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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit med värdefulla 

insikter och inputs under vårt uppsatsskrivande. Tack till medverkande respondenter, som 

ställt upp på våra intervjuer och gjort denna uppsats möjlig. Tack till vår 

handledningsgrupp, som har kommit med konstruktiv kritik och värdefulla insikter. Vi 

vill även rikta ett extra stort tack till vår kära handledare Lars Witell, som har funnits där 

som en stöttepelare under resans gång och som framförallt har lärt oss att “man kan göra 

exakt hur man vill, så länge man gör det riktigt bra!”. 

 

Slutligen vill vi tacka alla som varit delaktiga i skapandet av oförglömliga minnen under 

vår studietid. Vi vill också passa på att tacka varandra för en relativt smärtfri vår och för 

alla skratt som förgyllt de gråaste av dagar.  
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Sammanfattning 

Problemformulering: Konsumenter har påvisat en ökad misstro mot traditionell 

marknadsföring och efterfrågar autenticitet. Influencer Marketing används i allt större 

utsträckning av företag för att nå sin målgrupp på önskvärt sätt, och branchen anses ha 

mognat. Som en vidareutveckling av Influencer Marketing har ett nytt fenomen tagit 

form; Artificiella Influencers. Fenomenet är ännu relativt okänt av gemene man, men har 

redan uppmärksammats av såväl modehus som marknadsförare världen över. Hur 

användandet av detta fenomen kan komma att påverka företag, dess varumärken och 

uppfattade autenticitet är i dagsläget ännu oklart och forskning på ämnet saknas.  

 

Syfte: Studien ämnar undersöka om, och hur, konsumenters uppfattning av ett varumärke 

och dess autenticitet skiljer sig åt då varumärket kommuniceras via en Verklig- eller 

Artificiell Influencer. Vidare avser studien jämföra hur dessa två 

marknadsföringsstrategier skiljer sig åt gällande koncepten varumärkesperception och 

autenticitet.  

 

Slutsats: Studien påvisar att såväl likheter som skillnader går att urskilja gällande de 

attityder och inställningar som återfinns hos respondenterna mellan Verkliga och 

Artificiella- Influencers. Den avgörande faktorn konstaterades vara vare sig det framgick 

om Influencern var artificiell eller ej. Om detta ej kunde avgöras av respondenten 

bedömdes varumärkessamarbetet utefter samma kriterier för båda typerna av Influencers, 

vilka därmed likställdes från ett autenticitetsperspektiv. Vidare fastställdes den 

övergripande kongruensen av matchning mellan samtliga faktorer och modeller vara av 

stor vikt och helt beroende av individernas subjektiva perception av autenticitet. 

Forskningsbidrag: Denna studie tillför nya insikter om hur individer uppfattar 

varumärkesautenticitet vid användandet av fenomenet Artificiella Influencers. Detta 

fenomen är därmed en ny-tappning på ämnesområdet Influencer Marketing varför 

uppsatsen bidrar med ökad förståelse för såväl fältet Influencer Marketing som fenomenet 

Artificiella Influencers.  

 

Nyckelord: Influencer Marketing, Influencers, Artificiella Influencers, autenticitet, 

varumärkesperception, 



 
 

 

 

  

  



 
 

 

 

Abstract 
 

Title: Fake it ‘til you make it! Influencer Marketing 2.0. How Real- and Artificial 

Influencers affect consumers brand perception, from an authenticity perspective 

 

Problematization: Consumers have demonstrated an increased distrust against traditional 

marketing and are demanding authenticity. Influencer Marketing is used more frequently by 

companies in order to reach the target audience in a desired manner, and the industry is 

considered to have matured. As a further development of Influencer Marketing, a new 

phenomenon has evolved; Artificial Influencers. The phenomenon is still relatively unknown 

by the commonalty but has already been recognized by both fashion houses and marketers 

worldwide. The effects this phenomenon will have upon companies deciding to follow this 

new trend, their brands and perceived authenticity is still unclear and as for now, there is a 

lack of research on the subject. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine if, and how, consumers perception of a 

brand and its authenticity alters whether the brand is communicated by a Real- or an Artificial 

Influencer. Furthermore, the study aims to compare how these two marketing strategies 

differs in terms of brand perception and authenticity. 

 

Conclusion: This study determines that both similarities and differences can be distinguished 

among the attitudes of the respondents regarding the matter of Real- versus Artificial 

Influencers. The decisive factor was found to be whether or not it was clear that the Influencer 

was artificial. If the respondent could not tell the origin of the Influencer, the brand 

collaboration was assessed upon the same criteria for both types of Influencers, hence they 

can be regarded being equal in terms of authenticity. Moreover, it became clear that the 

overall congruence of fit between all of the determinants as well as the theoretical models 

were of importance, which depended on the individual’s subjective perception of authenticity.  

 

Contribution: This study contributes with new insights on how individuals perceive brand 

authenticity when companies market themselves with the help of Artificial Influencers. The 

phenomenon can therefore be seen as a remastered form of Influencer Marketing hence this 

thesis contributes to an increased understanding of both the Influencer Marketing field as well 

as the phenomenon of Artificial Influencers. 

 

Keywords: Influencer Marketing, Influencers, Artificial Influencers, authenticity, brand 

perception  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet avser att introducera läsaren för det valda ämnesområdet samt 

belysa dess relevans och varför det är intressant att forska på. Därefter presenteras 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 

Den tekniska revolution och digitalisering som skett under de senaste åren har resulterat 

i att diverse sociala strukturer i samhället har ändrats, som en konsekvens av detta har det 

skett ett skifte i hur den nutida mediekonsumtionen ser ut. Användandet av traditionella 

medier har minskat i takt med att de digitala medierna ökat (Finansdepartementet, 2018). 

Institutet för reklam- och mediestatistik publicerar årligen en sammanställning över de 

totala reklaminvesteringarna som råder på den svenska marknaden. I den rapport som 

publicerades gällande 2018 års statistik, påvisades en minskning av direktreklam och 

tryckta medier samt en prominent ökning av reklam genom internet (IRM a, 2018).  

 

En tydlig majoritet av de svenska internetanvändarna, hela 83 procent, är aktiva 

användare av sociala medier på en daglig basis (Internet Stiftelsens rapport, 2018). 

Fenomenet sociala medier kan beskrivas som en digital kommunikationsplattform där det 

innehåll som publiceras skapas av användarna och därmed bygger på interaktioner dem 

emellan (Chappuis, Gaffey & Parvizi, 2011; Qualman 2013). Lee, Lee, Moon & Sung 

(2015) hävdar att ett incitament till att använda sociala medier kan härstamma från 

behovet av att kommunicera med likasinnade och därigenom få uppdateringar av ämnen 

användarna finner intressanta, i form av bild, text och videos. I dagens samhälle nyttjas 

sociala medier även av organisationer och företag, vilka har insett vikten av en stark 

närvaro på denna internetbaserade kanal för att kunna få insikt i konsumenters attityder 

och beteennden (Chappuis, Gaffey & Parvizi, 2011; Qualman 2013; Hudson, Huang, 

Roth & Madden, 2016; Traphagen, 2015). 

 

Social Media Marketing, vilket ofta används synonymt med begreppet viral 

marknadsföring och Electronic Word of Mouth (eWOM), (Kozinets, de Valck, Wojnicki 

& Wilner, 2010; Kaplan & Haenlein, 2011) är egentligen inte ett nytt fenomen utan 

diskuterades redan första gången 1996. Den artikel som först tog upp fenomenet likställde 
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detta med ett virus och anledningen till denna liknelse grundades i det faktum att en 

effektiv viral marknadsföring har samma exponentiella tillväxt som spridningen av ett 

virus (Rayport, 1996 i Kaplan & Haenlein, 2011). Detta då varje mottagare av ett 

meddelande som sprids via sociala medier i sin tur sprider detta budskap vidare till ännu 

fler mottagare. Utbyte av information och rekommendationer mellan en individ och 

dennes bekanta refereras ofta till som Word of Mouth (WOM), och användandet av WOM 

har påvisats ha en avsevärd påverkan på konsumenters attityder och beteenden. Tuten och 

Solomon (2015) hävdar att traditionell markningsföring utgår från att mottagarna består 

av en passiv målgrupp, vilket skiljer sig från marknadsföring genom sociala medier, där 

den istället skapas genom ett interaktivt kommunikations utbyte mellan företag och 

målgrupp. En marknadsföringsstrategi som företag har anammat för att utnyttja sociala 

medier till dess fullo är att vända sig till Influencers för att nå ut med sitt budskap. 

Influencers kan beskrivas som trendsättare, opinionsbildare, och aktivister med hög 

inverkan på sitt nätverk. Att en individ kan ha betydande inverkan på en stor grupp 

människor är inget nytt, opinionsbildare har funnits i alla tider, men i och med sociala 

mediers popularitet har storleken på det nätverk Influencers har tillgång till ökat drastiskt. 

Av denna anledning har Influencers visat sig vara en åtråvärd marknadsföringskanal, då 

de ofta betraktas som en trovärdig källa av sina följare och därför både direkt och indirekt 

kan påverka köpbeteende och inställning mot ett varumärke (Tuten & Solomon, 2015). 

Den växande populariteten av Influencer Marketing i Sverige, kan också påvisas av en 

omsättning på 660 miljoner kronor år 2017 (IRM b, 2018).  Ett exempel på en av Sveriges 

populäraste Influencers är bloggaren Kenza Zouiten, som genom diverse sociala medier 

bjuder in läsare att ta del av hennes liv, vilket omfattar modetips, inredning och resor. 

Hon var en av de första Influencerna som kunde försörja sig på sitt bloggande och har 

också genom detta fått möjligheten att skapa sitt egna varumärke; Ivyrevel (Expressen, 

2017).  

 

För att lyckas med viral marknadsföring måste varumärket se till att meddelandet når rätt 

individer under rätt omständigheter. Detta talar för varför det är viktigt att välja rätt 

budbärare när det kommer till marknadsföringskampanjer. Individers 

varumärkesperception är nämligen under ständig konstruktion, vilket innebär att den 

kanal och kontext varumärket kommuniceras genom påverkar hur individen uppfattar 

varumärket (Fournier, Solomon & Englis 2008). Vidare bör det meddelande som delas 

vara något som är både minnesvärt och intresseväckande, och för att lyckas med att sprida 
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ett budskap viralt krävs en emotionell respons från mottagarna (Dobele, Lindgreen, 

Beverland, Vanhamme & van Wijk, 2007). Därför bör företag som använder sig av viral 

marknadsföring fokusera på att skapa ett budskap som “smittas“ vidare till andra 

användare, vilka i sin tur kan dela budskapet vidare.  

 

1.2 Problemformulering 

Då värdeskapandet av sociala medier bygger på interaktioner individer emellan, fungerar 

denna plattform som en naturlig kanal för kommunikation mellan företag och 

konsumenter. Denna tvåvägskommunikation verkar som en viktig byggsten när det 

kommer till att främja hållbara kundrelationer, då det skapar ett emotionellt band mellan 

kunden och varumärket på en grund av ett ömsesidigt informationsutbyte (Okazaki & 

Taylor, 2013; Coulter & Roggeveen, 2012; Filo, Lock & Karg, 2015; Saxena & Khanna, 

2013). Från detta perspektiv uppmärksammas de fördelar som finns för ett företag och 

varför det är populärt att använda sig av sociala medier, då genomslagskraften är hög och 

reklamen som förmedlas snabbt uppmärksammas av konsumenterna (Coulter & 

Roggeveen, 2012; Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). För att ett företags 

marknadsföringkampanj inte ska gå förlorad i allt reklambrus, bör det fokuseras på 

varumärkesprofilering. Varumärket är vad som definierar och särskiljer företag från 

varandra och signalerar grundvärderingar och principer. Detta bidrar till konsumentens 

bild av företaget vilket belyser vikten av varumärkesprofilering (Dahlén, Lange & 

Rosengren, 2017).  

 

En marknadsföringsstrategi som anammats av många är användandet av Influencers. En 

Influencer kan beskrivas som en förebild med direkt inflytande över sina följare, vilken 

är verksam och sprider sitt budskap via sociala medier såsom Facebook, Youtube och 

Instagram (Solomon & Tuten, 2015). Ser man till Instagram och dess användarbas på 

över 1 miljard användare (Instagram, 2019) talar begreppet Instafamous sitt egna tydliga 

språk. En användare med tillräckligt många följare har därför en otroligt stor potential att 

påverka. Influencers har därför kommit att bli en ny typ av kändisar, vilka genom att 

skapa ett personligt varumärke ofta används av marknadsförare för att nå ut till den stora 

följarskara de besitter och därmed generera en stor spridning av varumärkets budskap 

(Hearn & Schoenhoff, 2016). Då förhållandet mellan en Influencer och dess följare kan 

ses vara mer intimt, och ibland även liknas vid interpersonella relationer, skapar detta en 
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typ av autenticitet då man får insikt i Influencerns privatliv (Abidin, 2015). Användare av 

sociala medier har av egen fri vilja valt att vara aktiva på dessa kanaler, vilket kan förklara 

varför de är mer mottagliga mot reklam som framställs genom detta medie (Dahlén, 

Lange and Rosengren, 2017). Detta kan i sin tur resultera i en större emotionell 

anknytning till varumärket från konsumentens sida (Hudson et al., 2016). 

  

En utmaning för varumärken när det kommer till att använda sig av Influencers är 

övervägandet av vilka Influencers som kommer ha starkast påverkan på sina följare samt 

hur dessa effektivt kan föra in produkter i deras flöde på ett naturligt och trovärdigt sätt 

(Wong, 2014). Samarbeten mellan företag och Influencers kan medföra vissa risker, då 

konsumenters perception av varumärket kan ändras bortom företagets kontroll. Detta dels 

då Influencers i mångt och mycket kräver att få sätta sin egna kreativa prägel på 

samarbeten och sponsrade inlägg, men även då deras handlingar som inte är direkt 

kopplade till samarbetet ändock kan generera negativ feedback och vara skadligt för 

varumärket (Solomon & Tuten, 2015). Liksom varumärkesprofilering av produkter 

bygger på belysandet av dess unicitet och säregna identitet gentemot andra varumärken 

på marknaden, är detta även fallet när det kommer till personliga varumärken.  

 

Att förmedla ett konsekvent budskap vilket stämmer överens med det personliga 

varumärket och dess profilering kan dock ses vara aningen problematiskt, detta på grund 

av de alla faktorer som påverkar människors mående och handlingar vilket kan resultera 

i ett inkonsekvent agerande (Khamis, Ang & Welling, 2017). Det är därför relevant att 

belysa vikten av matchningsprocessen mellan varumärke och Influencer. Samarbetet 

måste uppfattas vara genuint och trovärdigt av konsumenten och därför kan inte vem som 

helst promota vad som helst. Om matchningsprocessen misslyckas kan istället 

marknadsföringen få motsatt effekt och därmed medföra negativa konsekvenser för såväl 

varumärket och Influencern (Sudha & Sheena, 2017; Solomon & Tuten, 2015). Marks 

och Prinsloo (2015) har uppmärksammat en generell växande misstro gentemot reklam 

och marknadsföring och att en bakomliggande faktor till detta är konsumentens rädsla för 

att bli manipulerad. Detta stärker ytterligare varför matchningsprocessen är så pass 

väsentlig, om det redan existerar en misstänksamhet mot reklam bör inte ytterligare 

anledningar till att tvivla på reklamens trovärdighet ges. 
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Därför bör konsumentens perception av trovärdighet och tillförlitlighet tas i akt vid 

Influencer Marketing (Munar & Jacobsen, 2015; Gamboa & Gonçalves, 2014; Chu & 

Kim, 2011). Trovärdigheten och tillförlitligheten hos ett varumärke har nämligen enligt 

Napoli, Dickinson, Beverland och Farrelly (2014) en positiv korrelation till varumärkets 

autenticitet. Om ett företag uppfattas vara autentiskt har detta en positiv inverkan på 

konsumenters attityd gentemot varumärket (Ewing, Allen & Ewing, 2012). Ett 

varumärkes autenticitet kan definieras som hur väl ett företags beteende speglar dess 

värderingar och normer samt hur konsekventa de är i detta agerande (Fritz, Shoenmueller 

& Bruhn, 2017). I artikeln Authenticity in marketing: a response to consumer resistance? 

görs ett ställningstagande för att autencitet skulle kunna vara nyckeln för att motarbeta 

trenden av misstänksamhet mot reklam (Marks & Prinsloo, 2015). Vidare styrks detta 

resonemang av en rapport sammanställd av Stackla där det konstaterades att autenticitet 

är viktigare än någonsin i konsumenters beslutsprocess gällande produkter och 

varumärken (Stackla, 2018). Det är värt att nämna att sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen och att det fortfarande finns oklarheter i hur konsumenters perception alterneras 

när varumärken använder sig av Influencer Marketing (Gao and Feng, 2016).  Vidare kan 

det argumenteras för att majoriteten av det som framställs via sociala medier inte 

motsvarar verkligheten, utan ger en fabricerad bild av hur personer i fråga förväntas agera 

och vill uppfattas av andra (Khamis, Ang & Welling, 2017). Vad som kan ses som 

aningen paradoxalt med detta, är det faktum att konsumenter värderar autencitet högt när 

det kommer till marknadsföring, men att de samtidigt verkar vara medvetna om att 

Influencers inte alltid är autentiska i sina rekommendationer (Winberg, 2018). 

 

Som ett resultat av digitaliseringen har dessutom en ny form av Influencers fått sin 

uppkomst, vilket tillför ytterligare en dimension av en fabricerad verklighet inom sociala 

medier. Det nya fenomenet, Artificiella Influencers, bör därför tas hänsyn till i 

diskussionen om Influencer Marketing. En Artificiell Influencer är en dataanimerad 

avatar skapad för att efterlikna en människa i den digitala världen. Ett exempel på detta 

är instagramprofilen LilMiquela som under sina 2 år som verksam Influencer redan har 

1,5 miljoner följare och ingått samarbeten med lyxmärken såsom Prada, Chanel, Nike och 

Supreme. Hon har även figurerat som modell i både Paper Magazine och Vouge (Davis, 

2018; LilMiquela, 2018), blivit utsedd till en av de mest inflytelserika internetprofilerna 

under 2018 (Time Magazine, 2018), intervjuat artister under Coachella 2019 och släppt 

ett eget modevarumärke; Club 404. Även modehuset Balmain har hakat på denna digitala 
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trend och skapat en ”virtual army” av artificiella modeller vilka frontade deras senaste 

kollektion.  

 

Det är dock inte bara mode-associerade varumärken som anammat trenden, även KFC 

skapade sig i början av april 2019 en egen virtuell hipster-variant av grundaren Colonel 

Sanders som under ett par veckor tog över deras Instagramkonto (Adweek, 2019). Trots 

att detta endast var en kortvarig reklamkampanj, vilken på ett humoristiskt och sarkastiskt 

sätt drev med Influencers och Influencer Marketing, resulterade den i ett stort buzz på 

sociala medier och engagerade följarna vilka läts interagera med varumärket på ett helt 

nytt sätt. Ovan nämnda exempel indikerar att fenomenet Articficiella Influencers 

bevisligen är en trend som inte går att bortse ifrån, varpå frågan gällande hur varumärken 

bör förhålla sig till fenomenet, och dess inverkan på marknadsföring genom sociala 

medier, bör ställas.  

 

Då autenticitetsfaktorn kan ifrågasättas när varumärken ingår samarbeten med verkliga 

Influencers bör därför samma ställningstagande göras när det kommer till Artificiella 

Influencers. Vad talar för att en Verklig Influencer som använder sig av diverse filter och 

redigeringsappar är mer autentisk än en Artificiell Influencer som är skapad i sin helhet 

med hjälp av teknik? Inom ramarna av sociala medier kan ett visst förskönande av 

verkligheten förväntas, så vart går egentligen gränsen mellan det som anses vara 

autentiskt, trots att det är fabricerat, och det som inte anses vara det? 

 

“You know, Instagram curation is so important, I think a lot of humans and robots like to 

present the best possible version of themselves on social media.” LilMiquela i Harper's 

Bazaar, 2018 

 

Vilken roll Artificiella Influencers kommer ha framöver är ännu oklart, men i dagsläget 

verkar spänningen och mystiken bakom deras profiler locka såväl följare som 

varumärken. Hur kommer dessa samarbeten påverka företag och dess varumärken i 

framtiden? Kommer matchningsprocessen och vikten av autenticitet vara lika viktig för 

Artificiella Influencers som den verkar vara för Verkliga Influencers, eller kommer 

fenomenet Artificiella Influencers snarare betraktas som en förlängning av varumärket i 

sig? 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor   

Denna studie syftar till att undersöka om och hur konsumenters uppfattning av ett 

varumärke och dess autenticitet skiljer sig åt då varumärket kommuniceras via en 

Verklig- eller Artificiell Influencer. Vidare ämnar studien jämföra hur dessa två 

marknadsföringsstrategier skiljer sig åt gällande koncepten varumärkesperception och 

autenticitet.  

 

− Är människors attityder och inställningar densamma gentemot Artificiella 

Influencers som Verkliga Influencers? 

− Hur uppfattas ett varumärkes autenticitet vid användandet av Verkliga 

Influencers? 

− Hur uppfattas ett varumärkes autenticitet vid användandet av Artificiella 

Influencers?  
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2. Metod 

Detta kapitel avser att presentera studiens metodologiska uppbyggnad samt 

tillvägagångssätt för insamling av såväl teori som empiri. Metodvalen stöds genom 

argumentation kring hur de bidrar till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis belyses studiens etiska förhållningssätt, kvalitetssäkring samt metodkritik. 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv  

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) finns det tre olika vetenskapsteoretiska perspektiv 

som kan tillämpas på en kvalitativ studie: det realistiska, det fenomenologiska och det 

konstruktivistiska. Det fenomenologiska perspektivet har sin grund i epistemologin och 

används då en djupare förståelse om en viss företeelse vill uppnås. Fenomenologin 

anammar ett filosofiskt synsätt som behandlar hur individer förklarar och skapar mening 

i sin omvärld, även kallad livsvärld. Därför menar förespråkare inom fenomenologin att 

det inte finns någon rena fakta, utan att all fakta kända av en individ är påverkade av 

dennes erfarenheter och därmed medvetet selekterade från en större kontext. All fakta en 

individ besitter är därför individens egna subjektiva tolkning av den uppfattade 

verkligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Från ett fenomenologiskt perspektiv är det 

därför inte intressant att ta reda på hur något faktiskt är, utan snarare hur det upplevs av 

individerna som beskådar det. Detta skiljer sig distinkt från det realistiska perspektivet, 

vilket har sin grund i ontologin. Från ett realistiskt perspektiv är verkligheten istället 

objektiv och finns i bestämd form oberoende av hur individer uppfattar den (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011).  

 

Då syftet med denna studie är att undersöka om och hur konsumenters uppfattning av ett 

varumärke och dess autenticitet skiljer sig åt då varumärket kommuniceras via en 

Verklig- eller Artificiell Influencer anses därför användningen av ett fenomenologiskt 

perspektiv vara motiverat. Eftersom en individs perception är högst subjektiv kan inte ett 

objektivt synsätt appliceras i detta syfte, och på grund av detta kan därför inte heller ett 

realistiskt perspektiv användas för att besvara studiens ställda forskningsfrågor. Hade 

studien istället ämnat att undersöka vilka faktorer som bidrar till ett varumärkes 

autenticitet snarare än huruvida autentiskt varumärket uppfattas vara hade ett realistiskt 

perspektiv kunnat anammas.  
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Det är även viktigt att belysa det faktum att uppsattsförfattarna måste vara neutrala och 

kunna sätta sina egna förutfattade meningar om den livsvärld de upplever åt sidan för att 

kunna förstå det sociala fenomenet ur de studerade individernas perspektiv och kunna 

tolka det därefter (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då det resultat som genereras av en 

studie med fenomenologiskt perspektiv ofta fokuserar på en specifik företeelse om vilka 

konkreta, subjektiva och fylliga beskrivningar görs, är denna typ av studie sällan 

generaliserbar, något som kan möta en viss kritik (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det 

främsta syftet med denna studie är dock inte att kunna generalisera resultatet, utan snarare 

kunna göra en djupgående analys av det specifika fenomen som undersöks för att kunna 

förstå hur det påverkar konsumenterna. 

 

2.1.1 Forskningsstrategi 

En metodologisk frågeställning att ta hänsyn till vid forskning är vare sig studien ska 

utföras kvalitativ eller kvantitativ. Bryman och Bell (2017) hävdar att dessa två 

forskningsstrategier avser att beskriva den generella inriktningen som studien kommer 

utformas efter och beror på vilket vetenskapligt perspektiv som antas, hur teori 

inkorporeras och vilken kunskapssyn som anammas. Den största skillnaden mellan de två 

strategierna är att en kvantitativ studie vanligtvis syftar till att mäta olika företeelser 

medan en kvalitativ studie vanligtvis syftar till att tolka den sociala verkligheten genom 

ord och beskrivningar (Bryman & Bell, 2017).  

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi anammats, vilket motiveras av att 

uppsatsförfattarna söker en djupare förståelse i det valda forskningsfältet och därför 

önskar en tolkningsinriktad och interpretativ analys. Vidare diskuteras individers 

perception vilket bidrar till en ökad insikt om hur den sociala verkligheten uppfattas och 

då syftet med studien är att undersöka hur människor skapar mening och innebörd lämpar 

sig därför en kvalitativ forskningsstrategi (Yin, 2013).  

 

2.1.2 Forskningsansats 

För att beskriva en uppsats förhållningssätt mellan teori och empiri finns det i huvudsak 

två kategoriseringar; induktiv- och deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2017). En induktiv 

ansats innebär enligt David och Sutton (2016) att forskningen utforskar det valda ämnet 

med utgång i den insamlade empirin, medan en deduktiv ansats istället prövar en hypotes 
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vilken är baserad på teori. Ytterligare en skillnad mellan de två tillvägagångssätten är att 

det med fördel kan inkluderas flertal teorier i en induktiv ansats, tillskillnad från en 

deduktiv som baseras på ett fåtal. En induktiv ansats innebär ofta att forskningen är 

explorativ, det vill säga söker en förklaring till den data som insamlats. Denna ansats leder 

dessutom till ett större förståelsedjup, då forskningens inriktning i stor utsträckning styrs 

av forskningsobjektet (David & Sutton, 2016). Utöver dessa två alternativ hävdar Bryman 

och Bell (2017) att det finns ett tredje angreppssätt som benämns som iterativ ansats. 

Detta alternativ innebär att forskarna växlar mellan empiri och teori och kan därför 

förklaras som en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2017).  

 

Eftersom studien eftersträvar det öppna tillvägagångssätt som förespråkas genom en 

induktiv ansats, då detta med fördel passar ett tolkande undersökningssyfte, men också 

innehåller deduktiva inslag har därför en iterativ ansats anammats. Referensramens syfte 

var i denna studie att agera som guide i analysarbetet och arbetet alternerades mellan 

insamling av empiri och teori (Bryman & Bell, 2017). Studiens författare avser att öka 

förståelsen kring ett ämne som det finns begränsad teori om, vilket ytterligare motiverar 

valet av en iterativ ansats. 

 

2.2 Datainsamling 

Då denna studie syftar till att undersöka om och hur konsumenters uppfattning av ett 

varumärke och dess autenticitet skiljer sig åt om varumärket kommuniceras med hjälp av 

en Verklig- eller Artificiell Influencer har primärdata samlats in i form av kvalitativa 

intervjuer. Detta för att få en mer djupgående och målande bild av det studerade 

forskningsområdet. Vidare har sekundärdata i form av vetenskaplig litteratur, artiklar och 

hemsidor av relevans använts för att komplettera empirin. Sekundärdata kan beskrivas 

som tidigare insamlad och analyserad data, vilket har samlats in i ett annat syfte än den 

aktuella studien (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.2.1 Sekundärdata  

Bryman och Bell (2017) förespråkar en gedigen insamling av data vid en 

forskningsstudie, då en omfattande förståelse för begrepp, teorier, koncept och modeller 

är grundläggande vid en studie. En litteraturgenomgång är också relevant då det ger en 

tydlig bild om tidigare forskning, vilket är en förutsättning för att kunna precisera en 
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kunskapslucka (Bryman & Bell, 2017). Uppsatsförfattarna hittade den befintliga 

kunskapsluckan då det inte gick att identifiera någon tidigare forskning kring det relativt 

nya fenomenet Artificiella Influencers. Vidare ansågs det finnas bristande forskning om 

hur Influencers påverkar uppfattningen av de varumärken som marknadsförs via deras 

profiler då majoriteten av den existerande forskningen som återfanns gällande Influencer 

Marketing kunde kopplas till köpprocessen. Utöver detta uppmärksammades forskning 

av autenticitet som en möjlig lösning på den växande misstron mot reklam. Detta ansågs 

vara ett spännande perspektiv och inkluderades därför i denna studie, men då med 

Influencer Marketing som infallsvinkel. När en kunskapslucka hade etablerats, 

formulerades problemformuleringen och litteratursökningen specificeras ytterligare.  

 

I denna studie har majoriteten av litteratursökningen gjorts på databaser såsom Scopus, 

Google Scholar, DiVa och Linköpings Universitetsbibliotek. Även diverse nyhetsartiklar 

och relevanta hemsidor har använts för att komplettera områden med bristande 

information. De sökord som använts för denna studie är bland annat; Authenticity, 

Brands, Influencers, Artificial Influencers, Perception, Social Media Marketing och 

Brand relationships. Värt att nämna är att denna process av litteratursökning kan medföra 

vissa risker, då det påverkar studiens resultat och därför också studiens trovärdighet och 

äkthet. Bryman och Bell (2017) understryker vikten att vara extra kritisk till 

sekundärkällor, för att utvärdera informationens aktualitet och trovärdighet har därför 

ursprungskällan alltid hänvisats till.  

 

2.2.2 Intervjuer 

För denna studie genomfördes tio stycken semistrukturerade intervjuer. Samtliga 

intervjuer som genomfördes spelades in för att kunna transkriberas. Den avsatta tiden per 

intervju planerades till en timme per respondent, men betraktades som flexibel och 

varierade mellan 50 till 70 minuter. I kvalitativa studier eftersträvas inte ett 

generaliseringsbart resultat, utan istället ett djup som kan uppnås genom ett färre antal 

respondenter. I denna studie var målet därför att uppnå mättnad, det vill säga när liknande 

svar från respondenterna var återkommande. Att söka mättnad är enligt Ahrne och 

Svensson (2015) passande när det kom till att fastställa antalet intervjuer. Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie, bestående av en intervju. Syftet med 
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denna pilotstudie var att pröva intervjuguiden för att kunna analysera frågornas relevans 

och reviderades därefter.  

 

Då denna studie har ett fenomenologiskt perspektiv var målet att förstå, snarare än att 

förklara, konsumenters perception av ett varumärke och dess autenticitet genom det 

sociala fenomenet Influencers, och därför valdes datainsamlingsmetoden intervju 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Människors uppfattning av saker och ting är just den typ 

av data som kan samlas in med hjälp av intervjuer och därför passar valet vårt syfte 

(Bryman & Bell, 2017). Detta innebär att respondentens livsvärld är det centrala i både 

intervju och analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

För att uppnå detta användes en intervjuguide vilken verkade som en tankeram, 

frågeformuläret var följaktligen inte fullständigt, utan lämnade utrymme för reflektion, 

vilket innebar att varje respondents intervju i slutändan skiljde sig åt. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att genom en samtalande intervju kan en mer djupgående förståelse uppnås, 

då fokus hamnar på respondenternas perception av mening och kognitiva process. Denna 

typ av intervjuteknik kallas för djupintervjuer och innebär att forskarna inte strävar efter 

ett enhetligt uppträdande och beteende, utan anpassar intervjun till situationen för att 

efterlikna ett samtal (Yin, 2013).  

 

2.2.2.1 Genomförande av intervjuer  

Den intervjuguide som användes under intervjuerna baserades på tre olika huvudteman 

vilka alla hade en tydlig koppling till studiens syfte. De teman som stod i fokus var 

varumärkesuppfattning, Verkliga Influencers samt Artificiella Influencers och alla teman 

hade tydliga inslag av autenticitet. Samtliga teman och frågor formulerades med syfte att 

utforska respondenternas perception och baserades på den analysmodell som utformats 

(figur: 4). Nämnda Influencers återfinns under bilaga 4. 

 

Utöver detta följde intervjuerna samma struktur, vilket innefattade en inledande och 

avslutande del men det som skiljde samtliga intervjuer åt var att de varierade i vilka 

frågor, samt följdfrågor, som ställdes beroende på i vilken riktning respondenterna förde 

samtalet. Detta var baserat på valet av att använda intervjuguiden som en tankeram 

snarare än ett manus. Intervjuguiden återfinns under bilaga 1.  
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2.2.2.2 Bildelicitering 

För att underlätta intervjuer har det blivit allt vanligare att forskare använder sig av 

bildelicitering, vilket innebär att man använder sig av bilder som utgångspunkt för 

diskussionen (Ahrne och Svensson, 2015). Samtliga intervjuer avslutades med en 

bildanalys, där fyra olika bilder presenterades och diskuterades. Bildvalet varierande 

beroende på om det var en man eller kvinna som intervjuades, detta då respondenterna 

skulle kunna identifiera sig med minst en av bilderna då representation från ett 

genusperspektiv ansågs betydande. Bilderna bestod av två Artificiella och två Verkliga 

Influencers och detta avslöjades allt efter som bildeliciteringen fortskred. Det centrala i 

bildanalysen var hur respondenten uppfattade varumärket och om detta förändrades vid 

avslöjandet av Artificiell eller Verklig Influencer. De bilder som användes valdes ut på 

grunderna att de tydligt visade upp ett varumärke och att Influencernas följarbas var större 

än 25 000. För att förtydliga nämndes vilka varumärken som exponerades i respektive 

bild i början av bildeliciteringen. De utvalda bilderna återfinns i bilaga 2 och 

grundläggande information om de valda Influencerna återfinns i bilaga 3. 

Uppsattsförfattarna lägger ingen personlig värdering gällande omnämnda Influencers, 

samtliga är valda på basis av deras yrke samt om de har varit delaktig i någon kampanj 

med vad som enligt författarna anses vara kända varumärken. De uttalanden som återfinns 

i empirin är således respondenternas subjektiva åsikter och används i syfte att kunna 

möjliggöra en djupgående analys genom vilken autenticitet står i centrum. 

 

2.2.3 Urval 

I kvalitativa studier lämpar det sig vanligtvis att använda sig av ett medvetet urval. Syftet 

med att avsiktligt välja specifika individer för datainsamling är att de enheter som väljs 

ut uppfyller de kriterier som anses vara nödvändiga för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor, och därmed kunna uppnå det specifika målet med studien. Bryman och 

Bell (2017) benämner därför detta avsiktliga val som målstyrt urval. Vid målstyrda urval, 

eller avsiktliga urval som Yin (2013) väljer att kalla det, belyses dock vikten av att den 

data som samlas in inte får vara vinklad. Individerna som intervjuas bör därför inte 

bekräfta de förutfattade meningar forskaren har (Yin, 2013), det som eftersträvas är 

variation i såväl åsikter som uppfattningar (Bryman & Bell, 2017). För att undvika en 

snedvriden studie blir därför urvalet av respondenter ytterst viktigt. Då denna studie syftar 

till att undersöka om och hur konsumenters uppfattning av ett varumärke och dess 

autenticitet skiljer sig åt om varumärket kommuniceras med hjälp av en Verklig- eller 
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Artificiell Influencer kommer urvalsramen bestå av de individer som på en daglig basis 

kommer i kontakt med Influencer Marketing. Vidare innebar detta att respondenterna 

skulle vara aktiva användare av sociala medier, och närmare bestämt Instagram då det är 

den plattform genom vilka Influencers i störst utsträckning är verksamma. 

 

Ser man till Internetstiftelsens rapport om svenskarnas internetanvändning (2018) 

påvisades det vara ett brett spektrum av individer från olika åldersgrupper som använder 

sig av Instagram på en daglig basis. För att nå de individer som använder sig av Instagram 

på ett någorlunda liknande sätt, valde upsattsförfattarna därför att avgränsa urvalet baserat 

på vilken generation individerna tillhörde. Detta då Williams och Page (2011) menar att 

individer tillhörande samma generation har både liknande attityder och beteenden. Vidare 

fokuserade uppsatsförfattarna på två huvudkriterier respondenterna behövde uppfylla. 

Till att börja med lades stor vikt vid huruvida väl införstådda och vana respondenterna 

ansågs vara med den digitala värld som råder på sociala medier. Detta resulterade i att de 

generationer som bedömdes uppfylla detta krav var Generation Y och Generation Z då 

dessa generationer är uppväxta under den teknologiska utvecklingens frammarsch och 

därför kan antas vara vana internetanvändare (Wiliams & Page, 2011) samt vana 

användare av sociala medier och Instagram. Vidare valde uppsatsförfattarna att dra en 

nedre gräns på 18 år då intresset låg i att undersöka vuxna personer. Följaktligen gjordes 

ytterligare en avgränsning i urvalet. Respondenterna skulle uppfylla kravet på att följa 

minst 5 Influencers på Instagram och ha ett prominent modeintresse. Detta då de 

varumärken som samarbetar med Artificiella Influencers i dagsläget främst är välkända 

modehus.  

 

2.3 Bearbetning av empiriska data 

Den empiriska data som samlats in under studiens gång är baserad på de svar som 

genererats från de personliga intervjuer som genomfördes i slutet på mars 2019. Efter det 

empiriska materialet samlats in genomfördes en bearbetning av datan för att sammanställa 

denna och därmed få en tydlig empiri att kunna analysera och tolka. Detta gjordes i 

enlighet med Trosts (2010) rekommendationer för hur man tar vara på det material som 

insamlats.  
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Då det under samtliga intervjuer använts ljudupptagning var det första steget i 

bearbetningsprocessen transkribering av dessa ljudfiler. Genom att använda 

ljudupptagning och sedan transkribera detta möjliggörs ett målande material med 

noggranna detaljer (Bryman & Bell, 2017). Alvesson (2011) menar att transkribering av 

intervjumaterialet är att föredra då tolkningsarbetet underlättas och det finns möjlighet att 

citera respondenterna korrekt. Att transkribera är dock väldigt tidskrävande och forskare 

kan därför välja att endast transkribera utvalda delar. Om detta angreppssätt anammas 

finns det en stor risk att helhetsbilden går förlorad och att utvalt material blir i linje med 

vad som intresserar forskaren, kontextberoende samband kan på så sätt förbises och 

studien kan därför bli snedvriden (Alvesson, 2011). Dessutom kan intervjuaren fokusera 

på att ställa relevanta frågor och att koncentrera sig på svaren snarare än att formulera och 

skriva ner användbara anteckningar för att sedan kunna tala in en egen sammanfattning 

av intervjun i efterhand. Denna variant av intervjubearbetning har flera nackdelar menar 

Trost (2010), till exempel kan inte respondentens tonfall registreras och det är även svårt 

att komma ihåg intervjun från start till slut. På grund av ovanstående faktorer 

transkriberades därför materialet i sin helhet. Dessutom valde uppsatsförfattarna att efter 

respektive intervju skriva ner personliga anteckningar rörande vad som hänt under 

intervjun, eventuella kringhändelser som inträffat, respondentens reaktioner och 

preliminär analys, allt i enlighet med rekommendationer av Trost (2010).  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) bör kvalitativa data hanteras i tre steg; sortering, 

reducering och argumentation. För att undvika det så kallade kaosproblemet, där datan är 

oöverskådlig, bör den sorteras på ett välgrundat sätt. Detta genomfördes genom att 

materialet först bearbetades i dess helhet, för att sen kategoriseras och kodas. Empirin bör 

därefter reduceras utan att beskära materialet från dess komplexitet och nyanser. Det är 

ett nödvändigt steg för att uppmärksamma de väsentliga områdena för studiens syfte 

också kallat representation. Slutligen ska empirin ställas mot teorin, och det är detta steg 

som benämns som argumentation (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie färgkodades 

det transkriberade materialet först efter teman från den teoretiska referensfamen samt 

efter tydliga mönster i respondenternas svar för att kunna sorteras. I detta steg 

sammanfattades också det färgkodade materialet från respektive intervju till en löpande 

text för att göra materialet med överskådligt för att därefter kunna beskära det material 

som inte förde diskussionen framåt. Slutligen kategoriseras materialet i underrubriker för 
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att kunna reduceras ytterligare och i detta steg togs det extra hänsyn till att alla 

respondenter skulle representeras i det slutgiltliga materialet.  

 

2.4 Etiskt förhållningssätt  

Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper har i denna studie agerat som 

utgångspunkt för att garantera att forskningen utförts på ett etiskt korrekt sätt. Det är 

viktigt vid forskning att ta hänsyn till respondenterna och därför bör extra vikt läggas vid 

bemötandet av dessa, speciellt då denna studie behandlar respondenternas känslor och 

uppfattning. För att uppnå detta har studien utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 

grundkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet täcker de uppgifter som berör respondenterna deltagande och kan 

tänkas påverka deras villighet att delta i studien. De ska upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om deras roll samt bidrag till studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav 

har beaktats i det att respondenterna har fått tagit del av studiens syfte, vilken tidsåtgång 

intervjun krävde och dokumenthantering. Vidare informerades respondenternas om att 

dom har rätten att avbryta processen närhelst de önskade. 

 

I enlighet med samtyckeskravet har respondenternas medgivande till att medverka 

bekräftats innan intervjuerna påbörjats (Vetenskapsrådet, 2002). Det har också klargjorts 

för berörda parter att forskarna önskar att spela in samtalet och samtycke till detta har 

försäkrats. Respondenterna upplystes också om att syftet med inspelningen var att 

underlätta det framtida arbetet och att det inte skulle användas till något utanför studiens 

syfte. Vidare har även samtycke för omskrivning av talspråk till skriftligt korrekt språk 

efterfrågats. Då djupintervjuer behandlar individens personliga uppfattning, och 

framhäver personliga aspekter är det viktigt att överväga detta etiska perspektiv av 

samtycke. Ett sätt att behandla denna frågan är att erbjuda respondenterna möjlighet att 

läsa igenom rapporten innan den publiceras, och det är det tillvägagångssätt som valts i 

denna studie (Ahrne och Svensson, 2015).  

 

Konfidentialitetskravet syftar till personuppgiftshantering, offentlighet och sekretess 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs hänsyn till genom att låta respondenterna och deras 
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svar förbli anonyma. De namn som används för att särskilja respondenternas åsikter är 

därför fiktiva i denna studie. Denna information tog respondenterna del av innan 

intervjuerna påbörjades, för att de skulle kunna uttrycka sina åsikter och känslor 

obehindrat.  

 

Nyttjandekravet behandlar det faktum att information och uppgifter som insamlats inte 

får användas utanför ett vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har beaktats 

genom att uppgifter om respondenterna behandlats varsamt samt att de förblir anonyma i 

studien. Detta krav tas också hänsyn till genom att allt insamlat material endast kommer 

brukas för att besvara denna studies syfte.  

 

2.5 Kvalitetsutvärdering 

För att säkerställa kvaliteten på en kvantitativ studie utgår forskare vanligtvis från 

begreppen reliabilitet och validitet. Dessa kvalitetsmått bygger på att det endast finns en 

korrekt och gemensam bild av verkligheten, vilken är mätbar, och därför är det svårt att 

anpassa dessa mått så att de på ett rättvist sätt kan kvalitetssäkra en kvalitativ studie 

(Bryman & Bell, 2017). Istället kan därför de två kriterierna trovärdighet och äkthet 

appliceras för att bedöma kvaliteten på en kvalitativ studie, vilket är vad som gjorts även 

i denna studie. Trovärdighetskriteriet utgörs i sin tur av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2017).  

 

En studies tillförlitlighet bygger enligt Bryman och Bell (2017) i huvudsak på två saker, 

de forskningsregler som finns ska efterföljas och forskningsresultaten ska rapporteras till 

de personer som deltagit i studien, även kallat respondentvalidering. 

Respondentvalidering går ut på att respondenterna får möjlighet att granska det material 

som samlat in av forskaren för att godkänna och alternativt korrigera informationen. Detta 

görs för att säkerställa att forskaren har uppfattat och beskrivit respondenternas sociala 

verklighet på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2017). För att säkerställa ett tillförlitligt 

resultat erbjöds respondenterna att få det transkriberade materialet utskickat. När 

respondenterna ges möjlighet att revidera sina svar finns det dock en risk att de väljer att 

stryka vissa uttalanden, vilket kan resultera i en ofullständig empiri som inte speglar deras 

egentliga åsikter om den upplevda livsvärlden. För att motarbeta detta har därför 
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respondenterna låtits förbli anonyma i studien och på så sätt har inga svar kunnat kopplats 

till respondenterna.  

 

I kvalitativa studier undersöks ofta en kontextspecifik verklighet i vilken en liten grupp 

individer analyseras på djupet (Bryman & Bell, 2017). För att studiens resultat inte bara 

ska vara ska vara intressant för dess specifika syfte menar forskare därför att resultatet 

ska vara överförbart även i andra kontexter. En studies överförbarhet innebär alltså att 

den insamlade empirin ska vara så pass deskriptiv och fyllig att den ska kunna användas 

i andra sammanhang. En svaghet som kvalitativa studier ofta associeras med är 

svårigheten till att generalisera resultatet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då denna studie 

antagit ett fenomenologiskt perspektiv, som söker att ge fyllig beskrivning till ett visst 

specifikt fall, är inte det huvudsakliga syftet att söka generella mönster och resultatet kan 

därför inte heller generaliseras i sin helhet. Resultatet kan dock agera som vägledning för 

framtida forskning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

kan också en kvalitativ studies resultat ha viss överförbarhet om det appliceras på 

liknande fenomen. Denna forskning skulle således kunna bidra till allmänna slutsatser om 

hur perceptionen av nya digitala fenomen och dess autenticitet skulle upplevas av 

individer tillhörande samma urval som studiens.  

 

För att en studie ska uppfylla det tredje delkriteriet, pålitlighet, bör forskningsprocessens 

samtliga val och faser tydligt redogöras för. Önskvärt är därför att forskarna har ett 

granskande synsätt vilket genomsyrar uppsatsskrivandet från start till mål (Bryman & 

Bell, 2017). Under studiens gång har därför samtliga val motiverats och dokumenterats 

med noggrannhet. Genom att låta kollegor, vilka syftar till uppsattsförfattarnas 

handledare och kurskamrater, kritiskt granska studien och dess forskningsprocesser under 

arbetets gång har pålitligheten förstärkts ytterligare, detta i enlighet med 

rekommendationer från Bryman och Bell (2017). Vidare har därför även bedömningen 

av de slutsatser som uppsattsförfattarna dragit med grund i vald teori granskats av ovan 

nämnda kollegor.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att studiens resultat inte 

har influerats av uppsatsförfattarnas egna värderingar. Vid kvalitativa studier är ett 

objektivt synsätt nästintill omöjligt, och därför bör forskaren göra sitt yttersta för att agera 

i god tro och inte medvetet påverka resultatet (Bryman & Bell, 2017). Eftersom studiens 
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valda perspektiv är det fenomenologiska bygger det till stor del på subjektiva tolkningar 

av respondenternas sociala livsvärld. För att säkerställa att uppsatsförfattarnas personliga 

värderingar och teoretiska inriktning inte har påverkat studiens utformning har därför ett 

kritiskt synsätt varit genomgående under arbetsprocessen. Vidare har denna objektivitet 

underlättats av det faktum att studiens båda uppsattsförfattare kunnat korrigera varandra 

för att undvika inkluderandet av personliga värderingar. För att undvika att respondenten 

missförstod ställda frågor under intervjun, och därmed motverka en feltolkning av 

angivna svar i dess kontext, närvarade båda uppsatsförfattarna vid samtliga 

intervjutillfällen för att säkerställa intervjuernas kvalitet. 

 

Det sista kriteriet att ta hänsyn till är äkthetskriteriet vilket rör de forskningspolitiska 

konsekvenser en studie kan medföra (Bryman & Bell, 2017). Detta kriterium uppfylls om 

studien lyckas ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som återfinns bland de 

som är delaktiga i studien. Vidare handlar det om ifall studien har bidragit till en ökad 

förståelse av den studerade sociala situationen, hur den uppfattas av andra individer i 

samma miljö samt om deltagarna efter studien får möjlighet att förändra sitt agerande och 

därmed sin situation. För att uppfylla detta kriterium erbjöd uppsattsförfattarna 

respondenterna att ta del av studiens resultat så att de skulle få ta del av de insikter som 

studien genererade.  

 

2.6 Metodkritik  

Intervjuer som forskningsteknik har både för- och nackdelar (Ahrne och Svensson, 2015). 

Samhällsfenomen kopplat till normer, känslor och språkbruk kan återspeglas på ett 

effektivt sätt, men en nackdel är att man inte kan bekräfta att det som sägs reflekteras i 

respondenternas verkliga liv. En annan nackdel med intervjuer är att det är forskarens 

tolkningar som presenteras, vilket kan medföra feltolkningar av svaren som insamlats. 

 

Vidare bör läsaren upplysas om att denna studie i hög utsträckning koncentreras kring 

kvinnor. Detta är en följd på att social media marketing genom Influencers vänder sig till 

kvinnor i större omfattning än till män. I och med detta har också majoriteten av 

respondenterna valts för att spegla denna verklighet. Detta urval är något som skulle 

kunna ha inverkan på studiens resultat och är värt att reflektera över.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör för studiens teoretiska utgångspunkt. Här presenteras de begrepp 

och modeller vilka tillsammans legat till grund för studiens analysmodell. Teorivalet är 

baserat i hur individer uppfattar sin livsvärld samt hur denna perceptionsbildning 

påverkar deras syn på vad som förefaller vara autentiskt eller ej. Analysmodellen 

presenteras i slutet av detta kapitel.  

 

3.1 Varumärkesrelationer 

På samma sätt som individer skapar relationer till varandra, skapar de även relationer till 

varumärken. En anledning till varför konsumenter skapar förhållanden till varumärken är 

att de hjälper konsumenten att skapa sig en identitet, eller uttrycka sin identitet (MacInnis, 

Whan & Joseph, 2009). Ett varumärke kan både representera och symbolisera hur en 

människa vill bli uppfattad, både av sig själv och av andra. Det kan också hjälpa en person 

att påvisa tillhörighet till en specifik grupp, eller att differentiera sig från andra (Reed II, 

2004). Ett varumärke kommunicerar således vem konsumenten är, och inte är, genom de 

varumärkesassociationer som görs (Ratneshwar, Mick & Huffman, 2000; White & Dahl, 

2006). Hur varumärkesrelationen utformar sig beror även på vilken betydelse 

konsumenten betingar varumärket med, och på så vis är konsumenten en del av 

varumärkets identitetsskapande (MacInnis, Park & Priester, 2009).  

 

McCracken (1986) argumenterar för att ett varumärkes essens grundar sig i två delar. 

Delvis skapas ett varumärke genom de signaler som kommuniceras genom företagets 

marknadsföringskanaler och sociala kontext, men också genom den betydelse individen 

personligen tolkar signalerna som. Från detta perspektiv skulle man därför kunna 

benämna varumärkesrelationen som en co-creation av varumärket och konsumenten 

(Mick & Buhl, 1992). Det finns många faktorer som kan påverka varumärkesrelationen; 

marknadsförare, andra konsumenter, kultur och media, har nämligen alla en väsentlig 

betydelse i denna process (Fournier, Solomon & Englis, 2008). I dagens samhälle är det 

svårt att särskilja den påverkan marknadsföring och populärkultur har på individen, då 

dessa är sammanlänkade (Allen, Fournier & Miller, 2008). Varumärkesrelationen kan 

därför förändras utan en direkt påverkan från varumärkets sida, då andra händelser i 

konsumentens liv och omgivning kan få denne att ändra uppfattning om varumärket 

(Fournier, Solomon & Englis, 2008). Varumärkesrelationen kan ergo ha att göra med den 
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kontext genom vilken konsumenten kommer i kontakt med varumärket, än produktens 

egenskaper eller varumärkets karaktär. Detta kan tolkas som att konsumenten tar det 

meddelande som varumärket kommunicerar genom diverse olika kanaler och applicerar 

genom en personlig tolkning budskapet i sitt egna liv. Den sociokulturella aspekten är 

därför högst relevant i denna kontext, då det påverkar hur människor tar emot, skickar ut 

och tolkar signaler (MacInnis, Park & Priester, 2009; Scott, 1994).  

 

För att illustrera varumärkesrelationen utformade MacInnis, Park och Priester (2009) en 

modell vilken bygger på tidigare forskning av Richins (1994), McCracken (1986), Belk 

(1988). Denna modell visar kopplingen mellan hur en individ inkorporerar ett varumärke 

i sitt identitetsskapande och hur den kulturella kontexten påverkar den kognitiva 

processen.  

 

 
Figur 1: Varumärkesrelationer, modell av MacInnis, Park & Priester (2009), egen bearbetning 

 

I modellen symboliserar referensgrupper ett sammanhang där konsumenten är en del av 

en samhörighet. Det kan också representera grupper individen inte vill ha samhörighet 

med, eller aspirerar att vara en del av (White & Dahl, 2006; Berger & Heath, 2007). Med 

andra ord är det ett samlingsnamn för en grupp med interpersonella interaktioner. Om det 

finns en stark association mellan en referensgrupp och ett varumärke, påverkar detta 

därför individens upplevelse av varumärket och dess betydelse i identitetsskapandet 

(MacInnis, Park & Priester, 2009). Kändis-rekommendationer innebär att 
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identitetsskapandet genom varumärken, influeras av en känd person. Detta koncept är 

beroende av till vilken grad individen finner samhörighet eller önskan att vara mer som 

denna kända profil (MacInnis, Park & Priester, 2009). Dessa två koncept är 

sammankopplade till den symbolism som varumärket använder sig av och graden av det 

symboliska värdet, för att bygga upp individens identitet som i sin tur leder till hur 

varumärket uppfattas i relation till jaget (McCracken, 1986; Escalas & Bettman, 2005). 

En individs identitet är i detta fall betraktat som ett behov av identitetsskapande, 

självbekräftelse och självförverkligande, alla i förbindelse till varumärkets betydelse för 

denna process (MacInnis, Park & Priester, 2009). 

 

3.2 Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonlighet är ett koncept som används för att beskriva ett varumärkes 

karaktäristiska egenskaper med hjälp av mänskliga personligheter och kommer i denna 

studie användas synonymt med Aaker's (1997) definition; “the set of human 

characteristics associated with a brand”. Till grund för denna teori ligger forskning som 

påvisar hur människor använder sig av varumärken för att uttrycka sin personlighet och 

på så sätt antyda vilka de är (Belk 1988; Malhotra 1981; Kleine, Kleine & Kernan, 1993). 

De fem varumärkespersonligheterna bygger på femfaktorteorin vilken beskriver de fem 

mänskliga personlighetsdimensionerna (Briggs, 1992). Keller (1993) menar att 

varumärkespersonlighet snarare är ett uttryck av symbolism för att skapa en självbild hos 

konsumenten, än specifika produktrelaterade attribut.  

 

Vidare hävdar Aaker (1997) att det finns fem distinkta profiler varumärken kan anta när 

det kommer till varumärkespersonlighet: Ärlig, Kompetent, Sofistikerad, Spännande och 

Tuff. Till dessa fem huvuddimensioner tillkommer 15 underliggande karaktärsdrag, vilka 

förtydligar vilka faktorer som bidrar till respektive personlighet. Ett varumärke kan 

kommunicera en eller flera av dessa karaktärsdrag för att särskilja sig från andra 

varumärken. Dahlen, Lange och Rosengren (2017) menar att med hjälp av 

varumärkespersonligheter kan i princip alla varumärken beskrivas och modellen kan även 

användas för att se om och hur ett varumärke differentierar sig från sina konkurrenter. 

Däremot finns det inget som talar för att en viss personlighetstyp är bättre än en annan.  
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På samma sätt som människor drar slutsatser om varandra baserat på vilken 

personlighetstyp de har drar konsumenter liknande slutsatser om varumärken som har en 

distinkt varumärkespersonliget. Detta kallas varumärkesinferens och syftar till 

konsumentens egna spontana tolkningar och associationer som görs utanför 

marknadskommunikarionens ramar, men som baseras på logiska resonemang som 

grundas på den information varumärket kommunicerat (Dahlen, Lange & Rosengren, 

2017).  

 

Figur 2: Aakers varumärkespersonligheter, modell av Dahlen, Lange & Rosengren (2017) 

 

3.3 Matchningsprocessen  

För att ett företags varumärkesprofilering ska betraktas vara effektiv, är det av betydelse 

att konsumenternas syn på varumärket matchar företagets egna bild av vad de 

representerar (Venkatraman, 1989). Att det finns en kongruens mellan den interna och 

den externa uppfattningen av varumärket har därför påvisats vara en viktig förutsättning 

för att lyckas med sin varumärkesprofilering, vilken har en direkt påverkan på 

konsumenterna och deras köpbeteende (Anisimova, 2010). Enligt Knox och Bickerton 

(2003) definieras varumärkesprofilering som en produkt av tre faktorer; visuella, verbala 

och beteendemässiga, vilka tillsammans bildar ett företags unika affärsmodell och 

därigenom avgör hur uniformt varumärket uppfattas vara av konsumenten. Ju tydligare 

sambandet mellan dessa tre faktorer är, desto mer påtagligt blir varumärkets essens och 

bakomliggande budskap för konsumenten. Detta leder i sin tur till en mer markant 

differentiering av ett varumärke till ett annat, vilket gynnar upprätthållandet av en stark 

vaurmärkesrelation (Anisimova, 2010).  
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Att bygga en stark varumärkesrelation är en av marknadsföringens viktigaste uppgifter 

(Malär, Krohmer, Hoyer & Nyffenegger, 2011) och kongruens mellan konsumentens 

uppfattning och de signaler som företaget sänder ut genom tidigare nämnda processer, är 

således viktigt i skapandet av detta (Anisimova, 2010). Vilken typ av kongruens, eller 

matchning, som bör anammas av ett företag beror dock på valt perspektiv och 

angreppssätt. Detta baseras i sin tur på de teorier som ligger till grund för vald studie samt 

hur dessa ska användas vid analys av insamlad empiri. Då begreppet matchning tidigare 

använts som ett paraplybegrepp utan några vidare distinkta skillnader utvecklade 

Venkatraman (1989) en begreppsram vilken bestod av sex olika matchnings perspektiv 

att ta i beaktning; fit as moderation, fit as mediation, fit as matchning, fit as gestalts, fit 

as profile deviation och fit as covariation. Det perspektiv som kommer användas i denna 

studie är fit as gestalts, vilket vidare beskrivs och definieras som identifieringen av 

individer vars personliga attribut bör stämma väl överens med ett företag och dess inre 

kongruens (Venkatraman, 1989).  

 

3.4 Varumärkesautenticitet  

Autenticitet är ett abstrakt begrepp, som har blivit allt mer viktigt att ta hänsyn till när det 

kommer till att bygga ett varumärke, detta då det påverkar både varumärkets rykte och 

status (Beverland, 2005; Gilmore & Pine, 2007). Tidigare har varumärkesautenticitet 

definierats som en term vilken talar för genuinitet, uppriktighet och ärlighet (Kennick, 

1985; Fine, 2003; Boyle, 2004). Varumärken som av konsumenterna uppfattas ha en 

tydlig koppling till en subkultur, en tradition eller en viss tidsepok anses ofta vara 

autentiska, och detta med anledning av att de stämmer överens med vad som enligt 

konsumenten anses vara den sanningsenliga bilden av varumärket (Brown, Kozinets & 

Shelton, 2003; Grayson & Matinec, 2004). Huruvida autentiskt ett varumärke uppfattas 

vara är därför subjektivt och bestäms alltså av konsumenten, antingen personligen eller 

som en social konstruktion (Grayson & Matinec, 2004; Leight, Peters & Shelton, 2006). 

Därför kommer denna studie definiera begreppet varumärkesautenticitet i enlighet med 

Napoli, Dickinson, Beverland och Farelly (2014) som konsumentens subjektiva 

utvärdering av ett varumärke och dess äkthet. 

 

Vid en dekonstruktion av autenticitet, kan begreppet primärt delas in i tre olika perspektiv. 

Dessa tre perspektiv är; det konstruktivistiska, det objektivistiska och det 
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existentialistiska. (Mohart, Malär, Guèvremont, Girardin & Grohmann, 2015). Det 

konstruktivistiska perspektivet innebär att begreppet är socialt eller personligt betingat. 

Genom en projicering av en persons egna tro, förväntningar och perspektiv skapas en 

känsla av autenticitet (Wang, 1999). Från ett varumärkesperspektiv innebär detta att 

företagets förmåga att kommunicera måste passa in på konsumentens förväntningar på 

varumärket (Beverland, Lindgreen & Vink, 2008). Abstrakta signaler som ett företag 

sänder ut bör därför representera företagets essens och tolkas genom konsumentens 

perception om vad som är autentiskt (Brown, Kozinets & Shelton, 2003). Det 

objektivistiska perspektivet innebär att konsumenten baserar sin syn på autenticitet på 

objektiva informationskällor. För att ett varumärke ska uppfattas som autentiskt av 

konsumenten krävs att det som varumärket kommunicerar och signalerar ska kunna 

bevisas och verifieras (Beverland, Lindgreen & Vink, 2008). Det existentialistiska 

perspektivet utgår från att vara sann mot sig själv. Detta innebär att uppfattningen av 

autenticitet uppstår genom att konsumenten känner att varumärket är troget mot sig själv 

och dess konsumenter. Med andra ord kan detta beskrivas som hur väl individens syn på 

autenticitet matchar med varumärkets förmedlade bild av autenticitet (Arnould & Price, 

2000). 

 

Utöver dessa tre perspektiv finns det ytterligare dimensioner att ta hänsyn till när det 

kommer till att bedöma varumärkesautenticitet. Dessa är kontinuitet, trovärdighet, 

integritet och symbolism. Kontinuitet syftar till att det som varumärket står för bör 

återspeglas över tid, samt att dessa handlingar bör vara konsekventa (Beverland, 2006; 

Eggers, O’Dwyer, Kraus, Vallaster & Güldenberg, 2012). Trovärdighet anspelar på 

varumärkets strävan efter att leverera det de lovat, samt hur transparant verksamheten är 

i denna sak (Boyle, 2004). Integritetsfaktorn avser varumärkets agerande när det kommer 

till moraliska och etiska frågor, samt hur väl de kommunicerar sin värdegrund och sina 

avsikter till konsumenterna. Integritet kan därför beskrivas vara ett mått på varumärkets 

ärlighet, uppfattat från konsumentens perspektiv (Doney & Cannon, 1997). Symbolism 

motsvarar det varumärket representerar och till vilken grad det existerar kongruens 

mellan individ och varumärke. Potentiellt innebär detta att varumärken representerar en 

människas identitet genom vad de signalerar och att denna faktorn då speglar 

konsumentens syn på autenticitet (Morhart, Malär, Guèvremont, Girardin & Grohmann, 

2015; Beverland & Farrelly, 2010).  
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3.5 Perception 

Enligt Robbins och Judge (2016) är perception den process genom vilken individer 

organiserar och tolkar intryck vilka bidrar till deras uppfattade bild av verkligheten. Det 

finns flera faktorer som formar, och ibland även förvränger, perceptionen. Dessa återfinns 

antingen hos iakttagaren, i det studerade objektet eller i den situation och kontext som 

perceptionen bildas. En iakttagare som studerar ett objekt blir omedvetet påverkad och 

färgad av sina egna personliga egenskaper, tidigare erfarenheter och förväntningar vilket 

tillsammans formar dennes perception. Även det studerade objektets egenskaper spelar 

roll vid perceptionsbildning. Detta då ett objekt inte studeras i en isolerad miljö, utan per 

automatik relateras till den omgivning det befinner sig i. På grund av detta kan liknande 

objekt uppfattas på samma sätt av iakttagaren, trots att de inte nödvändigtvis har någon 

direkt koppling till varandra. Vidare spelar även kontexten in vid perceptionsbildning. 

Detta då uppfattningen om det studerade objektet påverkas av faktorer såsom tid, rum och 

situation. När man pratar om personlig perception handlar det därför om hur personer 

uppfattar varandra, vilket ofta baseras på det första intrycket (Robbins & Judge, 2016). 

Första intrycket säger inte allt, men det är oftast detta intryck människor brukar förlita sig 

på när det kommer till att dra en slutsats om vilka egenskaper andra individer besitter. En 

person som iakttar en annan försöker alltid förklara dennes beteende, perceptionen och 

bedömningen av detta beteende påverkas därför av antaganden (Robbins & Judge, 2016). 

 

 

Figur 3: Faktorer som influerar perception, Robbins & Judge (2016), egen bearbetning 
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3.5.1 Haloeffekten 

Redan 1920 uppmärksammade Thorndike att människor tenderar att bilda en 

helhetsuppfattning om en individ baserat på ett enda karaktärsdrag, vilket antas stämma 

överens med alla egenskaper denna person besitter (Thorndike, 1920). Detta fenomen 

kom att kallas haloeffekten då företeelsen syftar till att helhetsintrycket av en person 

baseras på de egenskaper som överglänser de andra, varpå iakttagarens perception bildas 

därefter. Smith, Read och Lopez-Rodríguez (2010) menar också att haloeffekten bidrar 

till att uppfattningen av ett visst fenomen ofta baseras på uppfattningen av liknande 

fenomen. Detta innebär att individer ofta tar denna typ av genväg och generaliserar sin 

perception av ett objekt till ett liknande för att snabbt kunna dra en slutsats. Haloeffekten 

har således påvisats ha en stark påverkan av perceptionen och hur individen uppfattar 

andra människor genom en så kallad “halo” (Smith, Read & Lopez-Rodríguez, 2010). 

Tidigare forskning har konstaterat att en av de mest avgörande faktorerna som påverkar 

perceptionen av andra individer är hur attraktiva de bedöms vara (Ohanian, 1990). Om en 

person anses vara attraktiv blir därför den uppfattade perceptionen av denna individ 

positiv och de bedöms vara bättre människor än om de hade påvisat karaktärsdrag som 

klingade negativt (Long-Crowell, 2016).  

 

Företag drar ofta nytta av haloeffekten i sin marknadsföring. Dels för att spela på tidigare 

produkters framgång och dra nytta av det goda rykte varumärket har, vilket var fallet då 

Apple lanserade iPhone (Smith, Read & Lopez-Rodríguez, 2010). Ett annat tydligt 

exempel då varumärken drar nytta av haloeffekten är då de använder sig av kändisar med 

en positiv “halo” för att generera positiva associationer till varumärket (Dajafarova & 

Rushworth, 2017). Detta då kändisarna indirekt verkar som en del av varumärket, den 

perception konsumenterna har av kändisen likställs därmed med perceptionen av 

varumärket (Seno & Lukas, 2007). 

 

3.5.2 Source credibility theory 

Användandet av kändisrekommendationer i marknadsföring är en vanlig strategi som 

tillämpas av många varumärken. För att ta reda på hur dessa celebriteter uppfattas av 

konsumenterna utvecklade Ohanian (1990) en skala för att mäta trovärdigheten av den 

information som förmedlas. Detta kom att kallas the source credibility theory, eller käll-
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trovärdighetsteorin (Ohanian, 1990; Teng, Khong, Goh & Chong, 2014). Trots det faktum 

att Ohanian’s forskning grundades från ett kändisrekommendations perspektiv menar hon 

att det kan appliceras i andra sammanhang, bland annat för att välja “vanliga 

konsumenter” som inte innehar den traditionella celebritets-auran vilka ska figurera som 

talespersoner för ett varumärke (Ohanian, 1990). Tidigare forskning på 

kändisrekommendationer har visat att det i huvudsak bygger på två modeller: the source-

credibility model, vilken bygger på faktorerna av uppfattad expertis och trovärdighet och 

the source-attractiveness model, vilken bygger på huruvida tilltalande, familjär, och 

sympatisk källan uppfattas vara (Hovland, Janis & Kelley, 1953; McGuire, 1958, i 

Ohanian, 1990). Från dessa två modeller och med stöd från tidigare forskning, vilken 

bevisat att trovärdiga meddelanden är mer övertygande än meddelanden som är mindre 

trovärdiga, belystes vikten av tre huvudfaktorer en kommunikatör ska besitta för att 

förmedla ett trovärdigt meddelande. För att en källa ska uppfattas trovärdig bör den vara 

tillförlitlig, tilltalande och ha en viss expertis inom området (Ohanian, 1990). En trovärdig 

informationskälla genererar enligt Khong och Wu (2013) en fördelaktig attityd gentemot 

den produkt som har blivit omtalad i ett meddelande. Vidare hävdar Khong och Wu 

(2013) att det finns ännu en dimension att ta hänsyn till gällande trovärdighetsaspekten, 

nämligen hur bekant kommunikatören är med produkten och vilka tidigare erfarenheter 

som kan relateras till detta, något som kallas source-experience (Martin & Lueg, 2013).  

 

Som en vidareutveckling på teorin gällande source credibility beskriver Teng et al. (2014) 

att det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till för att en källa ska uppfattas vara 

trovärdig. Hur övertygande kommunikatörens bakomliggande argument är har visats ha 

en stor påverkan på hur trovärdigt meddelandet uppfattas vara, något som brukar refereras 

till som argumentets kvalitet (Teng et al., 2014). Detta har även påvisats vara applicerbart 

i kontexten sociala medier. Om meddelandet uppfattas vara trovärdigt utvecklas en 

positiv attityd gentemot produkten, och vice versa (Cheung, Luo, Sia & Chen, 2009). 

Detta talar därför för att produktrekommendationer som kommuniceras via sociala 

medier, såsom Instagram, och som uppfattas vara legitima resulterar i att mottagarna av 

meddelandet utvecklar en positiv attityd mot det varumärke som marknadsförs (Spry, 

Pappu & Cornwell, 2011). Om meddelandet däremot inte anses vara trovärdigt utan 

snarare vilseledande utvecklar istället konsumenten en negativ syn på såväl varumärket 

som personen rekommenderat och personen ifråga (Cheung et al., 2009).  
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3.5.3 Cialdinis inflytande-principer 

Det finns vissa grundläggande principer för att influera och påverka andra människor. Av 

psykologiska skäl, är det mer eller mindre effektivt att använda sig av olika metoder för 

att få andra att agera eller tänka på ett visst sätt. Cialdini (2006) har utvecklat sex 

grundprinciper för att kartlägga effekten av påverkan. Dessa är; reciprocitet, förpliktelse 

och kontinuitet, sociala bevis, sympati, auktoritet och knapphet. Genom att använda sig 

av dessa principer kan ett automatiskt och tanklöst beteende framkallas, som ofta nyttjas 

av marknadsförare för att påverka konsumenter. 

 

Sociala bevis syftar till den effekt andra människor har på individens tankebanor och 

beteende. Principen belyser det faktum att ett beteende kan betraktas som korrekt eller 

inkorrekt i en given situation, om andra indikerar att det finns ett rätt eller fel sätt att agera. 

Sociala bevis fungerar som en påverknings-princip av den anledning att människor är 

benägna att agera i enlighet med vad som generellt anses vara korrekt. Detta beteende 

härstammar från att man som regel gör färre fel, om man agerar som andra gör. Denna 

princip är speciellt effektiv vid två situationer; i ovisshet och osäkerhet, samt vid likhet 

då människor tenderar att efterlikna de som liknar dem själva. 

 

Sympati illustrerar i denna kontext hur ett agerande kan påverkas av hur mycket individen 

är charmad av ett visst stimuli. Denna faktor är uppbyggd av likhet, attraktion och 

igenkänning. Människor har en tendens att säga ja till personer som de fattat tycke för, 

vilket kan ha sitt ursprung i att individen känner samhörighet och kan relatera till 

personen. Det kan också härstamma från fysisk attraktivitet då människor ofta betingar 

individer, som ur samhällets ögon klassificeras som vackra, med positiva karaktärsdrag. 

Attraktiva människor ses som övertygande då de undermedvetet associeras med 

egenskaper som talang, intelligens och ärlighet. Vidare så påverkas människors samtycke 

genom sympati-principen, av en igenkänningsfaktor. Denna kan uppkomma genom en 

upprepad kontakt eller via en känd profil. 

 

Auktoritet är en princip som åskådliggör det mänskliga och kollektiva behovet av struktur 

och vägledning. När en legitim auktoritet gör ett uttalande, finns det anledning att följa 

de direktiv som getts, till exempel vid ett läkarutlåtande. Expertis och kunskap är något 

som värdesätts i samhället och därför påverkas individen av detta då källan uppfattas som 

högst trovärdig. Auktoritetssymboler är ännu ett begrepp som faller under denna princip, 
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och innefattar kläder, titlar och yttre prakt. Dessa symboler medför en automatisk respons 

av respekt och lydnad och kan därför effektivt användas i marknadsföringssyften för att 

framkalla ett önskvärt beteende (Cialdini, 2006).  

 

3.6 Analysmodell  

Genom en sammanställning av den teoretiska referensramen har en analysmodell 

utformats. Denna analysmodell utgår från en förenklad variant av varumärkesrelations-

modellen skapad av MacInnis, Park och Preister (2009); där identitetsskapandet 

representeras av individen, kändisrekommendationer och referensgrupper av Verkliga- 

och Artificiella Influencers och graden av varumärkessymbolism representeras av 

varumärket. Detta då studien centralt fokuserar på varumärket, individen och den kanal 

marknadsföringen kommuniceras genom, vilket i detta fall motsvarar Verkliga- 

respektive Artificiella Influencers. Vidare representerar pilarna i modellen matchningen 

mellan de olika faktorerna och hur det i sin tur påverkar individens perception av hur 

autentiskt något upplevs vara. Matchningsprocessen indikerar således den övergripande 

kongruensen av samtliga faktorer och teorier i denna analysmodell. Syftet är att undersöka 

hur dessa tre faktorer samspelar och hur uppfattningen av autenticitet skapas, varför 

matchningen är en viktig del i analysmodellen. För att kunna bedöma vilken inverkan 

dessa faktorer har på individens uppfattning av autenticitet, kommer empiriska data 

analyseras utifrån dessa teorier och processer.  

 

 

Figur 4: Analysmodell 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras studiens empiri. Materialet är av det kvalitativa slaget och 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Inledningsvis beskrivs intervjuernas 

struktur, följt av en kort presentation av respondenterna. Därefter redovisas en 

sammanställning av det insamlade materialet vilket har kategoriserats med grund i 

analysmodellen. 

 

Inledningsvis började samtliga intervjuer med frågor om respondenterna med fokus på 

hur de uppfattar och beskriver sig själva. Eftersom det valda perspektivet utgår ifrån varje 

respondents individuella och subjektiva världsbild gjordes detta för att få en tydligare bild 

av framträdande personlighetsdrag, bakgrund och intressen vilket därefter användes för 

att sammanställa en tabell över de deltagande respondenterna. 

 

 

Figur 5: Presentation av respondenter 

 

Samtliga respondenter beskrev sitt sociala medier- och Instagram användande som en 

dagligen återkommande aktivitet. De var också enhälligt överens om att den främsta 

anledningen bakom användandet till detta var att söka inspiration. Ännu en likhet som 

gick att urskilja var att de alla var medvetna, till en viss grad, om att de använde 

varumärken och mode i sitt identitetsskapande. Ett tillägg är att alla respondenter var 

relativt omedvetna om fenomenet Artificiella Influencers och deras attityder och 

inställningar därför till stor del baseras på första intryck.  



 
 

 

 34 

 

Då Artificiella Influencers är ett så pass nytt fenomen som ännu inte är vidare känt av 

gemene man baserades intervjuerna i stora drag på respondenternas uppfattning av 

Verkliga Influencers och varumärkessamarbeten, både faktiska och fiktiva sådana. 

Respondenterna fick själva exemplifiera bra och mindre bra samarbeten mellan 

varumärken och Influencers, berätta varför de tyckte som de gjorde samt om och hur det 

har påverkat deras syn på varumärket. Genomgående fokus låg på vilka faktorer som får 

ett varumärke att uppfattas som autentiskt och hur stor roll den valda 

kommunikationskällan spelar gällande trovärdigt publicerat material. Först därefter 

introducerades fenomenet Artificiella Influencers vilket diskuterades utifrån samma 

infallsvinklar med fokus på hur respondenterna uppfattar ett varumärke som använder sig 

av denna typ av marknadsföring och om och hur det skiljer sig från vanlig Influencer 

Marketing.  

 

Avslutningsvis gjordes en bildelicitering av fyra bilder där varje bild uppvisade antingen 

en Verklig- eller en Artificiell Influencer vilka alla gjorde reklam för ett varsitt 

varumärke. Respondenterna gavs i detta skede ingen bakgrundsinformation gällande 

Influencerns som frontade bilderna, däremot tydliggjordes vilket varumärke som 

exponerades på respektive bild och därefter ombads respondenterna berätta om sina 

tankar och känslor gällande huruvida bilden var trovärdig i relation till varumärket.  

 

4.1 Varumärkesautenticitet  

På frågan gällande vad som definierar ett autentiskt varumärke lade respondenterna tyngd 

på ett antal olika faktorer. Walter berättade att han framförallt tycker själva 

produktionsprocessen är viktig och lyfte Tiger of Sweden som ett exempel. Ett företag 

som i grund och botten är svenskt, men som i dagsläget varken har en svensk 

ledningsgrupp eller produktion, utan har valt att outsourca sin produktion till Asiatiska 

länder. Något han tycker har påverkat både kvalitén och hantverket på plaggen negativt. 

På grund av detta tycker Walter att varumärket tappar i trovärdighet då de inte längre har 

något svenskt i sig, men fortfarande marknadsför sig så.  

 

Även Jacqueline lyfter produktionsprocessen som en viktig bakomliggande faktor 

gällande huruvida autentiskt ett varumärke är. “Ja men om någon säger att de är Flower-
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Power och sen så bara: ‘nej men vi använder en massa kemikalier’, då är det ju inte 

autentiskt. Då finns det ju ett glapp”. På frågan gällande vad som gör ett varumärke 

mindre genuint svarade Jacqueline att det framförallt är om, och när, ett varumärke 

försöker framstå som något de egentligen inte är. Som exempel på detta tog hon upp Gina 

Tricot.  

 

“...att de ska ha något Female Awards typ, man ba va? Det passar ju inte 

för de har ju förmodligen jättemånga kvinnor som jobbar för att 

framställa deras tyger, men sen ska det vara någon Influencer eller något 

som säger till alla tjejer att de är coola? Och att man ska ha något award 

för det, vilket jag tycker känns helt verklighetsfrånvänt. Då tycker jag inte 

det känns genuint”. Jacqueline, 2019 

 

Hon är emellertid generellt kritiskt till autentitcitetsaspekten när det kommer till 

varumärken. Reflektionerna centreras kring vilken roll hon som konsument har, vilka de 

bakomliggande motiven till konsumtion är och huruvida genuina de anses vara samt hur 

detta påverkar hur hon uppfattar varumärkes autenticitet. “Jag förstår ju att det bara 

handlar om någon idé man vill ha om sig själv, och att de [varumärkena] hjälper mig att 

åstadkomma den idén. Jag förstår ju att det inte finns någon verklighetsförankring i 

det…”.  

 

För Selma är det snarare varumärkets image som är viktig när det kommer till autenticitet. 

Hon vill att det ska vara genomtänkt, representera något och att det ska finnas en tanke 

och känsla bakom själva varumärket eftersom det är vad som tilltalar henne. Selma dras 

också till varumärken som är lite unika, och även här trycks det på vikten av hantverk. 

Vidare berättar hon att det från ett autenticitets perspektiv är viktigt att produkten har en 

tydlig avsändare eftersom hon på så sätt kan bygga upp en relation till varumärket, något 

hon beskriver som viktigt för att hon ska känna att det är genuint. Överlag är det 

varumärkets helhetsintryck som är viktigt för Selma och produkterna ska hålla en viss 

standard gällande utseende, marknadsföring och paketering. Hon tar upp Dr. Martens som 

är ett varumärke hon anser vara autentiskt och förklarar varför: 

 

“Men vi kanske kan ta Dr. Martens som exempel. Och det tycker jag väl 

är autentiskt för enligt min uppfattning av varumärket, alltså den bilden 
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jag först fick av Dr. Martens, stämmer överens med mina upplevelser som 

jag själv har haft av det [varumärket], så det skulle jag väl säga att det 

är autentiskt“. Selma, 2019 

 

Ett autentiskt varumärke är för Esther ett varumärke som håller fast vid det de står för och 

inte byter koncept för varje ny kollektion. Filippa K är ett svenskt märke som enligt Esther 

är autentiskt då de har en skandinavisk stil och säljer klassiska basic-produkter. Hon 

tycker även att de står fast vid sitt kärnkoncept trots att de kan ändra färger efter säsong 

och kollektion. Vidare menar Esther att när varumärken använder sig av Influencers som 

egentligen inte delar deras syn, uppfattas det hela mindre autentiskt. “Då känns det som 

att märket verkligen snabbt måste, om det går dåligt för dem, hitta någon som kan hjälpa 

till att trycka ut de i sociala medier”. 

 

4.2 Verkliga Influencers 

4.2.1 Autenticitet 

Då begreppet autenticitet sattes i kontext med Influencers berättade respondenterna om 

ytterligare infallsvinklar, såväl positiva som negativa. Nora tycker generellt sett att 

Influencer Marketing är ett utmärkt sätt att visa hur kläder sitter på riktiga människor i 

vardagliga livet och det är framförallt av den anledningen hon följer Influencers; för att 

kunna se hur plagg sitter på personer med liknande kroppsform och stil som henne själv. 

Nora tar upp Influencern Gertrude Tornvall som exempel och berättar att de båda har en 

liknande kroppsform och att Nora därför lättare tar till sig de plagg som visas upp på 

Gertrudes kanaler. Genom att kolla på bilder där Gertrude har kläder som intresserar Nora 

kan hon lättare utvärdera hur de skulle sitta på henne. Hon tillägger också att hon tycker 

exponeringen och sammanhanget blir mer verklighetstroget än om det hade varit en 

modell som burit plaggen. Hon tycker dock inte att alla samarbeten är bra samarbeten, 

och poängterar att hon vill känna någon sorts samhörighet med Influencern för att det ska 

förefalla som genuint och tilltala henne. Nora förklarar även att hon känner sig aningen 

kritiskt till samarbeten eftersom personerna ifråga får betalt, varför hon ibland anser det 

vara svårt att bedöma om de faktiskt tycker om de produkter de gör reklam för.  
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”Men man får väl helt enkelt lita på, det här med trovärdighet, att de 

väljer samarbeten som de tycker om och kan stå för. Men det är väldigt 

svårt att veta ibland. Så man får väga lite från fall till fall”. Nora, 2019 

 

Även Jacqueline berättar att hon ser Influencers som en stor inspirationskälla, men att hon 

förknippar konceptet med varufiering och att hon tycker det känns imperialistiskt och 

därför mestadels har negativa konnotationer till Influencer Marketing.  

 

“...när man blir sponsrad, då är man ju köpt, hur ska jag kunna lita på 

vad du [Influencern] tycker? Även om du tycker att det är bra, så känns 

det jobbigt att du vill att jag ska testa bara för att du får betalt för det. 

Det är väl det som inte känns genuint”. Jacqueline, 2019 

 

När det blir för tydligt och transparent att Influencers bara är ute efter att sälja tycker även 

Simona att de tappar i trovärdighet. Hon beskriver en ständig misstänksamhet mot 

rekommendationer via Influencers, då hon ibland inte kan avgöra om de är ärliga eller ej. 

Vidare förklarar Simona att hon ofta upplever att det saknas en kongruens mellan de 

produkter som visas upp i samarbeten och de produkter som de faktiskt använder i 

vardagen. Hon tilltalas därför mest av de kläder Influencers har på sig i vardagssituationer 

och som hon själv kan relatera till, precis som Nora. Två Influencers som Simona anser 

vara trovärdiga är Janni Delér och Paula Rosas. Hon förklarar att hon tycker Janni känns 

naturlig i det hon lägger upp på Instagram, att hon är öppen med vad hon gör och är 

konsekvent med sin stil. Gällande Paula uppskattar Simona att hon publicerar både bra 

och jobbiga saker och att det är mycket fokus på träning, vilket är ett av Simonas egna 

intressen. En gemensam nämnare för de båda anser Simona vara att de är selektiva med 

sina samarbeten och att de inte publicerar särskilt många inlägg i marknadsföringssyfte. 

Simona följer även Bianca Ingrosso, men berättar att hon inte förefaller lika genuin i sitt 

flöde då det förekommer mycket reklam och att allt känns planerat. På frågan varför hon 

känner olika för Janni och Bianca svarar Simona:  

 

“Det är väl det att det Bianca ibland säger känns påklistrat och tillgjort. 

Det känns som om hon har fått instruktioner att ‘såhär vill vi att du ska 

säga eller göra, såhär ska du vara’. Medans Janni är mer som hon är.” 

Simona, 2019 
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I motsats till Simona tycker Ella att Janni Delér inte känns genuin. Hon fortsätter berätta 

om hur hon avföljt Isabella Löwengrip och Janni Delér av just denna anledning. På frågan 

om vad det var som gjorde deras konton mindre trovärdiga, svarar hon: 

 

”Nej men jag tycker, nej men när det är för perfekt. Verkligen. Det är ju 

inte mänskligt längre och de ska bara göra allt för att få pengar. De 

håller inte på med någonting annat som inte är ett sponsrat konto eller 

sponsrat inlägg eller så. Och med Blondinbella [Isabella Löwengrip] är 

allt så perfekt hela tiden, men hon är ju också så himla medveten om sitt, 

vad hon nu håller på med, och jag tycker att det känns för onaturligt då.” 

Ella, 2019 

 

I övrigt om trovärdighet på Instagram och Influencers säger hon: 

 

“Men det är väl klart att man är medveten om att det är o-äkta på 

jättemånga sätt. Men det är väl lite det, att är man med i leken får man 

leken tåla, man är ju medveten om det, men är där ändå.” Ella, 2019 

 

För Matheo är det huruvida en Influencer är passionerad som definierar dennes 

trovärdighet, och därmed autenticitet. Detta då han menar att han lättare blir influerad och 

inspirerad av personer som är motiverade och brinner för det de gör. Denna åsikt delas 

också av Walter som berättar att han följer Andreas Weinås på Instagram. Andreas är 

chefredaktör för herrmode sajten Manolo, redaktör på King Magazine och har blivit 

utsedd till Sveriges bäst klädda man, och Walter förklarar: “Har han på sig en kavaj, då 

vill jag ha den kavajen”.  

 

Nicolai är inne på samma spår som både Matheo och Walter. Han berättar att en av de 

Influencers han följer är Philip Conradsson, som även han är en Influencer som inriktar 

sig på herrmode och som är verksam som modekonsult och stylist, och beskriver honom 

som etiskt medveten i valet av varumärken han exponerar på sina kanaler. Bortsett från 

att han tycker om Philips stil känner Nicolai att han med gott samvete kan ta inspiration 

från Philip, då det känns som att han har bättre koll i sina val av varumärken än han själv 

har. Gemensamt för dessa tre respondenter är att de vill att de Influencers de följer ska ha 
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ett tydligt intresse för de saker de belyser på sina kanaler, för att det ska uppfattas som 

trovärdigt.  

 

4.2.2 Varumärken 

Två nya varumärken som Walter har fått upp ögonen för genom Influencer Marketing är 

Morjas och Myrkqvist, två svenska skomärken. När det kommer till nystartade företag 

tycker han att Influencers är en ypperlig plattform för dem att nå ut, då det annars skulle 

kunna vara en svår bransch att bryta in sig i. Just Myrqvist blev Walter uppmärksammad 

av genom en Influencer som går under namnet Mr. Salomonsson, vilket resulterade i att 

Walter skrivit upp ett par skor från det varumärket på sin önskelista. Detta sätt att 

marknadsföra sig sätter han sen i relation till märket Crockett & Jones, ett väletablerat 

och omtyckt märke. När det kommer till Crockett & Jones anser han att de inte behöver 

någon direkt marknadsföring, då deras rykte som ett anrikt brittiskt varumärke föregår 

dem.  

 

Även Matheo uppskattar Influencers när de uppmärksammar märken som han annars inte 

blivit exponerad för. Han berättar dock att han inte ställer sig lika positiv när väletablerade 

varumärken, så som Nike och Puma, marknadsför sig genom denna kanal. Dels på grund 

av att kvantiteten av marknadsföring och reklam blir för påtaglig, och dels för att det blir 

så tydligt att det är samma meddelande som förmedlas genom alla Influencers och att det 

då lyser igenom att de fått ett manus för samarbetet skickat till sig. Detta är något som 

påverkar trovärdigheten negativt för Matheo eftersom det inte är Influencerns egna tankar 

och känslor som förmedlas genom kanalen. Han säger också att när något blir för 

mainstream, så tenderar han att backa från det varumärket, eftersom det då inte längre 

kan uttrycka vem han är som person.  

 

Ett av Ellas favoritplagg är från Sabo Skirt, ett australiensiskt märke som hon upptäckte 

genom en av de Influencers hon följer; Matilda Djerf. Matilda är en person Ella beskriver 

som autentisk då hon lägger ut mycket inlägg om kroppskänsla och self love, flera punkter 

som träffar rätt hos Ella. Trots att det var en hel del osäkerheter angående storlekar, 

tullkostnader och returer i samband med att beställa ett plagg från en annan kontinent tog 

Ella risken och den beställda klänningen är nu ett plagg som hon älskar. Hon säger att det 

är kul att ha en flörtig klänning som inte alla andra i ens närhet har, och att det unika med 

plagget var det som gjorde att varumärket stod ut i mängden. Hon säger också att hon ofta 
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blir väldigt intresserad av de saker som Matilda Djerf rekommenderar. Hon tillägger dock 

att det visserligen beror på produkten och att det därför inte alltid väcks ett intresse, men 

oftast. 

 

4.2.3 Varumärkesautenticitet 

Autentiska varumärken beskrivs av Simona som märken vilka använder sig av 

marknadsföring sparsamt, då hon uppfattar det som att produkten då får tala för sig själv. 

Hon anser att om det är en bra produkt så kommer den också spridas av kunderna 

automatiskt. Ett exempel på ett trovärdigt varumärke tycker hon är hårvårdsmärket 

Olaplex, vars produkter har stöd i forskning och som främst rekommenderas av frisörer. 

Som motsats till detta nämnde hon hudvårdsserien The Ordinary, vilken hon beskriver 

som “väldigt hypad” då den marknadsfördes överallt på sociala medier under en period. 

 

När det kommer till information om varumärken, och om denna är tillförlitlig eller ej, 

berättar Ella att det främst beror på vem avsändaren är. Ifall det är någon hon tycker om 

och kan identifiera sig med som publicerat inlägget anser hon det vara mer tillförlitligt än 

om det är någon som hon inte kan relatera till. 

 

“Mest om den personen är självsäker, har god självkänsla i sig själv, och 

om jag tycker den har bra värderingar och stil och ser bra ut, och även 

kommunicerar ut det på ett bra och vettigt sätt. Gör bra marknadsföring 

skulle jag väl säga...//... Ja, men bäst blir det ju om det är en person som 

jag gillar för det känns ju som att de man följer, man bygger ju upp en 

relation och man känner att man känner dem. Och om det är någon man 

gillar då är det ju nästan, och det är väl säkert hela meningen egentligen, 

men det ska ju vara som ett råd från en vän. Det ska ju vara samma sak, 

och då lyssnar man ju mer. ” Ella, 2019 

 

För att samarbeten mellan varumärke och Influencer ska upplevas som trovärdiga 

föredrar alltså Ella, precis som Simona, att de ska vara valda med omsorg från 

Influencerns sida och att det gärna får vara unika varumärken som exponeras, något hon 

tycker att Matilda Djerf är bra på. De varumärken som Ella upplever samarbeta med 

“alla” tappar i trovärdighet för henne. 
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“Man är ju medveten om att de får betalt. Men typ Matilda Djerf då som 

jag gillar, hon säger ju alltid att ‘jag skulle aldrig göra ett samarbete om 

det inte var något som jag själv använder och som jag själv älskar’, för 

så mycket behöver hon väl inte pengarna. Så lite korkad är jag ju där och 

det köper jag ju till viss del. Vissa lägger ju ut för vad som helst och då, 

ah men typ en person som gör reklam för allt då tycker jag inte det är 

trovärdigt, och en person som är lite mer selektiv, då tycker jag det känns 

mer [trovärdigt].” Ella, 2019 

 

Precis som Simona och Ella, tycker Esther att varumärken som kommuniceras via 

Influencers lätt kan bli för mycket. Hon berättar om ett tillfälle där hela hennes flöde var 

fyllt med flertalet Influencers som gjorde reklam för Daniel Wellington och erbjöd 

rabattkoder. Esther har själv en klocka från Daniel Wellington men säger att hon blev 

väldigt “anti” när alla Influencers körde samma kampanj och erbjudanden samtidigt, det 

blev för mycket marknadsföring och därför fick det motsatt effekt förklarar hon. Gällande 

autentisk och trovärdig reklam via Instagramkonton menar Esther att det helt beror på 

vilka Influencers företaget väljer att vända sig till, och i vilket syfte. Hon tycker att det 

känns autentiskt om det är en Influencer som promotar en produkt som de redan använder 

eller som skulle kunna förknippa sig själv med den, liknande det Ella beskriver om sin 

relation till Matilda Djerf. Däremot tycker hon att det kan bli mindre autentiskt om 

varumärken bara plockar någon med många följare på måfå för att de ska kunna nå ut till 

många. 

 

Jacqueline har en lite annan syn på hur hon bedömer varumärkesautenticitet och hur det 

kommuniceras genom Influencers. Hon tar upp Isabella Löwengrip och hennes flygresor 

och menar på att hon är dubbelmoralisk eftersom hon å ena sidan trycker mycket på att 

hennes produkter ska vara etiska och miljövänliga, men samtidigt skyltar med ett jetsetliv 

som uppenbarligen inte är miljövänligt. Jacqueline menar dock att eftersom hon betraktar 

all reklam som icke trovärdig, gäller detta även för den reklam som förmedlas via en 

Influencers konto. Hon anser att det handlar om att sälja in en känsla och vare sig man 

tycker om känslan som förmedlas genom reklamen, snarare än om det som faktiskt 

marknadsförs. 
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4.3 Artificiella Influencers  

4.3.1 Autenticitet 

Huruvida Artificiella Influencers är autentiska eller ej råder det meningsskiljaktigheter 

om. Några respondenter tycker det känns innovativt, andra skrämmande och vissa ställer 

sig aktsamt nyfikna till fenomenet. Walters generella tankar om fenomenet är 

övergripande positiva, och han ser inga problem med att influeras eller inspireras av en 

Artificiell Influencer. Som han beskriver det har det ingen som helst påverkan för hur 

trovärdig kanalen är. Han påpekar dock att han vill att det ska vara snyggt gjort, då det 

alltid är en faktor som spelar roll i trovärdighetsfrågan för honom. 

 

”Ja, i mitt fall, nu använder jag ju bara Instagram för att se en 

‘skyltdocka’. Det är ju allt jag tittar på, så i mitt fall om man byter ut en 

riktig skyltdocka mot en animerad skyltdocka, så spelar inte det så stor 

roll.” Walter, 2019 

 

Även Jacqueline ställer sig neutral till konceptet Artificiella Influencers, detta trots att 

hon uttryckt att hon ogillar Influencers överlag.  

 

“Jag tycker bara det känns som marknadsföring, evolutionen av 

marknadsföring. För egentligen, vad är skillnaden på det och att man 

kollar på en reklamfilm där det är en skådespelare? Det är ju egentligen 

samma sak. Man ska ju bara förmedla något slags budskap eller en 

känsla. Det känns som att, jag bryr mig inte så mycket om det.” 

Jacqueline, 2019 

 

Esther, Nora, Simona och Inez ställer sig alla fyra lätt skeptiska inför Artificiella 

Influencers, men de kan också se fördelarna med det. Esther upplever att den autentiska 

aspekten av Influencers försvinner när den hon följer inte finns på riktigt, utan är virtuellt 

skapad. Detta är också något även Nora samtycker med, då hon vill känna en koppling 

till de Influencers hon följer och menar att hon tycker reklam känns mindre trovärdigt när 

det är ett helt team bakom en enda person eller konto. Denna åsikt delas med Simona som 

tycker det känns skrämmande, nytt och konstigt att skapa “människor” i syfte att påverka 

andra, och hon menar på att det då inte alls blir tydligt vad som är äkta eller trovärdigt 
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längre. Allteftersom konversationen fortskred mjuknade hon dock inför möjligheten att 

Artificiella Influencers skulle kunna agera som en inspirationskälla. Esther berättar trots 

sin skepticism mot fenomenet att hon tycker det känns väldigt kreativt och även Inez 

anser att det känns som en ny, spännande grej som hon blir nyfiken på. De båda tror att 

det är en del av den framtida teknologiska utvecklingen i samhället, detta trots att 

acceptansen för fenomenet idag anses vara låg. Inez uttrycker att Artificiella Influencers 

“säkert kommer vara världens grej om ett tag”. 

 

Selma beskriver det som att hon till viss grad alltid är skeptisk mot ny teknik, att hon i 

fallet gällande Artificiella Influencers dessutom inte skulle ha någon aning om vem som 

ligger bakom kontot är ytterligare en anledning till varför hon ställer sig kritisk mot 

fenomenet. Då en av anledningarna till varför Selma följer vanliga Influencers beror på 

att det är en person hon kan känna samhörighet med anser hon att Artificiella Influencers 

inte uppfyller något syfte för henne. Trots detta nämner hon att fenomenet skulle kunna 

tilltala henne om det var i rätt kontext och sammanhang, då den viktigaste avgörande 

faktorn för Selma är hur något framställs. Om syftet är att inspirera, snarare än påverka, 

likställer Selma Verkliga- Influencers med Artificiella.  

 

Matheo berättar att han hade tyckt det känts konstigt att bli influerad av en Artificiell 

Influencer. Han förklarar att de konton han följer på Instagram är sådana han kan 

identifiera sig själv med, och att han tycker det känns viktigt att han kan relatera till det 

som de står för. I dessa fall låter han sig inspireras och påverkas av deras 

rekommendationer och Matheo berättar att han är öppen för tanken på att följa en 

Artificiell Influencer och inspireras så länge som de lägger ut vad han beskriver som “bra 

grejer”. 

 

Ella instämmer och uttrycker bestämt att hon, liksom Selma, vill följa en riktig person 

och att hon tycker det känns opersonligt att följa något som är skapat artificiellt. Även 

Ella anser att det är viktigt att kunna identifiera sig med de Influencers hon följer och 

förklarar att det för henne är deras tankar och känslor som gör det hela intressant. Hon 

jämför de Influencers som “gör allt för pengar” med robotar, och menar att hon inte ser 

någon skillnad i trovärdighet utan likställer de båda. Hon gör också en distinktion 

beroende på hur lik en verklig människa avataren skulle vara. Hade den varit mer lik en 
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människa skulle chansen för att hon skulle följa ett sånt konto öka, trots att hon anser att 

det känns läskigt.  

 

Även Nicolai har viss koll på Artificiella Influencers sen tidigare då han är medveten om 

att Isabella Löwengrip har skapat en klonad avatar vid namn Gabrielle, han säger dock 

att han hellre hade följt Isabella än hennes avatar. Detta på grund av att han tycker 

Isabellas egna konto känns mer äkta och att han skulle ifrågasätta allt som publicerades 

på det artificiella kontot eftersom han anser att det skulle vara svårt att skilja på vad som 

är riktigt och vad som är “hitte på”. Han känner därför att det skulle vara svårt att förlita 

sig på den information som skulle kommuniceras genom ett artificiellt konto i och med 

att det inte tydligt skulle framgå vem det är som står bakom inläggen.  

 

4.3.2 Varumärken 

På frågan angående hur respondenternas uppfattning av ett varumärke skulle förändras 

om de valt att marknadsföra sig med hjälp av en Artificiell Influencer svarade Walter att 

han inte tror det skulle påverka den bild han redan har i en negativ bemärkelse, men tillade 

att det beror på vad varumärket står för.  

 

“Har man en 100-årig tradition så kanske det hade vart lite, kanske blivit 

lite fjantigt om man hade börjat animera skon…. för att det är gammalt 

och det ska vara traditionsbundet och sådär, då får man löpa den linan 

ut. Sen, det är väl så jag kanske tycker egentligen, men sen hade jag ju 

inte brytt mig så mycket om de hade börjat köra artificiellt. ” Walter, 

2019 

 

Matheo tar även han upp betydelsen av vilken typ av varumärke det är som väljer att 

samarbeta med en Artificiell Influencer och menar att han helst ser varumärken vilka 

fokuserar på kläder. Detta av samma anledning som att han ställer sig positiv till 

marknadsföring genom vanliga Influencers; att mindre företag ska lyckas nå ut och få 

exponering. De fördelar Matheo ser med en Artificiell Influencer är att det skulle förefalla 

som en mer neutral marknadsföring. Han förklarar att en vanlig Influencer både kan 

påverka honom att få en positiv bild av ett varumärke, men att det också kan få honom 

att ta avstånd ifall det är en Influencer som han inte känner någon samhörighet med.  
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4.3.3 Varumärkesautenticitet 

Då Simona ombeds berätta hur hon skulle känna att ta del av reklam genom en Artificiell 

Influencers konto likställer hon det med den reklam och de samarbeten som läggs ut på 

Verkliga Influencers konton. Hon menar på att eftersom hon skulle vara medveten om att 

det är ett samarbete skulle hon inte heller ha svårare att ta del av det bara för att det 

kommer från ett artificiellt konto. Hon tillägger dock att det finns vissa typer av 

varumärken som skulle vara mer trovärdiga genom denna typ av kanal. Simona anser att 

varumärken såsom Balmain, vilka har en inriktning mot high end fashion och couture och 

där det handlar om kreativitet och skapandet av något unikt, skulle vara mer trovärdigt i 

en artificiell kontext. Reklam för hudvård, hårvård och liknande produkter har hon å andra 

sidan svårt att se att hon skulle betrakta som äkta då det är produkter som påstår sig ha en 

effekt. I sådana fall vill hon ha ett bekräftande från en verklig person att produkten faktiskt 

fungerar som den lovat och ger resultat.  

 

Nora uttrycker sina tankar om trovärdig reklam genom en Artificiell Influencer på ett 

annat sätt än Simona. Hon tycker att det skulle vara mer trovärdigt om ett varumärke 

såsom Weekday skulle skapa en egen artificiell persona. I det fallet skulle hon se det som 

ytterligare en plattform genom vilket varumärket skulle marknadsföra sig på, och 

trovärdigheten i det hela skulle därför inte påverkas.  

 

“Då känns det som om det hade varit ett annat slags konto, från sitt egna 

vanliga bara. Att de bara hade visat det på ett annat sätt, försöka få det 

att framstå som mer vanligt och vardagligt kanske då, att man får följa 

en person. Men hade jag vetat att det bara var i det syftet att... bara deras 

egna, då hade jag nog inte sett det som något negativt.” Nora, 2019 

 

Inez har en liknande tankegång och tycker att trovärdigheten beror på om det är företagets 

egna konto eller inte. “Den här robot-grejen, det blir ju egentligen inget samarbete, det 

blir väl bara en extra marknadsföringskanal”. Hon menar att en egen Artificiell 

Influencer kan likställas med varumärkets profil på Instagram alternativt med en 

reklamfilm, och tycker därför inte att det skulle påverka hur hon ser på varumärkets 
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trovärdighet. Vid användandet av en extern Artificiell Influencer säger hon att hon utgår 

från samma kriterier som när hon utvärderar trovärdigheten av en Vanlig Influencer.  

 

“Någonstans måste ju den här AI också ha sitt nisch-område och den kan 

ju kanske inte samarbeta med massa olika varumärken heller. Utan den 

måste väl också välja sitt segment och sin grupp antar jag”. Inez, 2019 

 

Hon tycker därmed inte att det finns någon markant skillnad i trovärdighet för företag 

som använder sig av en Artificiell Influencer istället för en vanlig, utan väljer att likställa 

de båda. Dock poängterar hon att en Artificiell Influencer blir styrd av någon bakom en 

skärm, medans en Verklig Influencer är en människa och därför har egen fri vilja. Därför 

landar hon i att hon nog tycker att Verkliga Influencers känns mer trovärdiga i sina 

samarbeten. 

 

Nicolai är även han ambivalent till hur han ser på varumärken som använder sig av 

Artificiella Influencers från ett autenticitetsperspektiv och jämför det med 

marknadsföring genom en Verklig Influencer.  

 

“Nej men på så sätt skulle jag nog, jag skulle hellre följa en Artificiell 

Influencer som gör snygga bilder, än en Influencer som inte har något 

med märket att göra och bara lägger upp redigerade bilder på 

annorlunda platser för att få pengar och sälja märken som de inte är 

förknippade med egentligen...//... det är helt beroende på, som vi varit 

inne på, om det skulle vara en verklig som jag tycker är bra, som jag 

gillar, där jag ser sambandet mellan produkt och människa, det hade jag 

nog tyckt varit det bästa.” Nicolai, 2019 

 

4.4 Matchningsprocessen 

Trovärdighet inom reklam är en komplex fråga och Selma uttrycker att det inte bara är 

huruvida ett inlägg är sponsrat eller inte som är avgörande, kontexten som reklamen 

presenteras genom har också en vital roll i detta. Influencern i fråga måste enligt Selma 

ha en koppling till varumärket eller produkten för att hon ska uppfatta det som en 

trovärdig reklam. Denna åsikt är något som hon delar med Simona, som även hon 
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uttrycker att det är väldigt viktigt att den reklam som görs ska passa in med Influencerns 

livsstil för att det ska kännas äkta. Ett samarbete som Simona anser har en bra och 

trovärdig matchning är när Paula Rosas, som driver ett hälso- och träningskonto, visar 

upp träningskläder av märket Stronger. Selma för resonemanget vidare och beskriver att 

trovärdig reklam bör ha något att göra med Influencerns “verk och gärning”. 

 

“Generellt brukar jag nog inte tycka om Influencer samarbeten, eller 

sponsringar ska jag säga. För att det känns som att de bara har sålt ut 

sin plattform mot pengar, så det känns inte genomtänkt och jag litar inte 

riktigt på det, så det brukar jag oftast var lite kritisk mot när de delar.” 

Selma, 2019 

“Tycker du att det reflekterar över på varumärket?”Intervjuaren, 2019 

“Ja det tycker jag nog, det är ju oseriös marknadsföring ifrån 

varumärket. Så det gör ju att jag blir negativt inställd till märket då 

snarare än Influencern. Det känns liksom lite lat marknadsföring på 

något sätt.“ Selma, 2019 

 

För Selma är det därför viktigt att samarbeten inom Influencer Marketing ska ha ett tydligt 

sammanhang, kännas genomtänkta, innehålla bra formuleringar och paketeras snyggt för 

att de ska ha någon inverkan på henne. Ett samarbete som Selma uppmärksammade och 

ansåg vara trovärdigt var när Sandra Beijer gjorde en inläggs-serie med sminkmärket 

Shiseido, där hon demonstrerade hur produkterna kunde användas i olika sammanhang. 

Selma menar på att det känns mer genuint om det är en bildserie eller ett lite större 

reportage eftersom det då känns som att det lagts ner lite mer tanke bakom inlägget. 

Vidare berättar hon att anledningen till varför detta samarbete uppfattades som trovärdigt 

var att produkterna passade med Sandras stil och därför representerade henne väl, att hon 

hade tagit fina bilder och att inlägget hade ett tydligt syfte. I detta sammanhang är hon 

dock medveten om att hon har en viss bias till avsändaren och att hon själv är ingår i den 

målgrupp som Sandra vänder sig till; “medvetna feminist-tjejer i 20-årsåldern”.  

 

Inez berättar hur hon genom Instagram upptäckt några “doldisar” till varumärken. 

Framförallt har det varit skidmärken såsom Stellar Equipment, vilka hon hittat genom 

någon av de kvinnliga skidåkare hon följer. Då de är med i det svenska landslaget menar 

hon att:  
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“...då tänker man väl att om de kör med sådana saker så vill väl jag tänka 

att det duger för mig med, som en liten glad amatör…/...är det någon som 

är väldigt duktig på sin grej, exempelvis en skidåkare, så tänker jag att 

de har ju alla olika sorters märken att välja och vraka mellan och får 

säkert hem hur mycket grejer som helst. Väljer de då att göra ett 

samarbete med någon…/... då vill jag tänka att det är för att det då är 

bra grejer och inte för att de får mest betalt för dem”. Inez, 2019 

 

Inez tycker därför att det speglar över på varumärket om marknadsföringskanalen känns 

genuin, men att det också kan få motsatt effekt om den valda Influencern inte känns 

trovärdig för det specifika varumärket.  

 

Vem som marknadsför ett varumärke är en viktig fråga även för Esther. “Om det är en 

person som jag inte gillar tror jag att det skadar varumärket, för då kommer jag 

automatiskt inte vilja ha det för att den personen använder det”. Hon hävdar dock att en 

dålig match inte ändrar hennes syn på varumärket om det är ett väletablerat märke som 

hon själv redan konsumerar och tar Nike som exempel: “Om någon person som inte alls 

är sportig gör reklam för det så tror jag inte att det hade påverkat min syn på Nike ändå”. 

Avslutningsvis menar Esther att hon tycker det är viktigt att den valda Influencerns stil, 

personlighet och intressen ska gå hand i hand med det varumärke som ska marknadsföras. 

Hon tycker att det måste finnas en match för att ett varumärke ska uppfattas som 

autentiskt, men att det inte alltid påverkar hennes helhetssyn på varumärket, utan bara 

autenticitets perspektivet. 

 

4.5 Bildelicitering 

Initialt tilltalas Selma av Diesel-bilden (Bilaga 2, bild 1), vilket för henne är en “snygg 

reklam, en cool brud som ser hipp ut”. Känslan som hon får för bilden är att det är en 

trovärdig reklam för Diesel, då det sammanstrålar med den bild hon har av varumärket; 

ett streetmärke med enkel design. Då hon sen blir upplyst om att bilden porträtterar en 

Artificiell Influencer påverkar detta inte hennes syn på varken bilden eller varumärket, 

utan hon står fast vid sin positiva inställning. Inte heller Jacquelines syn på Diesel 

förändras när hon får reda på att det är en Artificiell Influencer på bilden, hon står fast vid 
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att det känns innovativt och passande för varumärkets image. När bilden först visades var 

hennes tankar att den påvisar att varumärket vill vara framtidsorienterade, att det passar 

unga människor och känns lite “wow, innovation, future”. För Noras del framkallar 

Diesel-bilden inga större känslor. När det avslöjas att det är en Artificiell Influencer väcks 

en viss nyfikenhet och Nora beskriver det som om att hon nu vill veta mer om de som 

driver kontot och vad det är de vill förmedla. 

 

En åsikt som delas av majoriteten av respondenterna var att det kändes konstigt att Puma 

(Bilaga 2, bild 2) valt att samarbeta med någon som öppet uttalat sig om att hon inte gillar 

att träna. Inez tycker att det är en snygg bild och att kläderna ser bra ut, men att 

trovärdigheten för Puma och kampanjen sjunker i och med att det är just Bianca Ingrosso 

som frontar samarbetet. Även Nora kopplar detta till Puma på ett negativt sätt och 

ifrågasätter vad det är för budskap som det är de försöker förmedla. Hon säger att hon 

varken blir inspirerad till att träna eller köpa de träningskläder som exponeras på bilden 

och att hon inte heller förstår vad Puma menar med samarbetet. För detta samarbete 

förklarar Nora att hon hade föredragit att se någon i ett gym och det enda hon kan 

fokuserar på gällande den diskuterade bilden ifråga är att den är väldigt poseig och fixad. 

Esther förknippar Bianca mer med skönhet och mode än med idrott och därför tycker hon 

inte heller att det känns som en särskilt autentisk reklam. Hon tillägger dock att hon tycker 

om Bianca som person och att det därför inte påverkar hennes bild av varumärket så 

mycket som det skulle ha gjort om det var någon som hon varken tyckte om eller som var 

sportig.  

 

Flera av respondenterna jämförde bilderna av Diesel och Puma, varpå blandade känslor 

och åsikter förmedlades. Gällande bilden som exponerade Puma var det många som kände 

igen personen på kampanjen som Influencern Bianca Ingrosso. Walter berättade att 

Bianca är en Influencer som han inte har ett positivt intryck av och detta överför han på 

Puma som har valt att samarbeta med henne. “Jag kanske inte gillar att man bankar på 

att haka på senaste trend-bruden, eller mannen för den delen”. Detta får honom att tycka 

att det är en mindre trovärdig reklamkampanj. Han säger att det är tydligt att hon inte lagt 

någon tid på samarbetet, utan bara lånat ut sitt namn för pengar, och att han inte gillar 

sånt. Han reflekterar därefter kring fenomenet Artificiella Influencers, vilket han 

benämner som nyhetens behag och ställer det i relation till Pumas “it-girl”-

marknadsföring. Walter själv anser att han hycklar i denna fråga, då han fortfarande gillar 
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Diesels reklam och tycker att de är positivt att de använder sig av en Artificiell Influencer 

med en stor följarbas, medans han ser ner på Puma för att de “...hänger upp sitt klädmärke 

på någon annans meriter”. Hans förklaring till detta är att han han blir nyfiken över det 

nya fenomenet Artificiella Influencers, och därför låter Diesel “komma undan med det”. 

Han medger att det också kan ha att göra med att han från början hade en negativ 

inställning till Bianca och därför blir hårdare i sin bedömning av Puma och deras 

trovärdighet.  

 

När Ella jämför de två reklambilderna tycker hon Diesels känns mer äkta då bilden ser ut 

som en bild från verkligheten av en cool tjej, vilket matchar hennes syn på varumärket. 

Hon tycker också att det ser mycket mer ut som en riktig människa jämfört med Pumas 

kampanj med Bianca då Biancas bild ser alltför sminkad, retuscherad och “stagead”ut. 

Hon säger dock att hon gillar Bianca och lägger felet på Puma som har använt sig av en 

person som inte representerar det varumärket ska representera. Ella reflekterar vidare och 

berättar att hon tror att hon kan bli påverkad av att hon tycker människor som använder 

Diesel är “as-balla”, vilket får henne att tycka att den bilden känns mer trovärdig. När 

Ella får reda på att det är en Artificiell Influencer på Diesel-bilden ändrar hon inställning 

tvärt. Hon förklarar att hon kan förstå att det finns en stor räckvidd för marknadsföring 

genom denna typ av kanal och att syftet är att nå ut till många, men bortsett från det tycker 

hon inte alls om det, hon förstår inte varför de inte använder en vanlig Influencer för att 

nå ut istället. Ella tycker också att detta reflekterar negativt på Diesel som använder sig 

av en Artificiell Influencer. Hon tycker fortfarande att det är en snygg bild, men att det 

hon känner för Diesel generellt sätt som varumärke är sämre och att det hela känns fejk. 

 

“Då är de lika fejk, då är den lika fejk som Bianca Ingrosso, fast på ett 

annat sätt. Jag tycker inte alls att det känns äkta, det är ju inget med det 

som är äkta.” Ella, 2019 

 

Hon jämför därefter bilden för Diesel med den för Tiffany & Co. (Bilaga1, bild 3), som 

också använder sig av en Artificiell Influencer. Här säger Ella att hon tycker det känns 

mer trovärdigt att Tiffany & Co. använder sig av en Artificiell Influencer. Det 

bakomliggande resonemanget till denna tanke grundar sig i att Diesel är ett mer vardagligt 

varumärke och därför också bör spegla sina kunder, det vill säga vanliga människor. 
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Enligt Ella passar det därför sig mer för ett exklusivt märke att använda sig av Artificiella 

Influencers i marknadsföringssyfte.  

 

För Matheo spelar den Artificiella Influencer-aspekten ingen roll när det kommer till att 

bedöma trovärdigheten. Han ställer sig positivt till bilden oavsett kanal, framförallt då 

varumärket påvisar att dom är medvetna om vikten av representation.  

 

”Jag tycker fortfarande att den lyfter fram ‘the beauty in different races’ 

att då har jag inget emot ifall det är AI eller en vanlig Influencer. Så jag 

tycker bara det är bra, för det kan skapa jämlikhet, eller kanske inte 

jämlikhet men… Nu går jag jättemycket emot det jag sa från början [att 

hans spontana reaktion är att det känns mindre genuint och mainstream], 

men jag tycker bara att det är bra. Redan från början, och om det är en 

AI eller vanlig, det påverkar inte min syn på det.” Matheo, 2019 

 

Av alla de bilder som visas för respondenterna tycker Simona att Tiffany & Co. reklamen 

är mest trovärdig, då den bilden känns mest äkta sett till varumärket som den 

representerar. Att varumärket använder sig av en Artificiell Influencer spelade i detta fall 

ingen roll för Simona, men hon beskriver att det kan bero på att det var svårt att avgöra 

på bilden att det inte var en riktig människa. Även Nicolai tycker att Tiffany & Co. har 

lyckats väl i sin kommunikation om vilken typ av varumärke de är genom den valda 

bilden. Framförallt tycker han att den är estetiskt tilltalande och att det finns ett djup i den 

som gör den mer intressant än vissa av de andra bilderna. När det framgår att det är en 

Artificiell Influencer ändras Nicolai uppfattning något om bilden.  

 

“Ja, jag tänker nog att om det är... någonstans tappar det nog lite 

exklusivitet för mig i att det är Artificiell Influencer, men inte mycket. 

Utan hade det varit ett märke jag var intresserad av att köpa och tyckt 

om hade det nog inte ändrat min bild eller min köpvilja av det“. Nicolai, 

2019 

 

När Jacqueline ska analysera bilden för Tiffany & Co. berättar hon att hon tycker att den 

känns ganska avskalad och att det känns som att de vill få in den moderna kvinnan. 

Hennes åsikt sammanfaller med Matheos; det känns som en medveten reklam. 
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“Jag tänker väl att det traditionellt sett har varit mycket vita som har 

gjort reklam för Tiffany, och nu vill de bryta det och inte associeras med 

något imperialistiskt längre. De har ju haft ganska romantiskt lagda 

kampanjer och tidigare har det varit väldigt mycket ‘man köper till 

kvinna’, och nu är det mer fokus på tjejen och det känns mer som att hon 

gör det för sig själv. Det känns som att de vill vara lite mer feministiska”. 

Jacqueline, 2019 

 

Då Jacqueline fick reda på att även denna bild gestaltas av en Artificiell Influencer, står 

hon fast vid det hon tidigare sagt om fenomenet; hon tycker att det ligger rätt i tiden. När 

det kommer till Chanel-bilden (Bilaga 2, bild 4) tycker Jacqueline att den känns mindre 

trovärdig eftersom den inte stämmer överens med vad varumärket ska stå för. Hon sätter 

det i Chanels kontext och menar på att ursprungsidén var att det skulle vara funktionellt 

och revolutionerande mode för kvinnor vilket var både sofistikerat och tidlöst. Hon tycker 

inte heller att Influencern på bilden avbildar den typiska Chanel-tjejen. Hon fortsätter 

förklara att trots det att Chanel inte är rädda för det nya, så är det ett traditionellt och 

anrikt varumärke och att det därför hade känts mer autentiskt om bilden tagits i en mer 

representativ miljö. Avslutningsvis menar Jacqueline att de varumärken hon tycker passar 

bäst för att använda sig av Artificiella Influencers är de som är “frontrunners” i sin 

bransch. Hon pratar om varumärken som har en yngre målgrupp då hon beskriver det som 

ett segment som gillar innovation och inte bryr sig så mycket om det traditionella. Vidare 

förklarar hon att det lämpar sig bra eftersom innovation går hand i hand med det 

artificiella.  

 

Esther delar Jacquelines åsikt om att Chanel-bilden inte stämmer överens med varumärket 

i sig, vilket hon anser vara klassiskt och exklusivt. Hon säger emellertid att den 

föreställning hon har av varumärket börjar ändras, då var och varannan Influencer bär en 

Chanelväska i dagsläget. Hon tycker bilden som visades ser ut som en typisk Influencer 

bild, och det får inte henne personligen att vilja köpa en Chanel väska. Hade Chanel 

däremot använt sig av en Artificiell Influencer som hade matchat med deras 

varumärkesidentitet menar Esther att det hade stärkt autenticiteten hos varumärket. Detta 

till skillnad från den diskuterade bilden ifråga vilken Esther beskriver snarare försämrar 
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trovärdigheten för varumärket och vad det står för i och med den överrepresentation av 

Influencers som använder varumärket.  

 

På frågan om vilka varumärken som uppfattas vara mest autentiska i sin marknadsföring, 

oberoende om de använder sig av en Verklig- eller Artificiell Influencer, svarar Matheo 

att de märken som utstrålar mest autenticitet är de som är öppna i sin marknadsföring. 

Med öppen marknadsföring menar han att de är inkluderande av såväl olika kroppsformer 

som utseende och hudfärg. Om detta uttrycks med hjälp av Verkliga- eller Artificiella 

Influencers tycker han inte spelar någon roll.  

 

För Simona är det istället viktigt att livsstilen ska matcha de inlägg som görs, när det 

kommer till trovärdighet och användandet av Influencer Marketing och hon tar exemplet 

med Puma som referens: 

 

“Jag skulle säga att med en Artificiell Influencer, absolut att man kan 

bygga upp en livsstil, att den här personen tränar mycket, vilket 

någonstans får mitt undermedvetna att tro att det här är vad den här 

personen tycker om, och på det sättet hade det blivit bättre där med en 

Artificiell Influencer än på Bianca. Men det skulle bli sämre än om Paula 

gjorde det….//... Så jag skulle säga att den Artificiella Influencern 

hamnar någonstans mitt emellan.” Simona, 2019 

 

När en liknande fråga gällande vilket, eller vilka, av de fyra varumärkena på bilderna som 

är mer eller mindre lämpat att samarbeta med en Artificiell Influencer ställdes, svarade 

Inez: 

 

“Jag var ju inte förvånad över att Diesels [Influencer] såg lite mer 

artificiell ut, det känns mer som om det är något som de skulle kunna 

göra. Jag blev mycket mer förvånad över att Tiffany har kört på det 

faktiskt. Jag tror att det handlar om det här med olika kundsegment, det 

känns som att Diesel riktar sig mer mot unga människor och därför känns 

det inte så konstigt”. Inez, 2019 
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Inez tycker därför att det känns mer passande för varumärken som har en yngre publik, 

vilket också överensstämmer med Jacquelines åsikt om ämnet. Då Inez får välja mellan 

bilderna på Puma och Diesel angående vilken av som känns mest trovärdig i relation till 

varumärket, väljer hon Diesels bild med en Artificiella Influencer före Pumas bild med 

Bianca. Detta på grund av den miss-match hon tycker det blir för Puma att välja Bianca 

och att det påverkar varumärkets image i negativ bemärkelse.  
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5. Analys och diskussion 

I följande avsnitt ämnar uppsatsförfattarna att knyta ihop den insamlade empirin och 

analysera denna med hjälp av studiens teoretiska referensram samt analysmodell. 

Avsnittet avslutas med en diskussion där en vidareutveckling av analysen och tankarna 

kring fenomenet Artificiella Influencers görs.  

 

5.1 Matchningsprocessen mellan individ och Influencer 

En aspekt som blir extra påtaglig av empirin när det kommer till Influencer Marketing 

och den påverkan det har på den uppfattade varumärkesautenticiteten, är vikten av att 

konsumenten som nås av budskapet ska kunna identifiera sig med den Influencer som 

kommunicerar det. Det skulle kunna förklaras med stöd i ett flertal teorier så som 

kändisrekommendationer (MacInnis, Park & Priester, 2009), haloeffekten (Thorndike, 

1920) och Cialdinis (2006) inflytande-principer. Den gemensamma nämnaren för 

samtliga teorier är att de understryker hur en individs handlande kan påverkas av hur de 

uppfattar en annan människa, vilket i detta fall handlar om hur konsumenter altererar sitt 

agerande beroende på den perception de har av Influencern. Då varumärkesrelationer 

skapas med en grund i individers identitetsskapande kan en Influencer därför verka som 

en ledstjärna för hur en individ vill vara, eller uppfattas vara av andra. Om en Influencer 

som är omtyckt av individen ifråga ingår ett samarbete med ett varumärke, sänder detta 

ut signaler om att det är ett varumärke som även bör konsumeras av individen om denne 

vill efterlikna Influencern. Utöver detta adderas effekterna av en positiv “halo”, vilket 

resulterar i att en slutsats dras gällande att den omtyckta personen förmodligen inte skulle 

vara oärlig och att varumärket som exponeras därför är ett bra märke. Detta påverkar 

alltså hur respondenterna skapar en uppfattning om varumärket som helhet och hur 

autentiskt det upplevs vara. Gällande Ellas åsikt är det just avsändaren som är den 

viktigaste faktorn när det kommer till att bedöma trovärdighet. Detta skulle kunna kopplas 

till att hon har anammat ett konstruktivistiskt perspektiv när det kommer till autenticitet 

vilket ter sig på så sätt att hon bedömer hur väl varumärket förmedlar sin essens genom 

Influencern, baserat på hennes egna syn på vad som är autentiskt. Hon väljer därför att 

tro att de varumärken som marknadsför sig genom en Influencer vilken hon uppfattar vara 

trovärdig därför också är autentiska. Då Ella exemplifierade med Influenern Matilda Djerf 

framgick det att hon delar Matildas värderingar, varför hon projicerar Matildas 

ställningstagande av integritet på varumärket Sabo Skirts.  
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Vidare framgick det att majoriteten av respondenterna inspirerades och tog till sig av de 

Influencers vilka de kände en samhörighet med, vilket även detta belyser vikten av 

varumärkesrelation. Nora berättade att hon främst följer Influencers som har samma stil 

och kroppsform som henne själv. Detta kan kopplas till att hon i sitt identitetsskapande 

använder dessa personer som referensgrupp vilka hon påvisar en tillhörighet till genom 

sina varumärkesval som influerats av personerna i fråga. Vidare kan Cialdinis (2006) 

inflytande-princip sympati appliceras då det genom upprepade interaktioner med 

Influencern via dennes sociala medier skapar en attraherande känsla av likhet och 

igenkänningsfaktor och att dessa stimulin indirekt skapar ett positivt betingat 

helhetsintryck. Även haloeffekten kan ses vara närvarande då Nora uttrycker att hon till 

stor utsträckning litar på att de Influencers hon tycker om väljer samarbeten som de tror 

på, och att de varumärken som marknadsförs genom dessa därför känns genuina och 

trovärdiga.  

 

Det var dock inte bara denna positiva konnotation till Influencer Marketing som kunde 

avläsas från empirin. För Jaqueline handlade det snarare om hur hon ser på fenomenet 

Influencers i sig, varpå den största påverkande faktorn kunde återfinnas hos iakttagaren. 

Jacqueline beskrev sig vara en stolt och analytisk person, vilket genomgående under 

intervjuns gång speglades i hennes kritiska ställningstagande till konceptet Influencers, 

vilka hon förknippar med varufiering och därmed ansåg vara mindre genuina. Här blir 

den personliga perceptionen såväl som studerat objekt och kontext viktiga påverkande 

faktorer (Robbins & Judge, 2016). Då konceptet Influencers i sig uppfattades vara mindre 

genuint återspeglades denna åsikt även på de varumärken som exponerats i samband med 

Influencers då de per automatik relaterades till varandra. På grund av den negativt 

betingade perception Jacqueline har av Influencers dras hon därför alla över en kant och 

förlitar sig på det första intryck hon har fått av konceptet. Därefter dras i sin tur en slutsats 

om hur andra Influencers är, baserat på de antaganden hon har och anser vara applicerbara 

på de alla, något som kan ses som en omvänd haloeffekt. Denna förutfattade mening, och 

negativa inställning till Influencers som råder hos Jacqueline kan därför spåras tillbaka 

till att det som kommuniceras uppfattas vara både vilseledande och icke-trovärdigt varför 

det även antyds finnas en bristande , och kanske framför allt ett argument som inte anses 

ha någon bra kvalitet (Ohanian, 1990; Teng et al., 2014). 

 



 
 

 

 57 

Vidare lyfter Jacqueline att en Influencers privata handlingar också är något som påverkar 

hur hon ser på de varumärken som marknadsförs genom deras kanaler. Detta antyder att 

transparens (Boyle, 2004) är en viktig autenticitetsfaktor. Något som även blir tydligt då 

genom det exempel hon tar upp gällande Isabella Löwengrip och hur hon i ett inlägg 

förespråkar vikten av veganska och miljövänliga produkter och i ett annat visar upp det 

jet-set liv hon lever, detta anser Jacqueline alltså inte förefalla trovärdigt och återigen kan 

en koppling göras till att det finns påtagliga brister i argumentets kvalitet (Teng et al., 

2014). Här är inte bara vikten av transparens som blir tydligt märkbar, utan även de andra 

autenticitetsdimensionerna kontinuitet (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012), integritet 

(Beverland & Farrelly, 2010) och symbolism (Morhart et al., 2015; Beverland & Farrelly, 

2010). Detta då det flygresor symboliserar kan ses som en direkt motsats till vad som 

anses vara miljövänligt, att det finns en avsaknad av kontinuitet mellan de publicerade 

inläggen och dess budskap, och att det dessutom finns en bristande integritet i och med 

att det som kommuniceras som ett etiskt ställningstagande inte efterlevs. Här blir vikten 

av matchning mellan Influencer och varumärke extra tydlig och trots att det kan verka 

vara en bra match så bör även Influencerns livsstil tas i beaktning då det kan sända ett 

tvetydigt budskap, något som uppfattats av Jacqueline gällande Isabella Löwengrip och 

hennes veganska produkter. I detta fall bör det tilläggas att respondenten uttrycker en viss 

resistens mot Influencer Marketing och att samtliga påverkande faktorer; haloeffekten 

(Thorndike, 1920), source credibility (Ohanian, 1990) och Cialdinis inflytande-principer 

(2006), därför får en omvänd effekt. 

 

Genomgående poängterades vikten av kontinuitet (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012) 

som en viktig autenticitetsaspekt, och de Influencers som är konsekventa i sina handlingar 

över tid ansågs av respondenterna vara mest trovärdiga. Dessutom kunde betydelsen av 

auktoritet (Cialdini, 2006) avläsas ur empirin vara en viktig aspekt gällande trovärdighet. 

Paula Rosas uppfattades vara autentisk då hennes profil har en tydlig inriktning på bland 

annat träning, varför de träningskläder som gjorts reklam för i hennes kanal betingades 

positivt och som en trovärdig reklam. Även Andreas Weinås och Philip Conradsson, vilka 

är starkt förknippade med herrmode, kunde avläsas vara auktoritära personer vilka Walter 

och Nicolai tog mycket inspiration av. Då Philip Conradsson ansågs vara etiskt medveten 

i sina modeval kan detta därför även kopplas till integritetsfaktorn av autenticitet 

(Beverland och Farrelly, 2010). Då samtliga av dessa tre profiler dessutom upplevdes 

vara selektiva i valet av marknadsföring på sina kanaler, ansågs de samarbeten de valde 
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att ingå som mer trovärdiga, vilket även det kan kopplas till integritet (Beverland & 

Farrelly, 2010) och kontinuitet (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012).  

 

Att denna uppsats skrivs utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, och därför har ett stort 

fokus på de subjektiva livsvärldarna hos respektive respondent blev i vissa fall tydligare 

en andra. Ett exempel då respondenternas åsikter var varandras raka motsatser, var 

gällande Influencern Janni Delér. Detta skulle kunna kopplas till det existentialistiska 

autenticitetsperspektivet (Arnould & Price, 2000) och analyseras utifrån två synvinklar. 

Å ena sidan uppfattas hon vara troget sitt egna varumärke och sina konsumenter då hon 

är konsekvent i det hon gör. Detta gör att hon lever upp till de förväntningar som finns på 

henne, varpå hon upplevs vara autentisk då det finns en matchning mellan förväntning 

och resultat. Å andra sidan skulle även en icke-autentiskt bild av Janni kunna uttydas. 

Ella beskriver sig själv som en rak och ärlig person, hon uttrycker att hon inte uppfattar 

Jannis profil som trovärdig då den är “för perfekt” och att det därför känns onaturligt. 

Detta skulle kunna kopplas till en typ av negativ-kontinuitet vilken Ella anser råder på 

Jannis konto. Janni är kontinuerlig och konsekvent i sina handlingar, vilket skapar en 

förväntning på hur hon “ska” vara och agera, men för Ellas blir det i negativ bemärkelse 

då den förmedlade bilden inte känns realistiskt enligt henne. Här påvisas alltså det 

komplexa förhållande individer har till autenticitet då perceptionen gällande vad det 

innebär att vara sann mot sig själv är ytterst subjektiv och skiljer sig från person till 

person. Något som blir extra tydligt i detta fall.  

 

5. 2 Matchningsprocessen mellan individ och Artificiell Influencer 

Gällande hur Artificiella Influencers uppfattas när det kommer till autenticitet råder det 

delade meningar om hos respondenterna. Å ena sidan finns det de som tycker det känns 

såväl kreativt som innovativt och därför blir nyfikna. Eftersom det i denna uppsats har ett 

gjorts ett ställningstagande gällande att Verkliga Influencers har ett personligt varumärke, 

kan detta även appliceras på Artificiella Influencers. Här skulle därför paralleller kunna 

dras till varumärkespersonligheten spännande (Aaker, 1997). Då teorin gällande 

varumärkespersonligheter även den är grundad i individers identitetsskapande genom 

varumärken, kan det också antas att de individer som uttrycker välvilja gentemot 

fenomenet har en personlighetstyp som går i linje med den som återfinns hos Artificiella 

Influencers.  
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När det kommer till reklam så handlar det enligt Jacqueline om att förmedla ett budskap 

eller en känsla, något hon anser kan göras från såväl en Artificiell Influencer som en 

Verklig Influencer. De respondenter som hade en positiv inställning till fenomenet ansåg 

sig därför till viss del kunna likställa det med Verkliga Influencers, varpå de faktorer som 

tidigare lyfts gällande autenticiteten hos Verkliga Influencers kan appliceras. I denna 

fråga skulle Walter kunna anses antagit ett existentialistiskt autenticitetsperspektiv 

(Arnould & Price, 2000). Detta eftersom han övergripande är positivt inställd till 

fenomenet, men anser att de Artificiella Influencerna bör vara snyggt gjorda och vara 

representativa för varumärket för att han ska se det som en trovärdig och autentisk källa. 

Hans åsikt om detta är alltså att den Artificiella Influencerns personliga varumärke bör 

hålla likvärdig kvalité med en Verklig Influencers personliga varumärke.  

 

Å andra sidan finns de respondenter som ställer sig mer skeptiska till fenomenet. Vad 

som verkar vara den gemensamma nämnaren vilken ligger till grund för denna skepticism 

är avsaknaden av source credibility (Ohanian, 1990; Teng, et.al, 2014). Denna koppling 

kan baseras på det faktum att respondenterna ansåg det vara svårt att lita på det som 

publiceras på ett konto där man varken vet vem som är ansvarig eller vilken 

bakomliggande agenda denne person har. Här kan därför avsaknandet av familjaritet 

(Hovland, Janis och Kelley, 1953; McGuire, 1958) avläsas vara en av de största 

anledningarna till varför respondenterna tyckte att fenomenet var nytt och skrämmande. 

Något som framförallt kunde uttydas från Selmas intervju, i vilken hon uttryckte en 

ständig skepticism mot ny teknik. De respondenter som uttryckte dessa tvivelaktiga 

känslor gentemot fenomenet, medgav dock att detta är något de tror kan komma att ändras 

i takt med en ökad popularitet för Artificiella Influencers. En åsikt som skulle kunna 

sammankopplas med Cialdinis (2006) inflytelse-princip av sociala bevis. Detta eftersom 

ett fenomen tas emot lättare av en individ när det redan är accepterat av andra, då det 

indikerar ett godkänt beteende. I takt med att fenomenet genererar acceptans, och ju fler 

i ens närhet som börjar följa Artificiella Influencers, antas därför den av respondenterna 

uttryckta känslan av ovisshet minimeras. 

 

Vidare uppmärksammades kontexten återigen vara en viktig autenticitetsfaktor även för 

Artificiella Influencers, och respondenterna poängterade att de ville kunna känna någon 

sorts samhörighet med de konton som följs. Ella uttryckte dock ett tvivel gentemot att 
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detta är något som kan åstadkommas överhuvudtaget, då hon anser Artificiella 

Influencers vara opersonliga. Något som återigen kan kopplas till familjaritet (Hovland, 

Janis och Kelley, 1953; McGuire, 1958), och till source experience (Martin & Lueng, 

2013) eftersom det varken kan återfinnas någon tydlig koppling till den Artificiella 

Influencern eller lyssna till rekommendationer för varumärken som den omöjligt skulle 

kunna ha någon verklighetsförankrad åsikt om. 

 

5. 3 Matchningsprocessen mellan individ och varumärke 

Från empirin kunde flertalet påverkande faktorer identifieras gällande vad som får 

konsumenten att uppfatta ett varumärke som autentiskt eller ej. Ett varumärke som utger 

sig för att vara något de inte är, och därför inte heller håller vad de lovat, ansågs inte vara 

varken autentiskt eller transparent. Dessa två faktorer kan kopplas till Boyle’s (2004) 

beskrivning av ett varumärkes trovärdighet och i de fall de ett varumärkes handlingar inte 

stämmer överens med konsumentens sinnesenliga bild och förväntningar på varumärket 

kan autenticitets aspekten därför påverkas negativt. Något Walter exemplifierade då han 

pratade om Tiger of Sweden, vilka han inte ansåg vara ett trovärdigt svenskt märke längre 

då de inte lever upp till vad de utger sig för att vara. Denna avsaknad av transparens kunde 

även uppmärksammas från Jacquelines uttalande angående ett företag som utger sig för 

att vara “flower power” men sen använder sig av kemikalier i sin produktion, något som 

skulle kunna analyseras från ett objektivistiskt perspektiv (Beverland, Lindgreen & Vink 

2008). Enligt detta perspektiv baseras konsumentens perception på objektiva 

informationskällor som både ska kunna bevisas och verifieras. Om ett varumärke påvisas 

förmedla ett budskap som efter granskning skulle bevisas vara motsägelsefullt, skulle 

trovärdigheten därför fallera och autenticiteten likaså. Vidare skulle ett varumärke som 

det ovannämnda “flower power”-varumärket därigenom även kunna påvisa en avsaknad 

ärlighet (Beverland and Farrelly, 2010), detta då deras agerande i såväl etiska som 

moraliska frågor inte alls överensstämmer med den bild de vill förmedla utåt sätt. Detta 

skulle i sin tur därför kunna kopplas påverka varumärkets integritetsfaktor (Beverland, 

Lindgreen & Vink, 2008). Värt att nämna är att detta “flower-power”-varumärke inte är 

något faktiskt varumärke, utan användes för att förklara vad som enligt Jacqueline anses 

vara icke autentiskt. Trots att det inte är ett verklighetsförankrat varumärke anses det 

ändock vara applicerbart i kontexten varumärkesautenticitet. 
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Ytterligare en aspekt som uppmärksammades under diskussionen angående mindre 

autentiska varumärken kunde återfinnas i exemplet gällande Gina Tricot och deras 

Female Awards. En tolkning som skulle kunna ses som ett resultat av den avsaknade 

transparens (Boyle, 2004) och integritet (Beverland & Farrelly, 2010) som ansågs vara 

närvarande i detta exempel var den negativa inverkan användandet av 

kändisrekommendationer, vars positiva “halo” ämnar överglänsa till varumärket, ansågs 

ha. Eftersom det i detta fall inte tycks finnas någon tydlig koppling mellan Influencern, 

som skulle leda galan och uppmuntra unga kvinnor att ta för sig, och den fast-

fashionproduktion med dåliga arbetsförhållanden och löner respondenten antydde sig 

misstänkta ligga till grund för varumärket, uppfattades det därför inte som genuint. Något 

som i sin tur skulle kunna tydas vara ett misslyckande i att skapa ett övertygande 

argument, varpå argumentets kvalitet varken ansågs tillfredsställande eller trovärdigt 

(Teng et al., 2014). Värt att fundera över var det faktum att Jacqueline, trots sin åsikt 

gällande varumärkets avsaknade autenticitet, nämnde att hon fortsatt köper kläder från 

varumärket. Här skulle därför även iakttagarens bakomliggande motiv (Robbins & Judge, 

2016) kunna avläsas ha en stor inverkan på hur stor roll autenticitetsfaktorn faktiskt spelar 

för olika individer. Trots att Jacqueline anser sig finna en avsaknad av autenticitet hos 

varumärket, påverkar detta inte hennes köpvilja, vilket möjligen skulle kunna bero på 

hennes övergripande filosofiska inställning till konsumtion och marknadsföring.  

 

Den image som varumärket utstrålar ansågs även den vara viktig utifrån ett 

autenticitetsperskeptiv för Selma. Detta då hon menade på att en utpräglad image ofta 

innebär att även avsändaren, och dennes bakomliggande avsikt, kan tydliggöras och att 

hon på så sätt lättare anser sig kunna bygga en relation till varumärket. Detta skulle därför 

kunna kopplas till den roll varumärkesrelationer har i individers identitetsskapande 

(MacInnis, Whan & Joseph, 2009) och Selma exemplifierade med Dr. Martens. De 

autentiska aspekter som blev framträdande i denna diskussion var varumärkets tydliga 

identitet (McCracken, 1986) och symbolism (Morhart et al., 2015; Beverland & Farrelly, 

2010). Eftersom det helhetsintryck Selma fått av Dr. Martens senare visade sig stämma 

överens med hennes faktiska upplevelser av varumärket, påvisar det även vikten av 

kontinuitet (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012) från ett autenticitetsperspektiv. Detta 

antyder i sin tur att den identitet och symbolism varumärket använder sig av, är tilltalande 

för individen på grund av dennes önskan att inkorporera varumärkets image i sin egna 

identitet.  
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Från empirin kan man dessutom tydligt se att vissa typer av varumärken uppfattas i mer 

positiv dager när de marknadsförs genom Influencers, än andra. Mest påtaglig effekt, i en 

positiv bemärkning, får de varumärken som respondenterna tidigare inte blivit 

exponerade för. Detta kan kopplas till teorin om identitetsskapande (MacInnis, Whan & 

Joseph, 2009) och att respondenterna uttrycker sig med hjälp av varumärken, varför de 

tar avstånd från vad som uppfattas vara “mainstream”. Vad som i sin tur uppfattas vara 

“mainstream”omfattar dessutom mer än vilket varumärke som använder plattformen 

Instagram för att nå ut. Här spelar även kvantiteten av Influencer Marketing roll, samt hur 

ofta Influencern publicerar inlägg i samarbetssyfte. Eftersom all den kommunikation 

varumärket sänder ut signaler genom vilka konsumenten baserar sin 

varumärkesuppfattning på kan detta alltså ge konsekvenser i såväl positiv, som negativ 

bemärkelse.  

 

Här kan paralleller dras till Aakers varumärkespersonligheter (1997), då de varumärken 

som går under kategorin sofistikerade, av Walter uppfattas som varumärken som inte 

passar ihop med Influencer Marketing. Han exemplifierade sin tankegång genom att 

belysa varumärket Crockett & Jones. Detta kan också kopplas till teorin om 

varumärkesrelationer av Allen, Fournier & Miller (2008), vilken belyser att det i dagens 

samhälle kan vara svårt för konsumenter att särskilja marknadsföring och populärkultur. 

Om Influencer Marketing betraktas som populärkultur kan en viss avsaknad av kongruens 

mellan anrika varumärken och sociala medier upptäckas. Då varumärken liksom Crockett 

& Jones anses vara mer traditionella samspelar de därför inte med den populärkultur 

Influencers kan likställas med eftersom det inte går i linje med varken deras rykte eller 

essens. I kontrast till detta kan Sabo Skirts, ett varumärke som enligt Ella fokuserar på 

flörtiga och unika plagg, klassificeras in under varumärkespersonligheten spännande. Om 

ett varumärke profilerar sig som modernt och livligt, finns det en tydligare koppling 

mellan den bild konsumenten har av Influencer Marketing och därför uppfattar 

marknadsföringen som mer positiv. 

 

Ytterligare en aspekt som lyfts av respondenterna när det kommer hur de uppfattar 

varumärkesautenticiteten, är kvantiteten av den marknadsföring som kommuniceras via 

Influencers. Esther nämner att Daniel Wellington under en period återfanns i alla stora 

Influencers flöde, och detta fick henne att ifrågasätta varumärkets autenticitet.  Här skulle 
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en parallell kunna dras till Walters åsikt gällande att de varumärken som uppfattas vara 

mer premiummärken, med en varumärkespersonlighet vilken motsvarar sofistikerad eller 

möjligen ärlig, bör återspegla detta i sin marknadsföring. I fallet med Daniel Wellington 

verkade det snarare handla om hur, än var, marknadskommunikationen förmedlades och 

hur detta i sin tur ändrade den rådande uppfattningen av varumärket. I en kontext där 

överanvändning av Influencer Marketing råder, skulle det därför kunna påpekas att ett 

varumärke som vill uppfattas vara mer exklusivt därför inte bör kommunicera denna typ 

av tillgänglighet, om de vill vårda sin varumärkesrelation med kunden. Eftersom Esther 

under sin intervju berättade att hon reagerat på den plötsliga våg av Influencers som alla 

erbjöd rabattkoder för Daniel Wellington under en och samma period, skulle detta kunna 

tolkas som att hon tidigare inte upplevt denna typ av marknadsföringskampanjer från 

varumärket. Något som skulle kunna antyda till en upplevd avsaknad av kontinuitet 

(Beverland, 2006; Eggers et. al 2012), genom vilken varumärkets autenticitet därför 

ifrågasattes. Från ett autenticitetperspektiv skulle detta alltså kunna registreras som en 

inkonsekvens i de till konsumenten utsända signalerna. 

 

Simona har ett tydligt objektivistiskt autenticitetsperspektiv när det kommer till den 

bedömning hon gör av varumärken. Hon vill kunna verifiera att varumärket kan leverera 

det de lovat, eller det en Influencer har lovat å ett företags vägnar. Detta innebär att hon 

är mer mottaglig för marknadsföring genom källor som beskrivs enligt Cialdini (2006) 

som auktoritära. Denna ståndpunkt återkommer vid ett flertal tillfällen under intervjun, 

bland annat gällande relationen mellan varumärket Olaplex och frisörer, samt Influencern 

Paula Rosas och träningskläder från varumärken så som Stronger. När det objektivistiska 

autentisitetsperspiktivet appliceras av konsumenten kräver detta ett extra engagemang 

från varumärkets sida när det kommer till de för kampanjen valda Influencerna. Detta för 

att de ska uppfattas vara autentiska i sin marknadsföring. Av denna anledning bör alltså 

den av varumärket valda samarbetspartnen utses baserat på en trovärdigt objektiv 

bedömning för att kampanjen ska förmedla signaler vilka stämmer överens med den 

befintliga varumärkesperceptionen och den relation varumärket tidigare skapat till sina 

konsumenter. Då det objektivistiska perspektivet bygger på att saker och ting ska kunna 

bevisas och verifieras verkar detta perspektiv främst anammas då det kommer till 

produkter som utger sig för att göra skillnad, vilket därför blir tydligt applicerbart på hud-

, hår- och skönhetsprodukter. Detta objektivistiska autenticitetsperspektiv (Beverland, 

Lindgreen & Vink, 2008), med inslag av en tydlig auktoritär och trovärdig förespråkare, 
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kan även tolkas vara delat av Inez då hon under sin intervju lyfte varumärket Stellar 

Equipment vilket hon uppmärksammat genom en av de kvinnliga skidåkare hon följer.  

 

5. 4 Matchningsprocessen mellan varumärke och Influencer  

I diskussionen om varumärkesautenticitet handlar det ofta om att det ska finnas en tydlig 

bild av varumärket och vad det står för och förknippas med samt att det ska stämma 

överens med de förväntningar som finns hos konsumenterna. Då Influencern indirekt 

verkar som en del av varumärket likställs därför den uppfattning och de associationer som 

finns av Influencern med perceptionen av varumärket (Sneo & Lukas, 2007). För att skapa 

ett autentiskt personligt varumärke, och därigenom bli en trovärdig Influencer, är det 

därför viktigt med en tydlig varumärkesprofilering.  

 

Ett av de mest påtagliga mönstren hos respondenterna när det kommer till hur de uppfattar 

varumärkesautenticitet och Influencer Marketing, är vikten av att Influencern och dennes 

persona matchar den bild och de förväntningar som finns på varumärket. Samtliga 

respondenter poängterade alltså vikten av kongruens mellan Influencer och varumärke 

för att samarbetet, och därigenom varumärket, skulle framstå som autentiskt. Ett 

varumärke som kommuniceras via en Influencer som tidigare inte använt märket, och 

därför inte heller kan gå i god för det på basis av egna erfarenheter, upplevs därför inte 

vara särskilt trovärdigt. Här blir även vikten av transparens (Boyle, 2004) påtaglig då de 

löften om varumärket vilka kommuniceras via Influencern bör stämma överens med 

dennes livsstil för att samarbetet ska utstråla trovärdighet. Detta kan i sin tur kopplas till 

the source credibility theory (Ohanian, 1990; Teng et al., 2014), och framförallt till source 

experience (Martin & Lueng, 2013). 

 

Varumärkesrelationer är enligt Mick & Buhl (1992) en co-creation mellan konsument och 

varumärke. I kontexten Influencer Marketing skulle därför varumärkesrelationen kunna 

betraktas som en co-creation av tre parter, istället för två. Detta innebär att det inte bara 

är varumärkets och omgivningens signaler konsumenten måste ta i beaktning när det 

kommer till att utvärdera sin relation till varumärket, utan även det personliga varumärket 

Influencern står för. Det blir således ytterligare en aspekt att ta hänsyn till då det 

komplicerar förhållandet mellan varumärke och konsument vilket kan vara en förklaring 

till varför matchningen mellan Influencer och varumärke blir extra viktig för samtliga 
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parter. I detta fall kommunicerar Influencern varumärkets visuella och verbala profilering 

och detta bör stämma överens med individernas tidigare syn på varumärket och dess 

beteende (Knox & Bickerton, 2003). Då en av grundstenarna till varumärkesautenticitet 

är kontinuitet (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012), är detta en förståelig koppling. 

Varumärkets signaler bör vara konsekventa över tid, vilket också inkluderar den 

sociokulturella kontext genom vilken de väljer att exponera sitt varumärke. Något som 

också skulle kunna kopplas till ännu ett autenticitetsperspektiv, nämligen symbolism 

(Morhart et al., 2015; Beverland & Farrelly, 2010). Genom att välja den sociokulturella 

kontexten Influencer Marketing signalerar varumärket alltså ett visst budskap. För att 

detta budskap ska uppfattas som autentisk marknadsföring, bör därför samarbetet 

fortfarande spegla konsumentens syn på vad varumärket representerar. Denna uppfattning 

återfanns hos de flesta respondenterna, det fanns dock en respondent som 

uppmärksammade en annan synvinkel. Esther poängterade nämligen att hon inte ansåg 

att kongruensen, mellan individ, varumärke och vald Influencer, alltid spelar någon roll 

för hennes helhetsuppfattning av ett varumärke. Hon exemplifierar med Nike vilket för 

henne redan är ett känt varumärke som hon har en relation till och därför inte heller är 

lika lätt ändrar sin uppfattning om. Detta indikerar därför att väletablerade varumärken 

har en så pass stark varumärkesrelation, att ett enstaka samarbete som inte matchar med 

deras varumärkesprofilering inte kommer skada deras helhetsbild på lång sikt. Däremot 

kan man tolka att Esther tycker att det är bortkastad marknadsföring, då hon uttryckt att 

hon inte kommer vilja köpa produkten från ett omatchat samarbete. 

 

Från empirin kunde det även avläsas att när samarbeten känns genomarbetade uppfattas 

både varumärket och Influencern som mer angelägna om sin varumärkesrelation. Ett 

genomarbetat samarbete signalerar att de båda parterna värnar om sina konsumenter, eller 

i Influencerns fall följare, varpå det symboliska värdet i kommunikationen ökar 

(McCracken, 1986; Escalas & Bettman, 2005). Från ett autenticitetsperspektiv, skulle 

även detta kunna kopplas till symbolism (Morhart et al., 2015; Beverland & Farrelly, 

2010). Både varumärke och Influencer speglar i detta fall att de bryr sig om att verka 

trovärdiga och att samarbetet uppfattas som autentiskt från individens perspektiv. Detta 

stöds av Selmas resonemang i frågan då hon uppfattar en dålig matchning mellan 

varumärke och vald Influencer som lat marknadsföring, något hon anser reflektera 

negativt på hennes perception av varumärket och dess autenticitet. När ett omfattande 

reportage gjordes av Sandra Beijer, uppfattades det istället som ett positivt samarbete. Att 
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hon står för feministiska åsikter och att samarbetet var genomarbetat, sänder ut signaler 

att varumärket Shiseido är ett medvetet varumärke som känner sin målgrupp väl.  

 

5. 5 Matchningsprocessen mellan Varumärke och Artificiell Influencer 

I frågan gällande huruvida varumärken ska exponeras via Artificiella Influencers, står 

Walter fast vid samma åsikt som han hade när det kom till Verkliga Influencers. Han 

anser att mer anrika varumärken som har en mer sofistikerad varumärkespersonlighet, 

hade uppfattats vara mindre lämpliga att marknadsföras genom denna moderna typ av 

kanal. Trots denna åsikt ifrågasätter han samtidigt om det faktiskt är något som hade gett 

utslag på den varumärkesuppfattning han har. Detta är något som skulle kunna analyseras 

utifrån Walters perceptionsbildning (Robbins & Judge, 2016), då hans motiv att använda 

sig av Instagram uteslutande grundar sig i inspirationssökande. Denna åsikt kan därför 

förklaras av att han endast är intresserad av hur kläderna exponeras och att den valda 

kanalen därför inte spelar någon större roll för honom när det kommer till 

varumärkesperception. Matheo lyfter även han frågan gällande vilken sorts varumärken 

som hade kunna föra en trovärdig varumärkeskampanj genom denna typ av kanal. Hans 

ställningstagande utgår ifrån att han anser det vara mer passande för varumärken som 

fokuserar på mode, samt för nystartade varumärken. Om MacInnis, Park och Priester’s 

(2009) teori gällande varumärkesrelationer skulle tas i beaktning skulle en tolkning kunna 

göras gällande att konsumenten får vara delaktig i det nystartade varumärkets 

identitetsskapande från grunden. Att varumärket då väljer att kommunicera via ett 

artificiellt konto från start hade då förmodligen inte upplevts vara ett lika stort problem 

som det hade kunnat bli för väletablerade varumärken. För väletablerade varumärken 

hade nämligen kontiunitetsaspekten (Beverland, 2006; Eggers et al., 2012) gällande 

konsekventa handlingar kunnat ifrågasättas då denna moderna typ av marknadsföring 

möjligen kunnat frångå varumärkets tidigare kommunikationsstrategier.  

 

Anledningen till varför Matheo anser att modevarumärken skulle uppfattas vara mer 

autentiska vid användandet av Artificiella Influencers än andra typer av varumärken 

skulle kunna kopplas till hans politiska intresse. Då iakttagarens intressen påverkar 

dennes perception (Robbins & Judge, 2016) skulle därför ett antagande kunna göras att 

en av de bakomliggande anledningarna till varför representation anses vara viktigt när det 

kommer till marknadsföring av just modevarumärken har sin grund i hans personliga 
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värderingar. Att Matheo därför anser att Artificiella Influencers skulle kunna erbjuda en 

mer neutral kommunikation, vilken lättare skulle lyfta och normalisera “the beauty in 

different races”, skulle därför kunna förstärka autenticitetsfaktorn genom en ökad 

integritet (Beverland & Farrelly, 2010).  

 

En annan aspekt gällande vilka varumärken som förefaller vara mer lämpliga att använda 

sig av Artificiella Influencers kunde återfinnas i ovanstående respondenters åsikter; 

varumärken som utstrålar kreativitet och nyskapande uppfattas vara mer trovärdiga i 

denna typ av marknadsföringskommunikation. Detta då det redan finns en kongruens 

mellan de signaler som tidigare kommunicerats av varumärket för att skapa en 

varumärkesrelation och respondenternas åsikter gällande att Artificiella Influencers kan 

ses som ett bevis på att varumärket är både kreativt och innovativt. Skulle dessutom såväl 

high-end fashion och Artificiella Influencers ses som en typ av konstform, blir därför 

även kontinuitetsaspekten (Beverland, 2006; Eggers, et al., 2012) tydlig. 

 

Även vikten av att tydliggöra vem som står bakom den Artificiella Influencerns konto 

uppmärksammades av respondenterna, något som skulle kunna uttydas vara en önskan 

om transparens gällande bakomliggande motiv hos kontoadministratören. Här skulle 

därför en koppling till Beverland och Farrelly’s (2010) integritetsdimension kunna göras 

då avsikten bör vara tydlig och kommuniceras till konsumenterna. Vidare diskuterade 

respondenterna hur trovärdighetsaspekten skulle påverkas beroende på vare sig det 

framgick att det var varumärkets egna Artificiella Influencer, eller om det var ett 

samarbete med en Artificiell Influencer. I denna fråga ansågs en egen Artificiell 

Influencer verka som en förlängning av företagets marknadsföringskanaler varför 

trovärdigheten inte ifrågasattes utan likställdes med varumärkets egna profil på sociala 

medier. Till denna åsikt kan transparensfaktorn (Boyle, 2004) av autenticitet appliceras 

eftersom varumärket är tydliga med sina avsikter gällande vad de vill förmedla med 

reklamen. Detta skulle också kunna tolkas utifrån det existentialistiska 

autenticitetsperspektivet (Arnould & Price, 2000), då ett tydligt syfte kan uppfattas från 

individens sida som att varumärket värnar om hur de framstår och således också om deras 

relation med konsumenterna. Vidare kan detta kopplas till source credibility (Ohanian, 

1990; Teng et al., 2014), då konsumenten inte behöver ifrågasätta avsändaren om 

reklamen kommuniceras genom varumärkets egna kanal varför varumärkets integritet 

(Beverland & Farrelly, 2010) blir tydligare. 
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5. 6 Bildelicitering  

Under bildeliciteringen blev det extra tydligt att det måste vara en tydlig matchning 

mellan vald Influencer och varumärke, oberoende om Influencern är verklig eller 

artificiell, om marknadsföringen ska uppfattas som autentisk. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att Influencern på Diesel-bilden var en cool tjej och att hon stämde 

överens med deras idé av Diesels målgrupp samt vad de som varumärke står för. Då det 

avslöjades att det var en Artificiell Influencer, LilMiquela, gick meningarna dock isär och 

några respondenter, varav Ella var en av de, ändrade åsikt tvärt. Vad hon tidigare tyckte 

var en bra bild vilken stämde överens med varumärkets image ansåg hon nu vara fejk och 

spegla negativt på varumärket. Övriga respondenter blev positivt överraskade vid 

avslöjandet och stod fast vid sina åsikter gällande att bilden var trovärdig, detta trots att 

de flesta initialt uttryckt negativa känslor över fenomenet. I detta fall övervinner därför 

respondenternas önskan av kongruens deras skeptiska känslor för Artificiella Influencers, 

med undantag från Ella. Detta påvisar vikten av autenticitetsfaktorn symbolism (Morhart 

et al., 2015; Beverland & Farrelly, 2010), då respondenterna anser det vara mer 

betydelsefullt att kunna se matchningen mellan varumärke och Influencer än övriga 

faktorer som påverkar deras perception.  

 

I princip alla respondenter gjorde samma bedömning gällande Puma-bilden, här ansågs 

det vara en mindre bra matchning mellan varumärke och Influencer, vilken i detta fall var 

Bianca Ingrosso. Här blir det tydligt att det existerar en bristande kontinuitet (Beverland, 

2006; Eggers et al., 2012) i de signaler Puma sänder ut med denna kampanj, vilket 

förvirrade respondenterna varför de ifrågasatte Pumas integritet (Beverland & Farrelly, 

2010). De ansåg inte att bilden representerade varken träning eller hälsa, utan snarare 

motsatsen, vilket alltså kan anses motsäga Pumas värdegrund (Beverland and Farrelly, 

2010), varpå den uppfattade autenticiteten bedömdes vara tvivelaktig. I detta fall påverkar 

det mer hur respondenterna ser på varumärket Puma än Influencern Bianca. Något som 

skulle kunna kopplas till den sympati (Cialdini, 2006) majoriteten av respondenterna 

kunde avläsas känna för henne. Tydligt här blir att Puma har försökt använda sig av 

haloeffekten genom att använda sig av en populär Influencer (Dajafarova & Rushworth, 

2017), men att anledningen att de valde just Bianca inte föreföll vara tillräckligt 

välmotiverad enligt respondenternas åsikter.  
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En intressant vinkel på detta är den att Walter anser Puma förlora mer i trovärdighet 

genom att använda sig av Bianca i sin marknadsföring än vad han tycker Diesel gör med 

sin Artificiella Influencer, trots att han anser att de båda stå för samma typ av kändisskap. 

Vad som skulle kunna avläsas ur denna något motsägelsefulla åsikt skulle kunna förklaras 

med hjälp av Walters perception (Robbins & Judge, 2016). Då han uttryckt ett intresse 

för dataspel skulle en koppling kunna dras till en normalisering och vana av det virtuella, 

vilket dessutom går hand i hand med vad som anses vara nyskapande och spännande. Då 

vissa finner det nya med Artificiella Influencers som skrämmande, finner andra det 

intressant.   

 

Vid en återkoppling till Ellas negativa åsikter om Diesels bild jämför hon den med Tiffany 

& Co.’s bild, vilka även de använder sig av en Artificiell Influencer; ShuduGram. Ellas 

åsikt är att Tiffany & Co. är mer trovärdiga i sitt användande av en Artificiell Influencer, 

något som återigen skulle kunna tolkas vara ett antydande av att denna typ av 

marknadsföringskommunikation passar bättre för premiummärken. Då hon betonar 

vikten av att kunna relatera till den image reklamen utstrålar skulle därför en parallell 

kunna dras till det konstruktivistiska autenticitetsperspektiet (Wang, 1999) eftersom hon 

utgår ifrån sin egna syn på autenticitet, varpå denna projiceras på varumärket. Då hennes 

förväntningar på mer vardagliga märken är att hon ska kunna känna en samhörighet och 

relatera till det varumärket kommunicerar anses de därför vara mer autentiska för henne 

då dessa varumärken lever upp till hennes personliga förväntningar. Vidare kunde det 

från empirin uttydas att det för Ella är samhörighetsfaktorn (MacInnis, Park och Priester, 

2009) som spelar den kanske viktigaste rollen i hennes identitetsskapande och att de 

förväntningar hon har på varumärket ska införlivas, vilket även det talar för ett 

konstruktivistiskt synsätt. 

 

En annan infallsvinkel som några av respondenterna uppmärksammade när det kom till 

bilden vilken exponerade Tiffany & Co. var vad som kan anses vara ett politiskt 

ställningstagande. Att varumärket har valt att porträttera en färgad kvinna, som framställs 

vara den moderna kvinnan, ses som något positivt. Tiffany & Co. sänder här ut signaler 

som förändrar den befintliga varumärkesrelation (MacInnis, Park och Priester, 2009) de 

har med sina konsumenter, men då det görs på ett sätt som alternerar respondenternas 

perception och förväntningar av varumärket i en riktning som får framställer varumärket 
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som mer autentiska speglar det positivt på Tiffany & Co. Detta eftersom det här påvisas 

att de är medvetna och att deras värdegrund (Beverland and Farrelly, 2010) baseras kring 

moderna ställningstaganden vilka grundas i feminism och mångfald. 

 

Chanel-bilden, vilken föreställde Johanna E. Olsson, framkallade en större diskussion om 

hur respondenternas syn på varumärket förändrats, dock inte endast baserat på bilden i 

sig utan snarare vad den förmedlar; att det är vanligt att Influencers bär Chanel. Något 

som uppfattas förändra varumärkesperceptionen (MacInnis et al., 2009) till det sämre då 

varumärket ska representera exklusivitet och romantik, men istället associeras med det 

motsatta då Influencers uppvisar märket så frekvent genom sina kanaler. Den kontext 

genom vilket varumärket allt oftare exponeras i har alltså kommit att avvika från 

varumärkets ursprungliga essens, varpå såväl varumärkesrelationen (MacInnis et al., 

2009; Fournier et al., 2008) som ryktet (Beverland, 2005; Gilmore & Pine, 2007) 

förändrats utan en direkt påverkan från varumärket. Chanel verkar betraktas vara ett 

traditionsbundet varumärke av samtliga respondenter, men då avsaknaden av kontinuitet 

(Beverland, 2006; Eggers et al., 2012) i kommunikationen uppmärksammades ändrades 

därför bilden av varumärkets autenticitet. 

 

På den avslutande frågan gällande vilka av de bilder som visats under bildeliciteringen 

som ansågs vara mest autentiska och trovärdiga, och varför de ansågs vara det, återfanns 

fyra viktiga aspekter bland respondenterna. Först och främst ansågs marknadsföring 

vilken påvisar representation vara uppskattat och därför även återspegla på varumärket i 

positiv dager. Vidare belystes vikten av matchning och kongruens mellan varumärke, 

målgrupp och vald Influencer. Dessa åsikter skulle kunna förklaras med hjälp av 

symbolism (Morhart et al., 2015; Beverland & Farrelly, 2010) då de signaler varumärket 

sänder ut bör stämma överens med individens förväntningar av varumärket och dess 

autenticitet. 

 

5. 7 Diskussion  

Det finns vissa likheter mellan hur Artificiella Influencers och Verkliga Influencers 

uppfattas. I båda fallen verkar vikten av samhörighet spela roll, det vill säga i den kontext 

som Influencern verkar, hur detta framställs och hur det i sin tur passar in med individens 

självbild. Till detta kan influerings-principer appliceras, har en bild av Influencern 
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skapats blir individen mer eller mindre benägen att eftersträva det som Influencern 

representerar eller utstrålar. Vissa av respondenterna ifrågasätter ifall det går att känna 

tillhörighet med en person som är virtuellt skapad. Om en tydlig persona hos den 

Artificiella Influencern byggs upp tror de dock att den trots allt kan uppfattas som 

trovärdig. Attityder och uppfattningar gentemot Influencer Marketing som individen har, 

kan därför till viss del förklaras av ifall en känsla av samhörighet kan återfinnas eller ej. 

Faktorer som påverkar samhörighet varierar däremot från individ till individ och kan bero 

på både objektet i fokus och iakttagarens perceptionsbildning. Ännu ett tillägg i denna 

diskussion, är att det blir uppenbart att Influencers handlingar utanför samarbeten med 

varumärken påverkar hur autentiskt varumärket sen uppfattas genom Influencerns kanal. 

Utöver att individen uppfattar Influencers som de kan känna samhörighet med som mer 

autentiska och således även de varumärken som de samarbetar med, bör alltså Influencern 

vara konsekvent i sitt allmänna agerande för att öka känslan av autenticitet. Vad som 

uppfattas som konsekvent, är dock en bedömning som görs på individnivå och därför 

även den beroende av perceptionsbildning. Från detta perspektiv, skulle dock en 

argumentation om att det vore lättare för en Artificiell Influencer att vara konsekvent i 

sin framtoning föras, då dessa är en fabricerad skapelse vilken inte existerar utanför sina 

sociala medier, medan Verkliga Influencers ses som de nya kändisarna vilka ständigt 

betraktas av omvärlden.  

 

En iakttagelse som kan göras gällande vikten av kontext och kopplingen till den 

uppfattade varumärkesautenticiteten, är det faktum att individer inte alltid blir exponerade 

till ett sammanhang. Som många respondenter uttryckte det används ofta utforska-

funktionen för att hitta ny inspiration på Instagram, och i det sammanhanget försvinner 

aspekten av verk och gärning. Vikten av kontextuell information påvisades även vara 

avgörande för hur autentiska kampanjerna uppfattades vara under studiens bildelicitering. 

Under intervjuernas gång framgick det ofta relativt tidigt vilken ställning respondenterna 

hade gentemot fenomenet Artificiella Influencers. Då ingen bakgrundsinformation initialt 

gavs om någon av Influencerna under bildeliciteringen, utan bara gällande vilket 

varumärke som exponerades i kampanjen blev de därmed skilda från sin kontext. Vad 

som var fascinerande under själva bildeliciteringen var det faktum att då ingen 

bakgrundsinformation gavs hade även de respondenter som initialt var negativt inställda 

till fenomenet en positiv bild av kampanjerna vilka frontades av Artificiella Influencers. 

När information gällande respektive Influencer sedan gavs ändrade några av de 
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respondenter som hade varit skeptiska mot Artificiella Influencers tidigare under 

intervjun återigen sin åsikt och tyckte inte längre att det var en autentisk framställning av 

varumärket. Vad som verkar vara av i betydelse i detta fall, är om Influencern återspeglar 

den idée individen har av varumärket. Vid ett första ögonkast bör det alltså finnas 

kongruens mellan vad Influencern på bilden utstrålar och vad varumärket representerar. 

I de fall Influencern blir skild från sin kontext och det alltså inte framgår vare sig den är 

artificiell eller ej verkar Artificiella och Verkliga Influencers likställas.  

 

En intressant reflektion på detta ämne är att samtliga av våra respondenter blev 

överraskade över att Tiffany & Co. valt att porträttera en färgad kvinna, även om de 

uppfattade det som en positiv förändring vilket återspeglar ett modernt tänkande. Även 

om denna reklamkampanj inte stämde överens med deras tidigare uppfattning om 

varumärket genererade det en positiv effekt när det kom till den uppfattade 

varumärkesautenticiteten. En matchning mellan respondenternas tidigare syn på 

varumärket och det presenterade samarbetet, behöver därför inte vara identiskt med 

tidigare signaler. Trots att varumärket har en tydlig varumärkesidentitet och 

varumärkespersonlighet verkar det dock vara accepterat av respondenterna med en 

förändring som blir mer inkluderande och upplevs ligga i linje med det moderna samhälle 

vi lever i idag. Intressant i detta fall är att det till större grad uppmärksammades att det 

var en färgad kvinna på bilden än att hon var artificiellt skapad. Detta indikerar återigen 

att när Influencern skiljs från sin kontext, och det för åskådaren är svårt att avgöra vare 

sig den är verklig eller artificiell likställs de båda typerna och utvärderas efter samma 

kriterier.  

 

De skillnader som uppfattades av respondenterna gällande Verkliga- och Artificiella 

Influencers, är att fenomenet Artificiella Influencers fortfarande betraktas som något nytt 

och därför kan uppfattas vara skrämmande. Cialidini’s princip av sociala bevis saknas 

här, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till detta. Ännu är Artificiella 

Influencers inget som är vida socialt accepterat, vilket kan skapa en viss osäkerhet om 

hur man ska bemöta och ställa sig till detta fenomen. Samtidigt kan det skapa en 

nyfikenhet, och då det fortfarande är ett relativt ovanligt och nytt fenomen kan det även 

uppfattas vara kreativt. Denna åsikt verkar dock vara individuellt betingad och byggd på 

iakttagarens perceptionsbildning.  
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Ännu en skillnad mellan hur Verkliga- och Artificiella Influencers uppfattas beror på 

graden av source credibility, och i denna fråga bedömdes Artificiella Influencers något 

hårdare. Även om Verkliga Influencers kan ha hjälp bakom kulisserna av ett helt team 

som arbetar med deras kanaler, anses det trots allt vara deras egna åsikter som 

kommuniceras via deras profiler. Denna logik går dock inte att applicera på Artificiella 

Influencers eftersom de inte kan besitta egna åsikter på samma då de är virtuellt skapade. 

Det är därför enbart det team som ligger bakom kontot som skapar en persona, och då det 

inte alltid framgår vem eller vilka som ligger bakom en artificiell persona kan det skapas 

en osäkerhet gällande de bakomliggande motiven. Detta blir extra tydligt vid 

diskussionen gällande huruvida den Artificiella Influencern skulle vara extern, och 

samarbeta med flera varumärken, eller endast tillhöra ett varumärke. Här framgår det att 

graden av source credibility skulle öka om det var ett varumärkes egna Artificiella 

Influencer. Här skulle även paralleller kunna dras mellan sympati och haloeffekten då 

respondenterna tydligt blev influerade av dessa när det kom till Verkliga Influencers, men 

ofta kände viss initial skepticism mot Artificiella Influencers. Source credibility skulle 

därför också kunna vara en produkt av dessa inflytelse-principer och känner individen 

mindre samhörighet med en Artificiell Influencer, ifrågasätts också deras source 

credibility, medan Verkliga Influencers inte blir betvivlade på samma sätt.  

 

Även från ett varumärkesautenticitets-perspektiv återfanns såväl likheter som skillnader 

gällande om varumärket marknadsförs genom Influencer Marketing eller ej. Vid 

användandet av en Influencer ansågs de viktigaste faktorerna vilka påverkar autenticiteten 

vara kontinuitet, transparens och integritet; att varumärket kan leva upp till sitt rykte 

genom Influencern. Då varumärket istället betraktades fristående var de mest 

framträdande aspekterna varumärkets image, helhetsintryck, kontinuitet och trovärdighet. 

Detta påvisar att de autenticitetsfaktorer som anses vara mest framträdande för 

varumärket i sig, måste gå hand i hand med de autenticitetsfaktorer vilka upplevdes vara 

viktiga ur ett Influencer Marketing-perspektiv oberoende av om det är en Verklig- eller 

Artificiell Influencer. Vad som istället verkar ha en inverkan på hur autentiskt varumärket 

upplevs vara gällande om det är en Verklig- eller Artificiell Influencer, är vilken typ av 

varumärke och målgrupp som är i fokus. Den generella åsikten bland respondenterna 

verkar vara att varumärken vilka uppfattas vara innovativa och kreativa passar sig bättre 

att använda sig av Artificiella Influencers än varumärken som anses vara sofistikerade 

och traditionsbundna. Detta då användandet av Artificiella Influencers skulle gå stämma 
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överens med de nytänkande varumärkenas varumärkespersonlighet och därför även 

kunna upplevas vara konsekventa i sin marknadsföring. Vidare ansågs även nystartade 

företag kunna använda sig av Artificiella Influencers då de tidigare inte byggt upp en 

varumärkesrelation som skulle gå stick i stäv med denna nymodighet. Här belyses vikten 

av att matchningen mellan varumärke och typ av Influencer, bör överensstämma med 

individens uppfattning av varumärkets mest prominenta karaktärsdrag. 

 

Något som är återkommande i svaren från respondenterna är att kvantitet och frekvens är 

av betydelse när det kommer att bedöma varumärkesautenticitet. Detta både när det 

kommer till hur ofta ett varumärke använder sig av Influencer Marketing och hur ofta 

Influencern ifråga gör sponsrade inlägg. Är kvantiteten och frekvensen för stor tappade 

respondenterna tro på att rekommendationerna var genuina och drog då slutsatsen att det 

endast handlade om att tjäna pengar, såväl från varumärket som från Influencern. När 

samarbeten däremot var väl valda från båda sidor, fick det ett positivt bemötande av 

respondenterna. Detta var en övergripande åsikt som visades framförallt när det handlade 

om Influencers men kan antas överföras även på Artificiellla Influencers, då det snarare 

handlar om marknadsföringsstrategin i sig. Följaktligen är mängden Influencer Marketing 

något som påverkar individens generella attityd till varumärket samt till hur autentiskt de 

anser varumärket vara.  

 

En åsikt som återfanns bland många av respondenterna var den som belyste 

problematiken av att Influencers ofta framstår vara allt för perfekta, och därför inte heller 

alltid genuina. Vidare poängterades vikten av representation, vilket föreföll återspegla ett 

varumärkes etiska och moraliska ställningstagande. Med dessa två åsikter i åtanke skulle 

därför användandet av Artificiella Influencers kunna erbjuda en möjlig förbättring 

gällande såväl genuitetsaspekten som ett orealistiskt normbyggande.  

 

Artificiella Influencers erbjuder mångfacetterade representationsmöjligheter då de är 

virtuellt skapade att efterlikna en människa, men kan komponeras efter behag. Då det i 

dagens samhälle har blivit ett väldigt stort fokus, framförallt hos unga, att leva upp till de 

normer vilka motsvarar en ideal kroppsbild skulle varumärken vilka använder sig av 

Artificiella Influencers möjligen kunna motarbeta detta. Trots att Influencers ska verka i 

ett inspirerande syfte skulle eventuellt de skeva kroppsideal som många Influencers och 

modeller utstrålar kunna reduceras då det inte går att eftersträva något som inte finns på 
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riktigt. En datoranimerad kropp må vara modellerad utefter samma kroppsideal vilka 

råder vara normen i samhället, men skulle lika gärna kunna ha anletsdrag vilka motsvarar 

raka motsatsen. Här ställs frågan hur autentiskt och trovärdigt det faktiskt skulle bli med 

en Artificiell Influencer med vanliga kroppsideal, vilka representerar de verkliga 

konsumenternas kroppar, av samma anledning; kan en virtuellt skapad kropp verkligen 

uppmana till kroppspositivitet då den inte finns på riktigt? Det finns alltså två sidor av 

myntet vilka båda har såväl fördelar som nackdelar och bör tas i åtanke. Vidare belyser 

detta frågan gällande var gränsdragningen ska gå mellan vad som är fejk på grund av att 

det är redigerat och retuscherat, och vad som är fejk från grunden och skapat helt virtuellt. 

Majoriteten av respondenterna menade att de var fullt medvetna om att det som framställs 

på sociala medier i princip alltid är redigerat, men att de låter det gå under radarn. Så vad 

är det som avgör vilken grad av virtuell retusch som accepteras och anses vara genuin och 

när det går för långt? Med tidigare reflektioner i åtanke gällande varumärkesautenticitet 

genom Influencer Marketing verkar det handla om kontinuitet, transparans och integritet. 

Kanske läggs då vikten snarare på hur marknadsföringen kommuniceras, än vem som 

frontar kampanjen och hur väl detta matchar med varumärkets essens.  
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6. Slutsats och vidare forskning 

I kommande avsnitt ämnar studiens syfte besvaras utifrån de ställda forskningsfrågorna. 

Därefter presenteras studiens forskningsbidrag samt förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

 

6.1 Studiens forskningsfrågor 

6.1.1 Är människors attityder och inställningar densamma gentemot Artificiella 

Influencers som Verkliga Influencers? 

När det kommer till uppfattningen av Verkliga- och Artificiella Influencers återfinns 

såväl likheter som skillnader om de båda. Övergripande finns det en viss skepticism för 

fenomenet Artificiella Influencers vilket skulle kunna förklaras av framförallt två orsaker. 

Det ena är att fenomenet är så pass nytt att det ännu inte finns sociala bevis vilka kan 

agera som en indikator gällande hur ett korrekt agerande i ställningstagandet om 

Artificiella Influencers bör vara. Det andra är att graden av source credibility ifrågasätts 

eftersom det inte alltid är tydligt vem eller vilka som står bakom kontot, och att de 

bakomliggande motiven och syftet med kontot då inte heller tydliggörs. Vidare kan 

ytterligare en distinktion mellan de båda typerna av Influencers avläsas. Då Artificiella 

Influencers är ett än nyare fenomen kan en viss nyfikenhet hos respondenterna återfinnas 

vilken inte är densamma mot Verkliga Influencers, vilka redan anses vara ett socialt 

vedertaget fenomen. Det bör tilläggas att det även existerar en viss skepticism mot 

Verkliga Influencers, men att detta är något som framförallt grundar sig i en 

misstänksamhet mot huruvida genuina de framstår vara i sina rekommendationer. En 

attityd av skepticism kan alltså återfinnas mot såväl Artificiella- och Verkliga Influencers, 

men de bakomliggande faktorerna skiljer sig åt.  

 

Huruvida en individ känner samhörighet eller inte med Influencern, är ännu en faktor som 

avgör vilken inställning och attityd individen har till Influencern. Denna studie visar att 

individer har lättare att relatera till Verkliga Influencers än Artificiella, under den 

premissen att de är medvetna om vilket typ av konto det är. När den kontexten är given, 

återfinns en mer positiv attityd mot de konton som har liknande karaktärsdrag som 

individen i fråga har. Gällande Artificiella Influencers bör det därför skapas en tydlig 

persona, för att en känsla av samhörighet mellan individ och Influencer ska kunna skapas. 

Trots en tydligt anamad persona ifrågasattes dock autenticiteten hos Artificiella 
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Influencers av respondenterna vilket motiverades av vetskapen om att det var en virtuellt 

skapad person. 

 

Sammanfattningsvis ansågs den mest prominenta anledningen till varför respondenterna 

följer Influencers via Instagram vara i inspirationssyfte. Oavsett om den Influencer som 

följs är verklig eller artificiell verkade de attityder och inställningar gentemot Influencern 

ifråga vara desamma från ett inspirationsperspektiv; det måste finnas en tydlig kontextuell 

kongruens och matchning för att denne ska uppfattas vara genuin. Om Influencern 

frånskiljs sin kontext, och är tidigare okänd av individen, kan dock perceptionsbildandet 

grundas på basis av de intryck som kan avläsas där och då, men som kanske inte stämmer 

överens med de grundläggande ställningstaganden som återfinns gällande fenomenet i 

sig. I de fall där det finns en avsaknad av kontextuell bakgrundsinformation kan såväl 

attityderna som inställningarna gentemot Artificiella Influencers likställas med Verkliga 

Influencers.  

 

6.1.2 Hur uppfattas ett varumärkes autenticitet vid användandet av Verkliga Influencers? 

Hur varumärkesautenticitet uppfattas genom en Verklig Influencer, är beroende av ett 

flertal faktorer. Hur väl individen kan identifiera sig eller ej med vald Influencer kan få 

såväl en positiv som negativ inverkan. Om samhörighet kan återfinnas uppfattas 

Influencern vara mer autentisk, vilket blir direkt överförbart på varumärket. På samma 

sätt kan en Influencer vilken uppfattas vara mindre autentisk få motsatt effekt för 

varumärket. Av denna anledning blir det för varumärken viktigt att ha i åtanke hur vald 

Influencer generellt agerar och uttalar sig på sina kanaler eftersom det indirekt kan 

komma att få en inverkan på hur autentiskt ett samarbete uppfattas vara. Om det återfinns 

en tydlig röd tråd genom Influencerns flöde och inlägg ökar bilden av genuina 

rekommendationer, vilket återigen återspeglas positivt på varumärket och dess 

autenticitet. Ännu en faktor vilken påverkar hur individen uppfattar 

varumärkesautenticiteten, är hur väl Influencerns personliga varumärke samspelar med 

det för samarbetets aktuella varumärke. En matchning mellan Influencer och varumärke 

bör således signalera ett samspel mellan dessa två varumärkestyper för att det ska 

uppfattas vara trovärdigt. Kontinuitet är en autenticitetsfaktor som är viktigt för såväl 

varumärke som Influencer och bör därför även återfinnas i marknadsföringen och val av 
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samarbetspartner.  Om detta saknas, ifrågasätts det bakomliggande syftet, vilket kan 

skada hur autentiskt varumärket uppfattas som. 

 

Vidare påverkar kvantitet och frekvens av Influencer Marketing hur autentiskt både 

varumärke och Influencer uppfattas. Från ett varumärkesperspektiv, kan överexponering 

av denna plattform uppfattas som ogenomtänkt, vilket får negativa effekter från ett 

autenticitetperspektiv. Detta skulle från individens sida tolkas symboliskt som att 

varumärket inte värnar om sin varumärkesrelation med konsumenten. Även från ett 

Influencers- perspektiv kan detta få negativa effekter. När en Influencer alltför frekvent 

ingår samarbeten, tappar de i trovärdighet då det uppfattas som endast en jakt på pengar, 

vilket sen reflekterar negativt på alla de varumärkena som exponeras på dess kanal. Även 

om matchning mellan varumärke och Influencer upplevs överensstämma väl av 

individen, kan samarbetet ändå uppfattas som mindre autentiskt, beroende på hur ofta 

varumärke och Influencer använder sig av denna plattform av Influencer Marketing.  

 

6.1.3 Hur uppfattas ett varumärkes autenticitet vid användandet av Artificiella 

Influencers? 

Relationen mellan Artificiella Influencers och ett varumärkes autenticitet beror även den 

till stor del på kontext och matchning. Framförallt verkar det i fallet Artificiella 

Influencers handla om vilken typ av varumärke som väljer att marknadsföra sig genom 

denna kanal. Varumärken vilka har en varumärkespersonlighet vilken stämmer överens 

med den typ av innovation och kreativt skapande, vilken kan återfinnas hos Artificiella 

Influencers, kan anses lämpa sig bättre för denna typ av marknadskommunikation. I 

denna studie återfanns en generellt positivt inställning till de modevarumärken vilka har 

en inriktning på high end fashion och couture, då fokus för dessa varumärken ligger på 

just kreativitet och skapandet av något unikt och estetiskt tilltalande, varför en Artificiell 

Influencer skulle anses passa in i den kontext varumärket verkar i. Vidare ansågs 

varumärken vilkas produkter ämnar medföra en påtaglig effekt, såsom 

skönhetsprodukter, inte vara passande för denna typ av marknadskommunikation. Detta 

indikerar att ett objektivistiskt perspektiv vanligen anammas av konsumenten för 

varumärken av denna karaktär varpå uppfattningen av varumärkesautenticiteten skulle 

påverkas i negativ bemärkelse om de skulle marknadsföras genom Artificiella 

Influencers.  
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Vidare kan det uppmärksammas att en Artificiell Influencer, vilken agerar som en 

förlängning av ett varumärke och dess kommunikationskanaler, uppfattas vara mer 

autentisk än om den vore extern och samarbetar med flera skilda varumärken. Då det 

tidigare belysts att det finns viss skepticism mot Artificiella Influencers på grund av en 

avsaknad source credibility, kan detta erbjuda ett nytt perspektiv på problemet, då syftet 

här blir mer tydligt. Respondenterna uttryckte positiva åsikter om detta från ett 

autenticitetsperspektiv, vilket ytterligare stödjer det argument att skepticismen till 

fenomenet beror på ovisshet om källan och när denna faktor avlägsnas ur ekvationen så 

kan Artificiella Influencers uppfattas vara en autentisk marknadsföringskanal.  

 

Från ett autenticitetsperspektiv bör ytterligare en infallsvinkel beaktas, nämligen den 

gällande att det inte alltid framgår vare sig Influencern är artificiell eller ej. I en kontext 

där information om Influencerns bakgrund saknas, påvisar denna studie vikten av att 

individens upplevda perception av varumärket ska samspela med den som återfinns hos 

vald Influencer. I en situation där respondenterna inte hade någon information om bilden 

eller samarbetet, baserades bedömningen av varumärkesautenticitet utifrån just detta 

samspel, utan inflytande av förväntningar eller förutfattade meningar om Artificiella 

Influencers. När ett ställningstagande gällande bilden och dess autenticitet gjorts, stod 

majoriteten av respondenterna sen fast vid den åsikten. De som tidigare uttryckt negativa 

associationer till Artificiella Influencers, gjorde trots detta positiva bedömningar om 

bilderna och den uppfattade varumärkesautenticiteten om de ansåg att det fanns en 

matchning mellan bild och deras syn på varumärket.  

 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är den vilken grundar sig i individernas subjektiva 

perceptionsbildande. En individ vilken har en generellt positiv inställning gentemot 

innovation och kreativa processer kan därför också uppleva användandet av Artificiella 

Influencers som mer autentiskt, vilket kan uttydas grundas i ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Om det dessutom kan återfinnas en kongruens mellan tidigare 

marknadskommunikation skulle detta kunna resultera i vad som upplevs vara autentisk 

marknadsföring, då individens tidigare upplevda bild av varumärket kan anses vara 

kontinuerlig med detta.  
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6.2 Forskningsbidrag 

Denna studie tillför nya insikter om hur individer uppfattar varumärkesautenticitet vid 

användandet av fenomenet Artificiella Influencers. Detta fenomen är därmed en ny-

tappning på ämnesområdet Influencer Marketing varför uppsatsen bidrar med ökad 

förståelse för såväl fältet Influencer Marketing som fenomenet Artificiella Influencers. 

Enligt uppsatsförfattarnas vetskap har det inte heller gjorts några tidigare studier eller 

forskning om fenomenet, varför det hittills ansetts vara outforskat.  

 

Då individers subjektiva perceptionsbildning spelat en betydelsefull roll i denna studie 

kan ett tydligt generaliserbart resultat inte fastställas. Däremot menar uppsattsförfattarna 

att den analysmodell vilken utvecklats under studien kan användas som ett underlag och 

som vägledning för framtida studier. Detta för att kunna analysera om autenticitet är 

uppnåeligt för ett visst varumärke och dess målgrupp i relation till en tredje part, vad som 

i studien benämnts som en co-creation mellan 3 parter. Vidare skulle studien kunna agera 

som vägledning bidra till allmänna slutsatser om hur perceptionen av nya digitala 

fenomen och dess autenticitet skulle uppfattas av individer tillhörande samma urval som 

studiens, varpå uppsatsförfattarna argumenterar för en viss överförbarhet på liknande 

fenomen.   

 

De praktiska implikationerna denna studie medför är följaktligen att företag bör se över 

sina samarbeten för att garantera att de signaler som sänds ut är konsekventa med det 

företaget står för och vill representera, för att av konsumenterna uppfattas vara autentiskt. 

Influencer Marketing bör därför ses som en co-creation mellan tre parter, jämförelsevis 

med traditionell marknadsföring som verkar mellan två parter. Detta innebär att företaget 

förlorar viss kontroll över hur deras varumärke uppfattas samt att förhållandet till 

konsumenterna blir än mer komplext, två aspekter att ta i beaktning. Influencer Marketing 

kan emellertid vara ett effektfullt marknadsföringsverktyg om det används på rätt sätt, 

företag bör därför inte avskräckas från att använda sig av olika typer av Influencers så 

länge samarbetet är såväl välmatchat som genomtänkt. Gällande Artificiella Influencers 

och hur dessa påverkar den uppfattade varumärkesautenticiteten, ger denna studie en 

inblick i individers nutida inställningar och attityder. Om fenomenet fortsätter öka i 

popularitet kommer gränsen mellan Verkliga- och Artificiella Influencers suddas ut 

ytterligare. Detta då en av huvudanledningarna till individers skepticism mot fenomenet 

kunde tolkas vara en påföljd till avsaknaden av sociala bevis.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  

Influencer Marketing på sociala medier är en marknadsföringsstrategi som ständigt 

genomgår förändring, vilket innebär att det är ett område som fortsatt kräver ny forskning. 

Då tillväxten inom Influencer Marketing har stagnerat något de senaste åren indikerar 

detta att marknaden har mognat. Samtidigt sker en konstant utveckling av branschen i 

flera olika riktningar, varav Artificiella Influencers är ett exempel på detta. Vidare 

forskning gällande Artificiella Influencers och dess utveckling är därför ytterst relevant 

då allt pekar mot att det är en trend vilken kommer uppmärksammas av allt fler. Allt 

eftersom den sociala acceptansen kommer öka i takt med medvetenheten för fenomenet, 

kommer nya kunskapsluckor bildas, vilka bör uppmärksammas. En intressant 

infallsvinkel att undersöka är hur varumärken som använder sig av egna Artificiella 

Influencers, som en förlängning av sina marknadsföringskanaler skulle uppfattas, i 

kontrast till om de skulle ingå samarbeten med externa Artificiella Influencers. Något 

som uppmärksammades i denna studie, men som skulle behöva forskas på vidare. 

Eftersom studiens primära fokus dessutom låg på modevarumärken skulle det även vara 

intressant att lyfta blicken och inkludera varumärken från flera branscher. 

 

Då denna studie var av den kvalitativa typen vore det även intressant att se framtida 

studier vilka testar de slutsatser som framkommit i studien genom en kvantitativ metod. 

Detta för att kunna uppnå ett än mer generaliserbart resultat. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Inledande del: 

Presentation och introduktion 

• Presentation av uppsattsförfattarna 

• Berätta studiens syfte 

• Informera om etiska aspekter såsom anonymitet 

• Be om att få godkännande att spela in intervjun samt om det är okej att korrigera 

eventuellt talspråk 

 

Generell kartläggning av respondenten 

• Kön? 

• Ålder? 

• Personlighetstyp? 

• Utbildning/Yrke? 

• Intressen? 

• Uppväxts-ort? 

 

Huvuddel: 

Uppfattning om varumärken 

• Hur skulle du beskriva din relation till mode?  

• Kan du nämna några favoritmärken?  

o Varför gillar du just dessa märken?  

• Finns det några varumärken som du inte tycker om?  

o Berätta varför. Vilka faktorer är det som får dig att inte tycka om det? 

• Har du något favoritplagg i din garderob av ett visst varumärke?  

o Kan du berätta hur du tänkte när du köpte detta plagget och hur det kom 

sig att du valde just det varumärket?  

• Vilka källor tar du in information om varumärken genom?  

o Hur bedömer du den informationen?  

• Finns det något som gör att du anser att ett varumärke inte är genuint?  

o Ge exempel och berätta varför du tycker som du gör. 

• Hur stor roll tycker du den valda kommunikationskanalen för ett varumärke har 

när det kommer till autenticitet? 



 
 

 

 

 

Verkliga Influencers 

• Hur ofta använder du dig av Instagram och i vilket syfte? 

• Hur upplever du det som framställs via Instagram? 

• Kort och koncist, vad innebär konceptet influencer för dig? 

• Skulle du kunna beskriva vilken typ av profiler du följer på Instagram och varför 

du följer dessa?  

• Vad tycker du om de varumärken som kommuniceras genom influencers?  

• Finns det något specifikt fall - när du förändrat uppfattningen av ett varumärke på 

grund av något en influencer sagt eller skrivit - eller då denne förknippats med ett 

specifikt varumärke?  

• Kan du berätta om en situation då du har blivit påverkad av en influencer? Både 

positivt och negativt.  

• Skulle du betrakta reklam genom ett sånt här konto som trovärdig? Varför/varför 

inte? 

 

Artificiella Influencers 

• Känner du till fenomenet artificiella influencers? 

• Vad är dina tankar och känslor om det här fenomenet? 

• Om man skulle jämföra det du sagt om vanliga influencers och artificiella, vilka 

likheter och/eller skillnader skulle du säga är mest framträdande? 

• Skulle du kunna tänka dig att följa en artificiell influencer, berätta varför/varför 

inte. 

• Skulle du betrakta ett varumärke som gör reklam genom ett sånt här konto som 

trovärdig? Varför/varför inte? 

• Om man ser till de varumärken du nämnt nu under intervjuns gång, skulle din syn 

på dessa ändras om de hade marknadsförts via en artificiell influencer? Berätta 

lite hur du tänker? Be om ett specifikt exempel. 

 

Bildelicitering  

• Beskriv vad du känner och vad du tycker om de här bilderna? 

• Känner du att det framkallar olika känslor för varumärket, beroende på vilken bild 

du tittar på? Varför? Vad tror du det kan bero på?  



 
 

 

 

• Hur skulle du definiera trovärdighet och utifrån det, skulle du bedöma bilderna 

olika? 

 

Avslutande del: 

• Fråga om respondenten har något att tillägga. 

• Fråga om respondenten vill ha det transkriberade materialet skickat till sig samt 

om hen vill ta del av uppsatsen när den är färdig. 

• Tacka för respondentens deltagande och tid.  

  



 
 

 

 

Bilaga 2 – Bilder använda under bildelicitering 

I denna bilaga återfinns samtliga bilder vilka användes under studiens bildelicitering. 

Bilderna är numrerade i den ordning de presenterades för respondenterna, därefter följer 

respektive Influencers profilnamn på Instagram samt det varumärke som exponeras på 

bilden. 

 

 

Bild 1: LilMiquela, Diesel 

  



 
 

 

 

 

Bild 2: ShuduGram, Tiffany & Co. 

  



 
 

 

 

 

Bild 3: Bianca Ingrosso, Puma 

  



 
 

 

 

 

Bild 4: Johanna E. Olsson, Chanel 

  



 
 

 

 

 

Bild 5: Philip Conradsson, Soft Goat 

  



 
 

 

 

 

Bild 6: Tobias Sikström, Acne Studios x Fjällräven 
  



 
 

 

 

Bilaga 3 - Influencers exponerade under bildeliciteringen 

 

Influencer:  Antal följare*:  Typ av Influencer**: 

LilMiquela 1,5 M Mode & Livsstil  

ShuduGram 174 k  Mode 

Bianca Ingrosso 1 M Entreprenör & Mode 

Johanna E. Olsson 527 k Resor, Livsstil & Mode 

Philip Conradsson  38,3 k Mode 

Tobias Sikström 27,1 k Mode 

 

* På Instagram [2019-05-22] 

** Baserat på respektive Influencers Instagram-introduktion  

  



 
 

 

 

Bilaga 4 - Av respondenterna omnämnda Influencers 

 

Influencer:  Antal följare*:  Typ av Influencer**: 

Gertrude Tornvall 29,7 k Resor, Mode & Livsstil 

Janni Delér  1,3 M Livsstil & Mode 

Paula Rosas 84,3 k Träning & Familjeliv 

Bianca Ingrosso 1 M Entreprenör & Mode  

Isabella Löwengrip 461 k  Entreprenör & Livsstil 

Andreas Weinås 138 k Mode  

Philip Conradsson 38,3 k Mode  

Mr. Salomonsson 37,8 k Mode 

Matilda Djerf 551 k Mode & Livsstil  

Sandra Beijer 38,7 k  Livsstil  

 

* På Instagram [2019-05-22] 

** Baserat på respektive Influencers Instagram-introduktion  
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