanalys).  

 

3.5 Kvalitetskriterier  

Studien har förhållits till kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet för att uppnå 

genomgående god kvalité (Bryman & Bell, 2017). Då insamling av information var centralt i 

studien valde vi kriterier som mäter informationens pålitlighet på olika sätt (Eliasson, 2018; 

Jacobsen, 2002). Innehållets trovärdighet förstärktes, vilket gjort studien användbar för fortsatt 

forskning. 
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3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om trovärdighet, där information som används i studien ska vara pålitlig och 

möjlig att kompletteras med fortsatt forskning inom området (Eliasson, 2018; Holme & Solvang, 

1997). Studien har därmed baserats på tidigare forskning för att öka graden av reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om att undersökningens resultat inte ska skiljas åt i större utsträckning om 

studien replikeras (Ejlertsson, 2014; Jacobsen, 2002). Därför har vi varit noggranna med att utforma 

metodavsnitten på ett detaljerat sätt för att underlätta vidare forskning. Framförallt i avsnittet 3.3.2 

Surveyundersökningens design, där enkätens utformning successivt förklaras för att skapa tydligare 

bild av enkätens design.  

 

Ytterligare indikation till att studien uppfyllt reliabilitetskraven var att samtliga värden på 

Cronbach’s Alpha översteg 0,7-gränsen. Den oberoende variabeln influencer visade ett värde om 

0,748 och den beroende variabeln tillit visade ett värde om 0,845, vilket tyder på att studien hade 

hög grad av reliabilitet (Hair et al., 2006; Hung et al., 2005).  

 

Enkätfrågorna formulerades varsamt för att minska risken till misstolkning och istället ge en klar 

bild av vad som efterfrågas. Då surveyundersökningen syftade till att mäta kunders tillit till företags 

varumärke utformades enkäten på sådant sätt att flera frågor avsågs att mäta samma variabel. I detta 

fall var variablerna tillit och influencers, där Eliasson (2018) belyser att undersökning av samma 

variabler i olika mätningar ökar reliabiliteten.  

 

3.5.2 Validitet 

Även kriteriet validitet har varit betydande för studiens tillförlitlighet. Genom att vi förhållit oss till 

validitet har vi varit noggranna med att det faktiska undersökningsområdet stämt överens med det 

som utlovats (Körner & Wahlgren, 2015; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Trost, 2012). Validitet 

återspeglar om studien verkligen mätt det som varit ämnat att mätas och avgör om studiens 

undersökning är sammanhängande (Bryman & Bell, 2017). 

 

Då de teoretiska variablerna influencers och tillit brutits ned och operationaliseras anser vi att 

studien undersökt det som varit ämnat att studera. Pilotstudien bidrog till att validiteten förstärktes, 

då vi kunde förhindra att informationen skulle bli ofullständig eller felaktig. Samtidigt kunde vi 

också säkerställa att svaren skulle generera data vi varit i behov av. Förutom det, för att studien 

skulle vara enhetlig har vi genomgående under arbetets gång gjort kopplingar mellan teoretiska 

referensramen och studiens variabler (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). I samband med 
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kopplingar, belysning av syftet och studiens mätningsvariabler anser vi att studiens validitet 

förstärkts (Eliasson, 2018; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

3.5.3 Replikerbarhet 

För att stärka studiens reliabilitet och validitet har vi förhållit oss till replikerbarhet. Liknande som 

reliabilitet handlar replikerbarhet om hur väl en studie är utförd och om studien kan återupprepas av 

en oberoende part utan att generera skillnader i resultatet (Jacobsen, 2002; Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Replikerbarhet är därmed ett sätt att kontrollera studiens objektivitet. Studier som inte går att 

replikera indikerar att undersökningens resultat påverkats av egna åsikter och värderingar (Bryman 

& Bell, 2017; Ejlertsson, 2014; Eliasson, 2018). Av den anledningen har vi lagt stor vikt i 

objektivitet, tydlighet och beskrivande i metodavsnittet för att förbättra studiens replikerbarhet. 

 

3.6 Källor och källkritik 

För att uppnå hög trovärdighet har valet av källor varit betydande. Studien baseras till största del på 

vetenskapliga artiklar som varit granskade och prioriterade. Vi har haft i åtanke att äldre artiklar 

omfattas av fler citeringar eftersom de har funnits till förfogande under en längre tid än nyare 

studier. Därmed valdes artiklar även utifrån innehåll och relevans för att höja studiens kvalité. Då 

en del av studiens ämnesmässiga begrepp är relativt nya fenomen, såsom influencers har urvalet av 

artiklar inom sådana områden varit något begränsat. Trots det har vi funnit relevant forskning från 

varierande årtal, varav den äldre forskningen anses något mer generell då det inte funnits direkta 

kopplingar till exempelvis influencer marketing som är ett nytt fenomen. 

  

Vidare baseras kvantitativa studier ofta på synsätt där verkligheten ses objektivt och enkelt kan 

mätas (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det har bidragit till att vi försökt förhålla oss objektiva till 

källorna som används i uppsatsen. Under arbetets gång har vi använt både tryckta källor och 

vetenskapliga artiklar som varierat i årtal. Studiens trovärdighet främjas således eftersom den 

baseras på kumulativ forskning (Jacobsen, 2002). Tidigare forskning har analyserats och värderats 

noggrant för att förbättra uppsatsens djup. Genom att inkludera olika synvinklar ansåg vi att studien 

skulle uppnå intresseväckande kontrasteffekter och därigenom erhålla en kvalitetsmässig och 

transparent text (ibid.). 

 

3.7 Metodkritik 

Vi har varit medvetna om att det förekommer nackdelar med enkätundersökningar då det är en 

metod som är oberoende av mänsklig kontakt, vilket riskerar minskad svarsfrekvens (Eliasson, 
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2018). Svarsfrekvensen är fragil vid surveyundersökningar eftersom dialoger inte kan föras med 

respondenterna under enkätens genomförande (Bryman & Bell, 2017; Trost, 2012).  

 

Ytterligare nackdelar med vårt metodval var att vi valde icke-sannolikhetsurval och 

bekvämlighetsurval, där undersökningen riktades mot personer som följer influencers på Instagram. 

I och med att Facebook användes som distributionskanal omfattade enkäten en specifik målgrupp, 

nämligen unga människor mellan 18 till 29 år. Det bidrog till att en del av populationen fallit bort 

och därmed minskat graden av generaliserbarhet (Eliasson; 2018; Trost, 2012).  

 

För att öka generaliserbarheten hade studien kunnat använda slumpmässigt urval. Slumpmässigt 

urval når dels ut i större utsträckning än icke-sannolikhetsurval och dels för att slumpmässigt urval 

kan omfatta fler grupper av populationen (Bryman & Bell, 2017). Likaså hade andra 

tillvägagångssätt kunnat användas för att distribuera ut enkäten såsom via e-post eller personlig 

inbjudan. Undersökningen hade på så sätt kunna omfattat ett mer varierat urval och därigenom hade 

en generalisering kunnat tillämpas. Däremot hade både annat distributionssätt och slumpmässigt 

urval varit omfattande och tidskrävande, vilket vi ansåg inte var möjligt då arbetet varit 

tidsbegränsat.   
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4. Resultat 
 

Följande kapitel redogör och analyserar studiens resultat genom deskriptiv statistik, 

korrelationsanalys och regressionsanalys, som erhållits med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Datan har tolkats genom deskriptiv statistik för att få en tydlig översikt. Tabell 3 visar en statistisk 

sammanställning mellan studiens oberoende variabel influencers och beroende variabel tillit. 

Tabellen visar variablernas minimum respektive maximivärde samt medelvärde och 

standardavvikelse, där minimum- och maximivärdet baseras på enkätens 5-gradiga likertskala. 

 

Standardavvikelsen anger svarens spridning för respektive fråga utifrån medelvärdet, där lägsta 

standardavvikelsen i studien är 1,104 och högsta 1,326. Studiens medelvärden indikerar att företag 

som använder influencer marketing har möjlighet att öka kunders tillit till varumärket. Högst 

medelvärde är 3,69 och 3,40 som båda talar för att företags samarbete med influencers främjar 

kunders tillit till ett varumärke.  

  

Resultaten tyder även på att influencers uppfattas förtroendeingivande, där rekommendationer 

tenderar att påverka kunders köpbeteende positivt. Kunder förlitar i hög grad på att de produkter 

som marknadsförs av influencers håller god kvalitét. Genom att influencers håller vad som utlovas 

anses rekommendationerna vara pålitliga, vilket främjar företags ärlighet. Influencers framstår som 

en pålitlig tredje part, vilket även det bidrar till kunders ökade tillit då företag upplevs som ärliga i 

förhållande till varumärkets marknadsföring. 

 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Influencers 

3. Det är troligt att jag köper en produkt som 
en influencer jag gillar har rekommenderat 95 1 5 3,04 1,157 

5. Influencers som jag följer på Instagram 
påverkar mitt köpbeteende så att det leder 
till att jag köper en produkt 

95 1 5 3,00 1,176 
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6. Jag använder till största del varumärken 
och produkter som rekommenderas av 
influencers som jag tycker om 

95 1 5 2,01 1,067 

11. När jag vill köpa en produkt söker jag 
efter recensioner/rekommendationer av 
influencers 

95 1 5 2,01 1,207 

Tillit 

4. Mitt förtroende till ett varumärke 
påverkas positivt om företaget samarbetar 
med en influencer jag gillar 

95 1 5 3,40 1,161 

7. Jag förlitar mig på att influencers är ärliga 
i förhållande till de produkter och 
varumärken de visar upp 

95 1 5 2,93 1,214 

8. Jag känner tillit till en produkt som 
marknadsförs och rekommenderas av en 
influencer 

95 1 5 2,87 1,104 

9. Jag förlitar mig på att produkter 
influencers marknadsför motsvarar mina 
förväntningar och håller god kvalité 

95 1 5 3,31 1,272 
 

10. Ett längre samarbete som en influencer 
har med ett varumärke ökar min tillit till 
varumärket 

95 1 5 3,69 1,177 

12. Om en produkt marknadsförs och 
rekommenderas av flera influencers 
förstärks mitt förtroende till varumärket 

95 1 5 2,83 1,326 

Valid N (listwise) 95     
 

Studien representeras av respondenter som identifieras med olika kön och ålderskategorier, vilket 

bidragit till resultatets utfall. Figur 3 visar respondenternas könsfördelning om 85 kvinnor och 16 

män vilket ger en procentuell fördelning om 84,2 % kvinnor och 15,8 % män. Respondenterna hade 

även möjlighet att välja alternativet “annat” men ingen svarande valde att identifieras med denna 

kategori.  
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Enkätens åldersspann sträcktes från “under 18 år” till “över 59 år”, där figur 4 presenterar att 

majoriteten av respondenterna var 18–29 år. Det ger en procentuell fördelning om 82,2 %. Det näst 

största åldersspannet var 7 respondenter som var mellan 50 till 59 år, med en procentuell fördelning 

om 6,9 %. Därefter fanns 5 respondenter (5 %) som var över 59 år följt av 4 respondenter (4 %) 

mellan 40 till 49 år. Slutligen återstår ålderskategorierna “under 18 år” och 30–39 år, vilka båda 

innefattade 1 respondent vardera. Det gav en procentuell fördelning om 1 %. 

 

 
Figur 3 – Könsfördelning                    Figur 4 – Åldersfördelning 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Studiens korrelationsanalys representerar influencers påverkan på kunders tillit och möjliggör att 

hypoteserna kunde testas. Bilaga 2 presenterar korrelationsvärden som erhållits utifrån genomförd 

enkätundersökning. Korrelationens signifikansnivå anges med antingen en eller två stjärnor. En 

stjärna (*) implicerar att vid 0,05-nivån är korrelationen acceptabel, medan två stjärnor (**) betyder 

att vid 0,01-nivån är korrelationen statistiskt signifikant. Vi har främst fokuserat på 

korrelationsvärden som påvisat starka samband, nämligen värden som överstigit 0,5 eller understigit 

-0,5.  

 

I korrelationsanalysen går det att utläsa att företag som marknadsför varumärket via influencers har 

starkt samband (0,704**) till kunders tillit gentemot varumärket. Korrelationsanalysen visade även 

att det finns ett starkt samband mellan influencers och kunders köpbeteende (0,602**), där 

influencers bidrar till att konsumenter köper produkten de rekommenderar. Likaså har influencers 

ett starkt samband (0,559**) med företags ärlighet gentemot kunder. Det indikerar att influencers i 

hög grad kan påverka kunders tillit, köpbeteende och företags ärlighet positivt. 

  

För att ytterligare förtydliga sambandet mellan influencers och tillit, kopplat till ett varumärke 

presenteras en scatter plot. På samma sätt som korrelationsanalysen visar även figur 5 (scatter plot) 

att det finns ett positivt samband mellan studiens två variabler eftersom punkterna förhåller sig till 
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den linjära regressionslinjen. Då korrelationen uppgår till 0,67 är det inom skalan som indikerar att 

sambandet är måttligt positivt (Hair et al., 2006). 

 
Figur 5 – Scatter plot 

 

4.3 Regressionsanalys 
För att utläsa vilken effekt variationen i influencers har i variationen tillit utfördes en 

regressionsanalys. I tabell 4 visas bland annat F-värdet, där ett högt värde betyder att 

regressionsanalysen har hög signifikans. Modellen är därmed relevant för studien och kan på så sätt 

mäta relationen som variablerna har till varandra, nämligen influencers förklaringskraft till 

konsumenters tillit.  

 

β och t-värdet visar att influencers har en stark positiv inverkan (97,2 %) på kunders tillit. Det 

positiva sambandet mellan variablerna tyder på att företags samarbete med influencers bidrar till att 

tilliten gentemot ett företags varumärke ökar. Adjusted R2, uttryckt i procentenheter, beskriver 

andelen förklarad varians mellan 0 och 1, där ett högt värde indikerar till hög förklaringskraft (Hair 

et al., 2005). Det är möjligt att utläsa att det även där finns ett starkt samband mellan variablerna 

eftersom värdet på Adjusted R2 befinner sig på 94,4 %. Sambandet indikerar att influencers har en 

stark påverkan på tillit, med 94,4 % chans att påverka tilliten positivt. Den oberoende variabeln har 

således en stark förklaringskraft med hög andel förklarad varians.  

 



 

 
27 

Tabell 4 – Regressionsanalys 

 Tillit 

Influencers 0.972(41.028) *** 

Adjusted R2 .944 

F-value 1683.331 

Standardized coefficients with t-values in parentheses 
*** P <0.001   ** P < 0.01   * P < 0.05   † P < 0.10 
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5. Diskussion 
 

Följande kapitel sammanför och diskuterar det empiriska resultatet, i relation till den teoretiska 

diskussionen. Kapitlet redovisar att studiens insamlade data genererade resultat som bekräftar och 

stärker teorier inom området. 

 

5.1 Hypotes 1: Influencers eWOM påverkar konsumenters tillit mot varumärken  
Befintliga teorier som presenteras i studiens teoretiska referensram tyder på att marknadsföring via 

influencers påverkar kunders tillit. I figur 1 (tillitsmodell) presenterades tillitsprocessen då företag 

använder influencers i marknadsföringsstrategin. Figuren visar att influencers är mellanhanden för 

företag och kund, där resultaten från studien talar för att influencers, sett ur ett kundperspektiv, har 

en positiv påverkan på kunders tillit.  

  

Trots att kunder ofta ställer sig kritiska kring marknadsföring tycks inte influencer marketing 

upplevas påtryckande i lika hög grad som traditionella marknadsföringskanaler. Influencer 

marketing är en relativt ny marknadsföringsstrategi, vilket kan vara en förklaring till kunders ökade 

tolerans (Evans et al., 2017). Influencer marketing via Instagram har enligt studerad teori blivit ett 

användbart marknadsföringsverktyg för företag, eftersom relationen och kommunikationen till 

kunderna har förbättrats (Jansen et al., 2009; More & Lingam, 2017; Tiago & Veríssimo, 2014). 

Resultaten tyder på att det finns faktorer kring influencer marketing som ökar kunders tillit mot ett 

varumärke.  

 

Tolkad data, som presenteras i studiens deskriptiva analys (se tabell 3) tyder på att konsumenter 

värdesätter och uppskattar influencers som marknadsföringsverktyg. Tabellens värden talar för att 

influencers har möjlighet att påverka konsumenters tillit på ett positivt sätt, vilket leder till att 

förtroendet förstärks. Konsumenters inställning till influencer marketing som strategi visades vara 

positiv, vilket är till fördel för företag som samarbetar med influencers. På så sätt stärks 

resonemanget som De Veirman et al. (2017) framför, nämligen att influencers har möjlighet att, 

genom deras mediala inflytande, forma och påverka följares åsikter om företags varumärken. 

Genom att influencers sprider positiv eWOM om företags varumärken kan de förstärka kunders 

tillförlitlighet för ett varumärke och således förbättra relationen mellan företag och kund (Hsu et al., 

2013 Uzunoğlu & Misci Kip, 2014; Woods, 2016). 

 

Samtliga värden som utläses i studiens korrelationsanalys (se bilaga 2) tyder på relevanta samband 

mellan vår oberoende variabel influencers och vår beroende variabel tillit. Korrelationerna översteg 
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inte 0,7, vilket är en tumregel som kontrollerar att värdena ska beaktas som relevanta för studien 

(Hair et al., 2006). Sambanden visades ha stark signifikans (se närmare i bilaga 2) och tyder på att 

det finns ett betydande samband mellan influencers och tillit. Det talar återigen för att influencers 

påverkar konsumenters omdömen och tillit positivt.  

 

Likaså visades det, utifrån studiens regressionsanalys, att influencers har en betydande inverkan på 

kunders tillit. I tabell 4 är det möjligt att utläsa att tilliten tenderar att påverkas till hela 97,2% av 

influencers marknadsföring på Instagram. Det är ett betydande resultat som stärker resonemanget 

att influencer marketing är ett effektivt marknadsföringsverktyg (Keller, 2013). 

Regressionsanalysen tyder även på att influencers, som oberoende variabel har en stark 

förklaringskraft med hög andel av förklarad varians. Även det talar för att influencers har en 

betydande roll gällande konsumenters tillit till ett varumärke. Sammantaget talar ovanstående 

diskussion för att hypotes 1; Influencers påverkar konsumenters tillit mot varumärken stämmer, 

eftersom hypotesen stöds av studiens resultat. 

 

5.2 Hypotes 2: Influencers eWOM påverkar konsumenters köpbeteende. 
Kunders köpbeteende beror ofta av flera faktorer. Studiens resultat tyder på att kunders köpbeteende 

tenderar att påverkas av rekommendationer och hur marknadsföringen framställs. Resultaten styrks 

av Evans et al., (2017), som menar att uppfattningen av reklam, i olika grad påverkar flera 

företeelser såsom kunders köpbeteende. I studiens enkätundersökning illustrerades två typer av 

företags marknadsföring på Instagram (se bilaga 1). I ett inlägg presenterade och rekommenderade 

influencers ett företags varumärke, medan i ett annat inlägg publicerades reklamen direkt av 

företaget. Studiens respondenter uppfattade båda inläggen som reklam, men att reklamen var mer 

riktad och uppenbar på ett negativt sätt när företaget själva hade publicerat inlägget.  

 

Studiens samtliga analyser talar för att om varumärket direkt är riktat och tydligt exponerat i 

marknadsföringen upplevs det i högre grad vara reklam, vilket kan påverka konsumenters 

köpbeteende negativt. Reklam där influencers diskret placerar produkten upplevdes inte som 

påtryckande i lika hög grad. Det indikerar på att brister i varsamhet av marknadsföring kan leda till 

minskat förtroende och färre gynnsamma köpbeslut. Även Evans et al., (2017) samt Kini och 

Choobineh (1998) styrker resultaten då de menar att det kan finnas nackdelar med att presentera 

marknadsföring som uttryckligen upplevs som reklam.  

 

Ytterligare en faktor som enligt resultaten påverkar kunders köpbeteende är influencers 

rekommendationer. Trots att influencers ofta ses som förtroendeingivande tyder resultaten på 
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skillnader, som beror på vilken produkttyp som marknadsförs. Flertalet respondenter uppgav att 

influencers marknadsföring av konsumtionsvaror i hög grad kunde bidra till köpbeslut om parternas 

preferenser överensstämde. Om marknadsföringen däremot innefattar kapitalvaror förändrades 

villkoren. Respondenterna efterfrågar då högre krav på kunskap för att köpbeslutet ska leda till 

transaktion. Resultaten talar för att kunders köpbeteende främjas av att företag strategiskt nyttjar 

kraften som influencers rekommendationer besitter (Alalwan et al., 2017; Uzunoğlu & Misci Kip, 

2014). 

  

För att påverka kunders köpbeteende positivt är det fördelaktigt för företag att varsamt hantera 

tilliten mot varumärket, då det enligt Kini och Choobineh (1998) och Patrick Rau et al., (2013) är en 

fragil faktor. Resultaten indikerar att influencers möjliggör att undvika negativ effekt på kunders 

köpbeteende som enligt Evans et al., (2017) samt Kini och Choobineh (1998) orsakats av misstag 

såsom felaktigt sammanhang, tidpunkt eller att marknadsföringen uttryckligen upplevs som reklam. 

Flertalet respondenter angav att när inläggets innehåll saknade en relevant koppling, ökade känslan 

av uppenbar reklam. Resultaten indikerar större sannolikhet till positiva köpbeslut om reklamen 

upplevs som en personlig rekommendation snarare än faktisk reklam. En möjlig anledning är att 

kunder efterfrågar mer i relationen mellan konsument och varumärke, då kraven på samhörighet och 

personlig involvering har förändrats. Pop et al. (2011) menar att ökade krav orsakats av kunders 

ändrade förväntningar på företags marknadsföring, vilket troligen bidrar till att konsumenter 

upplever en del reklam som iscensatt och oattraktiv. 

 

Genom att företag strategiskt marknadsför varumärket via influencers minskar känslan av uppenbar 

reklam. Det främjar den positiva effekten på kunders köpbeteende som visats utifrån studiens 

resultat. Influencers tycks enligt resultaten bidra till att innehållet upplevs som informativt och 

inspirerande, vilket även De Veirman et al., (2017) och Evans et al., (2017) menar påverkar 

konsumenters köpbeteende positivt. Även om variablerna influencers och tillit visats ha ett starkt 

positivt samband med varandra finns det riskfaktorer som kan resultera i ogynnsamma beslut. Enligt 

Bhattacharya och Sen (2003) samt Erdogan (1999) behöver företag ha tillräckligt mycket kunskap 

om hur kunders tillit och köpbeteende påverkas av marknadsföringsstrategier. I enlighet med 

studiens resultat kan bristfällig kunskap leda till negativa effekter såsom minskat förtroende och 

tvivelaktiga köpbeslut.  

 

Utifrån de resultat som framkommit kan hypotes 2: Influencers påverkar konsumenters köpbeteende 

besvaras, då resultaten visar att influencers har en faktisk påverkan på konsumenters köpbeteende. 

 



 

 
31 

5.3 Hypotes 3: Influencers eWOM påverkar företags ärlighet gentemot konsumenter.  

Studiens resultat är i enlighet med de resonemang som både Keller (2013) och Patrick Rau et al. 

(2013) framför. De menar att syftet med influencers är att tilltala konsumenter genom att framstå 

som ärliga och förtroendeingivande. Majoriteten av respondenternas uppfattning om influencers 

stämmer således överens med tidigare teorier. Resultaten tyder på att influencers faktiskt upplevs 

vara förtroendeingivande, vilket ökar företags upplevda ärlighet gentemot kunder. Resultaten 

indikerar att influencers kan påverka företags ärlighet både positivt och negativt, beroende på 

marknadsföringens omfattning. Positiv påverkan kan bidra till att företaget upplevs vara mer 

genuint och stämmer överens med vad varumärket faktiskt representerar (Delgado-Ballester & 

Munuera-Alema´n, 2005; Hess & Story, 2005). Respondenterna uppgav att de kände förtroende till 

influencers då marknadsföringen i högre grad ses som rekommendationer snarare än direktreklam. 

Det talar för att influencers påverkar företags ärlighet gentemot kunder. 

 

Ytterligare en faktor som påverkade förtroendet är längden på samarbetet mellan företag och 

influencers. Enligt resultaten från studiens enkätundersökning ansåg respondenterna att tilliten till 

ett varumärke ökar desto längre samarbetet mellan företag och influencers varar. Flertalet 

respondenter uppgav att företag uppfattas som ärligare vid ett långt samarbete, eftersom det upplevs 

mer trovärdigt i jämförelse med ett kort samarbete. Däremot ansåg flera respondenter att förtroendet 

inte ökade när samma produkt marknadsfördes av flera olika influencers. Istället minskade 

kundernas tilltro till influencers rekommendation då den upplevdes mer generell och inte genuin. På 

så sätt ansågs företag vara mindre ärlig, vilket minskade tilliten till varumärket.  

 

När företag planerar att ingå i ett samarbete med en eller flera influencers visades det vara en fördel 

att undersöka lämpligheten innan samarbetets början. Det är fördelaktigt för företag att välja 

influencers som motsvarar företagets image då det bidrar till företagets ärlighet. Enligt både De 

Veirman et. al. (2017) och Bhattacharya och Sen (2003) behöver influencers stämma överens med 

företagets image och målgrupp för att konsumenter ska se rekommendationen som ärlig och pålitlig. 

Flertalet respondenter har angett att de värdesatt influencers marknadsföring då företagets 

varumärke känns ärligt och genuint. Studiens resultat tyder på att det är fördelaktigt för företag att 

samarbeta med ett fåtal influencers under en längre period för att förstärka företagets ärlighet. 

Resultaten tyder även på det motsatta, nämligen att kortare samarbeten och samarbeten som 

involverar flera influencers påverkar företags ärlighet negativt. Därmed innebär det att hypotes 3; 

Influencers påverkar företags ärlighet gentemot konsumenter stämmer och styrks av resultatet.  
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5.4 Avslutande diskussion 

Kontentan av de teorier som presenterats i den teoretiska referensramen och de resultat som erhållits 

utifrån enkätundersökningen tyder på att influencers har en positiv inverkan på konsumenters tillit 

till ett varumärke. Resultaten tyder även på att flera underliggande aspekter, såsom ärlighet och 

kunders beteende har en inverkan av influencers marknadsföring. Företags ärlighet och kunders 

beteende påverkas av influencer marketing, som på olika sätt kan främja tilliten gentemot 

varumärket.  

 

Majoriteten av enkätundersökningens respondenter identifierades som kvinnor i åldern 18–29 år. 

Det indikerar att det är den gruppen som i hög grad är mottaglig för influencer marketing. 

Resultaten tyder även på att influencers påverkar den gruppen betydligt, både positivt och negativt. 

Urvalets utfall medför begränsningar med studiens slutsats, eftersom det försvårar att föra en 

generaliserad diskussion om hur olika målgrupper påverkas. Därmed är diskussionens syfte inte att 

skapa en generell diskussion för fler målgrupper än de som respondenterna faktiskt omfattar. 

  

Samtliga resultat talar för att det är till företags fördel att involvera influencers i 

marknadsföringsstrategin, eftersom det kan bidra med fördelar både relationsmässigt och 

ekonomiskt (Kotler et al., 2011). Resultaten stärker resonemanget om att influencer marketing är en 

kostnadseffektiv strategi, med en bred räckvidd som når ytterligare målgrupper och potentiella 

konsumenter (More & Lingam, 2017; Sashi, 2012). På så sätt kan influencers, med deras stora 

sociala nätverk påverka konsumenter och förbättra deras tillit till ett företags varumärke. 

 

Förutom det indikerar även studiens resultat på att tillit är en fragil faktor som behöver varsam 

hantering för att förtroendet i relationen mellan företag och kund ska vara möjligt att förbättras 

(Kini & Choobineh, 1998; Covey, 2006; Patrick Rau et al., 2013). Genom att företag strategiskt och 

omsorgsfullt arbetar med influencer marketing förbättras tilliten. Dessutom upplevs företag mer 

ärliga, vilket kan påverka kunders köpbeteende positivt. Det är även fördelaktigt för företag att 

anpassa influencers efter samarbetets ändamål för att således förbättra marknadsföringens budskap 

och dess pålitlighet. Därigenom förbättras tilliten, vilket stärker konsumenternas relation till 

varumärket. 
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 6. Slutsats 
 

Följande kapitel avser att återkoppla till studiens syfte och studiens tre hypoteser. Uppsatsens 

slutsats utgår från framställt syfte och resultat. Det mynnar sedan ut i studiens teoretiska bidrag, 

både teoretiskt och praktiskt. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Återkoppling till studiens syfte 
Syftet med studien var att utifrån ett kundperspektiv analysera konsumenters tillit gentemot 

varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. För att besvara 

studiens framställda syfte låg tre hypoteser som grund. Hypotes 1 avsåg att testa om influencers 

eWOM påverkar kunders tillit till ett varumärke. Hypotes 2 och 3 avsåg att fördjupa variabeln tillit 

genom att testa bakomliggande faktorer i relation till kunders tillit till ett varumärke. Hypotes 2 

syftade därmed till att testa om influencers spridande av eWOM påverkar kunders köpbeteende, 

medan hypotes 3 testade om influencers eWOM påverkar företags ärlighet gentemot kunder. 

Studiens resultat har gjort det möjligt att närmare analysera influencers inverkan på konsumenters 

tillit till ett varumärke, sett ur kunders perspektiv.  

 

Utifrån deskriptiv statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys, som presenterats i avsnitt 4 

tyder resultaten på att influencers har en förmåga att påverka konsumenters tillit. Studiens resultat 

visar att då influencers sprider genomtänkt positiv eWOM uppfattar kunder det som ett ärligt 

budskap, vilket förbättrar tilliten till varumärket. Trots kunders alltmer kritiska inställning till 

reklam anser de inte att influencers marknadsföring på Instagram är påtryckande i lika hög grad 

som traditionell marknadsföring. Däremot behöver marknadsföringen noggrant bearbetas för att 

budskapet ska anses vara ärligt och attraherande. Konsumenter som följer en influencer på 

Instagram tenderar att öka tilliten till ett varumärke då den marknadsförs av en influencer på sådant 

sätt att rekommendationen känns genuin. Influencers anses därmed i hög grad vara pålitliga.   

 

Framförallt visade studiens deskriptiva statistik (se tabell 3) att kunder ställer sig positiv till att 

företag samarbetar med influencers. Värdena som presenteras i korrelationsanalysen indikerar på att 

influencers har en stark inverkan på kunders tillit till företags varumärke. Baserat på 

korrelationsanalysen visade regressionsanalysen att influencers har en positiv effekt på 

konsumenters tillit till företags varumärke. Resultatet visar på så sätt att influencers har en inverkan 

på kunders tillit, köpbeteende och företags ärlighet, vilket därmed förstärker konsumenternas tillit 

till varumärket. Utifrån studiens syfte, samt de analyser och resultat som presenterats är det tydligt 
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att vi kan dra slutsatsen att influencers har en mycket stark positiv påverkan på konsumenters tillit 

till ett företags varumärke. 

 

6.2 Studiens bidrag 
Studien bidrar med att fylla det teoretiska gapet i forskningen som Evans et al. (2017) och 

Kietzmann et al. (2011) belyst. Gapet innefattar att influencer marketing behöver studeras via 

ytterligare aspekter. Därmed syftade vår studie till att analysera konsumenters tillit gentemot företag 

som använder influencer marketing via sociala medier (Instagram) utifrån ett kundperspektiv. 

Utifrån uppsatsens resultat stärks tidigare teorier och antaganden om att inflytelserika personer 

(influencers) faktiskt kan påverka konsumenters tillit, köpbeteende och förtroende till ett varumärke 

sett ur kunders perspektiv. Studiens resultat bidrar med komplettering av befintlig forskning inom 

influencer marketing, där resultaten som lyfts fram i studien påvisar att influencers har en tydlig 

positiv påverkan på konsumenters tillit till ett varumärke.  

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

I vår studie undersöktes hur konsumenters tillit påverkas av marknadsföring via influencers. Studien 

har tillfört ett teoretiskt bidrag inom området för företagsekonomi och marknadsföring. Vår studie 

har byggt vidare på Evans et al. (2017) och Kietzmann et al. (2011) antydan om en avsaknad av 

vidare forskning inom influencer marketing. Studien har således undersökt kundperspektivet för att 

bidra med ytterligare kunskap kring befintlig forskning som undersöker tillits påverkan av 

marknadsföring via influencers. 

  

Tidigare forskning som studerats utgår i högsta grad från ett företagsperspektiv med ekonomiska 

aspekter, såsom omsättning som huvudfokus. Studien har fokuserat på antagandet om att det finns 

behov av vidare forskning med fler aspekter än de företagsekonomiska. Därmed har studien 

fokuserat på konsumenters upplevda tillit gentemot ett varumärke vid användandet av influencer 

marketing sett utifrån kunders perspektiv. Utifrån vår undersökning har vi kunnat bekräfta att 

kunder anser att influencers påverkar tilliten till varumärket.  

 

Studiens resultat påvisar och fastställer, utifrån insamlad data och tidigare teorier, att influencers har 

en betydande roll i företags marknadsföringsstrategier. Då influencers upplevs ärliga i deras 

rekommendationer har de möjlighet att påverka konsumenters tillit och köpbeteende på ett positivt 

sätt. För att uppnå framgång är det betydelsefullt för företag att förstå styrkan av influencers som 

marknadsföringsverktyg. Studiens resultat påvisar att företag som tillämpar influencer marketing i 
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marknadsföringsstrategin har möjlighet att uppnå framgång i relationen mellan varumärket och 

konsumenters upplevda tillit.  

 

Resultaten tyder även på att influencers upplevs vara pålitliga och trovärdiga, vilket dessutom 

stärker varumärkets trovärdighet. Mot den bakgrunden anser vi att studiens teoretiska bidrag stärker 

och bekräftar antaganden från tidigare forskning som menar att influencers besitter kraft att påverka 

konsumenter (Evans et al., 2017; More & Lingam, 2017).  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Resultaten som framkommit från vår studie påvisar att fenomenet influencers har en markant 

positiv påverkan på konsumenters tillit. Studiens praktiska bidrag är således att påvisa influencers 

starka slagkraft som gör det fördelaktigt för företag att inse värdet av att skapa kännedom kring 

marknadsföringsfenomenet. 

  

Konsumenter är enligt studien mottagliga för influencers budskap och preferenser i hög grad, vilket 

gör influencer marketing till ett kraftfullt marknadsföringsverktyg för företag. Vi har valt att se 

resultatet som en bekräftelse på att influencers har stor betydelse i företags 

marknadsföringsstrategier. Företag som inser värdet av influencers har möjlighet att uppnå fördelar 

ur flera perspektiv. Framförallt i relationen mellan företags varumärke och konsumenters tillit. 

  

Influencers har möjlighet att påverka konsumenters tillit till ett varumärke genom att agera som 

förtroendeingivande förebilder. Influencers med omfattande följarantal innehar hög grad av 

inflytande på ett stort antal följare, vilket innefattar både potentiella och nuvarande kunder till 

företag. Konsumenters uppfattning och förtroende till ett varumärke kan således påverkas av 

influencers, vilket gör det möjligt för företag att skapa en positiv och förtroendeingivande bild av 

varumärket. Grundat på studiens resultat menar vi således att influencers är ett mycket 

framgångsrikt marknadsföringsverktyg för företag att applicera i marknadsföringsstrategin, med 

förutsättning att det finns kunskap om influencers inverkan. Studien bidrar med att öka företags 

förståelse för användandet av influencer marketing som marknadsföringsstrategi i praktiken. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Vår studie har fokuserat på att studera sambandet mellan variablerna influencers och tillit. Syftet 

med studien var att analysera kunders tillit gentemot ett varumärke, där företaget använder 

influencers i marknadsföringsstrategin. Studien utgick från kunders perspektiv för att fylla ett gap 

inom området företagsekonomi och marknadsföring. Tidigare forskning inom influencer marketing 
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fokuserar främst på företag eller organisation i centrum. För att fylla det forskningsgap som vi 

funnit har därför ytterligare aspekter studerats, då ur ett kundperspektiv. Vi vill dock 

uppmärksamma studiens begränsningar och därmed uppmana att vidare forskning är nödvändig. 

Studien fokuserar i huvudsak på variablerna influencers och tillit sett ur ett kundperspektiv. Tillit 

omfattas av flera underliggande variabler, och i vår studie undersöks företags ärlighet och kunders 

beteende. Eftersom tillit är en betydande faktor som påverkar företags framgång lämnas utrymme 

för vidare forskning av ytterligare variabler. Framtida forskning kan därmed fokusera på andra 

underliggande variabler såsom kommunikation och kunders rekommendationer som verkar i 

samband med tillit. Forskningen skulle således uppnå en djupare analys för kunders tillit till ett 

varumärke.  

 

Studien lämnar även utrymme för vidare forskning i större omfattning, då genomförandet skett i 

begränsad utsträckning. För att skapa en bättre förståelse för tillämpandet av influencers i företags 

marknadsföringsstrategier, anser vi att vidare forskning behöver inkludera ett mer omfattande urval. 

Utökat urval bidrar till högre grad av generaliserbarhet och ett mer djupgående resultat. Insamlad 

data påvisar att majoriteten av respondenterna identifieras som kvinnor i åldern 18–29 år. 

Förslagsvis kan därmed vidare forskning bredda urvalet och variera respondenternas fördelning. En 

jämnare fördelning av grupperna hade kunnat uppmärksamma eventuella skillnader i både kön och 

målgrupp. Att studera andra plattformar än Instagram skulle även det öka studiens omfattning. 

Influencer marketing används på flertalet sociala medier, vilket lämnar ett intresse att studera 

influencers påverkan på kunders tillit till ett varumärke på andra plattformar. 
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8. Bilagor  
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8.2 Bilaga 2 – Korrelationsanalys   

 


