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Abstract 
Purpose: To examine and develop corporate use of the social media application Instagram by 

studying the impact of co-branding with celebrity endorsement and the consumers trust for 

celebrity endorsers. 

 

Methodology: For this qualitative study the authors collected data from consumers through 

fifteen semi-structured interviews and created an own analysis chart that shows the results of 

the concepts trust, image and co-branding. 

 

Findings: Consumers value personal posts and recommendations higher than sponsored post 

due to that the later ones lacking genuinity resulting in the lost of trust for the celebrity 

endorser. However, disclosing that the post was an ad did have various outcomes where some 

respondents perceived it as genuine to expose the collaboration and others perceived it as 

enforced. 

 

Conclusion: In order for co-branding to be successful on Instagram, there needs to be trust for 

the celebrity endorser, whereby it affects the consumers trust for the brand itself.  

 

Value: To increase the awareness of effective branding strategies on Instagram and to gather 

further knowledge about the importance of the consumer trust. 
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Inledning 
Idag spelar social media en stor roll i individers vardag eftersom det är en förenklad 

kommunikationskanal där de kan dela med sig sina tankar och upplevelser (Lee, 2014). Det 

förekommer även stora mängder marknadskommunikation på sociala medier, vilket har 

skapat ett stort behov av profilering hos ett varumärke för att effektivt lyckas nå fram med sitt 

budskap (Parment, 2015). Många företag har börjat samarbeta med kända personer inom 

populärkulturen som har stora konton med tusentals följare för att nå fram till sin målgrupp. 

Samarbetet benämns då som co-branding och kan exempelvis ske mellan ett personligt 

varumärke och ett företags produktvarumärke (Lee, 2014). När ett produktvarumärke 

använder sig av en känd profil genom co-branding refereras denne till som referensperson för 

företagets varumärke. Det finns dock mycket som behöver planeras i detta sätt att göra reklam 

på och det kan få motsatt effekt eller ingen effekt alls om det inte används på rätt sätt.  

 

Ett exempel är bilmärket Audi, som under hösten 2016 inledde ett samarbete med 

medieprofilen Kakan Hermansson men valde att avsluta det efter protester på sociala medier 

(Resumé, 2016). Konsumenterna tyckte det var olämpligt av Audi att använda Hermansson 

som referensperson på grund av hennes tidigare uttalanden i social media. När Audi avbröt 

samarbetet sa de att de ej kände till Hermanssons tidigare uttalanden och ej delar hennes 

värderingar (Resumé, 2016). Eftersom Audi inte gjort tillräckligt med efterforskning om sin 

målgrupp kände förtroende för henne blev samarbetet, även kallat co-brandingen, inte 

effektiv. Ett annat exempel på bristande kunskap om co-branding med referenspersoner på 

instagram var när den kända bloggerskan Alexandra “Kissie” Nilsson i september i år blev 

stämd efter att ha gjort smygreklam på sitt Instagramkonto för företaget Mobilåtervinning 

(Konsumentverket, 2016a). De bedömde att Nilsson felaktigt framstår som konsument istället 

för referensperson och att det inte framgår någonstans i inlägget att det är reklam. Detta 

påverkade samarbetet negativt inte bara för Nilsson utan även för företaget Mobilåtervinning 

som då förknippas med smygreklam och oärlighet. Förtroende tappades alltså för 

produktvarumärket på grund av att de inte planerat samarbetet tillräckligt mycket och därför 

var tvungen att avsluta det. 
 

Fallen visar att det är viktigt att förstå hur ett varumärke och kända referenspersoner skapar 

förtroende hos konsumenter. Detta eftersom konsumenters förtroende påverkas av vem ett 

varumärke väljer att associeras med och vilka egenskaper denne innehar (Kotler & Keller, 
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2016, Seno & Lukas, 2005; Fleck, Korchia & Le Roy, 2012). Detta gäller både förtroende för 

co-brandingen och företagets eget varumärke som i Audis fall men även förtroende för att 

referenspersonen inte försöker lura konsumenten med sponsrade inlägg som framstår som 

deras egna åsikter. Åsikter och värderingar påverkar konsumenter på grund av att en 

identifieringsfaktor hos personen som idoliseras skapas (Fleck et al., 2012), vilket kan 

förklara varför reklam genom referenspersoner i social media nu anses vara den mest lovande 

metoden för marknadskommunikation (Parment, 2015). Därför är det intressant att undersöka 

hur konsumenters förtroende för referenspersoner påverkas när dessa får betalt för att 

rekommendera produkter och deras ärlighet kan ifrågasättas. 

 

I denna uppsats används begreppet marknadsföring i samband med varumärkesstrategin co-

branding gällande aktiviteter och samarbeten där syftet är att främja produktvarumärkets 

kännedom hos konsumenter. Begreppet reklam används i samband med sponsrade inlägg och 

avser publicering av sponsrat innehåll på en referenspersons Instagramkonto.  

 

 

Problem 
Tidigare studier har visat positiva samband mellan rekommendationer av referenspersoner 

och konsumenters köpbeteende samt att konsumenter lättare tar emot budskap som 

presenteras av andra konsumenter än de som presenteras av företag (Hsu, Chuan-Chuan Lin 

& Chiang, 2013; Cheong & Morrison, 2008). Detta har lett till att företag ofta skapar eller 

sponsrar inlägg hos referenspersoner i marknadsföringssyften för att associera personen med 

produktvarumärket (Seno & Lukas, 2005; Bambauer-Sachse & Mangold, 2013). När det 

framgår att en referensperson gör reklam anser vissa att det kan påverka konsumenters 

uppfattning av inläggets och referenspersonens pålitlighet negativt (Liljander, Gummerus & 

Söderlund, 2015). Då en referensperson mottager någon form av betalning behöver det enligt 

lag även framgå (Konsumentverket, 2016b) vilket det dock inte alltid gör. Ett exempel på 

detta är som tidigare nämnt Konsumentombudsmannens beslut att ställa Alexandra “Kissie” 

Nilsson inför domstol för vad de ansåg var smygreklam (Konsumentverket, 2016a). Denna 

förvirring kring tydlighet i reklaminlägg har lett till att det ibland kan vara svårt för 

konsumenter att veta huruvida en referenspersons rekommendationer är genuina eller ej 

(Hwang & Jeong, 2016). 
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När ett varumärke samarbetar med en referensperson genom co-branding så skapas det ett 

ömsesidigt förhållande som kan påverka de båda parterna såväl positivt som negativt (Lee, 

2014). Fallet med Audi och medieprofilen Kakan Hermansson visar hur viktigt valet av 

referensperson är för ett varumärke och att konsumenter kan reagera på såväl matchningen 

mellan varumärkena och referenspersonens image. En referensperson behöver således vara 

övertygande och pålitlig i konsumenternas ögon.  

	  

Denna studie fokuserar därför på att undersöka hur konsumentens förtroende för 

produktvarumärken påverkas av referenspersoners personliga varumärke genom co-branding 

på Instagram. Vidare undersöks det om matchningen mellan ett produktvarumärke och en 

referensperson är av stor vikt och om konsumentens förtroende för referenspersonen påverkas 

om det är ett utskrivet samarbete mellan referenspersonen och ett produktvarumärke. 

 

Uppsatsen bidrar med ett nytt sätt att förstå hur konsumenter känner inför den här typen av 

marknadsföring och vilka som är de viktigaste faktorerna som påverkar konsumentens syn på 

co-brandingen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Studien har för avsikt att öka förståelsen för varumärkesstrategin co-branding mellan ett 

produktvarumärke och en referensperson genom att studera betydelsen av konsumenters 

förtroende för referenspersoner på Instagram. 

 

Frågeställningar 
·     Hur påverkar förtroende för referenspersonen konsumentens uppfattning av ett 

produktvarumärke via co-branding? 

·     Vad är det som gör att en konsument känner förtroende för en referensperson? 

·     Vilken skillnad gör det för konsumenten om det står att inlägget är sponsrat? 
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel tas teoretiska begrepp relevanta för studien upp tillsammans med tidigare 

forskning kring ämnet. Begreppen har strukturerats som en uppbyggnad av studieobjektet där 

faktorer som diskuterats inom tidigare forskning presenteras. Studien begränsas till 

Generation Y, vilka definieras som individer födda mellan 1980 och 2000 då de är på väg att 

bli den största gruppen konsumenter i världshistorien i avseendena antal och ökande köpkraft 

(Bucuta, 2015) samt på grund av att co-branding och referenspersoner anses vara lämpliga 

kommunikationssätt för denna målgrupp (Parment, 2008). 

 

Co-Branding 
Co-branding är en viktig varumärkesstrategi inom marknadsföring för att skapa en bra image 

och sprida varumärkeskännedomen på marknaden enligt Lee (2014). Begreppet innebär att 

minst två etablerade varumärken kombineras vid marknadsföringen av en och samma 

produkt, där det skapas en synergieffekt för att öka attraktiviteten på marknaden (Geylani, 

Hofstede & Inman, 2005). Att samarbeta med ett annat varumärke har många fördelar 

eftersom det anses vara ett effektivt marknadsföringssätt då det skapas nya segment och nya 

associationer för respektive varumärke (Lee, 2014). Detta genom att respektive varumärke 

utvidgar sin synlighet genom att exponera sig för det andra varumärkets befintliga 

konsumenter som de redan har en relation till (ibid.).  
 

Det finns även nackdelar med detta sätt att marknadsföra sig på eftersom ett varumärke blir 

sårbart om varumärket de samarbetar med gör något negativt, därför används det komplexa 

avtal för sådana samarbeten där det upprätthålls tydliga regler om samarbetet (Lee, 2014). Det 

är inte alltid co-branding bidrar till en förbättring av produktvarumärkets image, utan snarare 

en försämring visar Geylani et al. (2005). De varumärken som är involverade i co-brandingen 

måste upprätthålla bra kommunikation, administration och säljstöd för att behålla ett bra 

samarbete. En annan viktig aspekt som Lee (2014) tar upp är att de parter som deltar i co-

brandingen måste kunna lita på att respektive varumärke tar hand om sin image för att 

undvika negativa uppfattningar hos konsumenterna. Studien utförd av Geylani et al. (2005) 

visar att hälften av fallen där fel samarbetspartner valdes resulterade i misslyckad co-

branding. Ett företag behöver därför noga tänka igenom vem eller vad de vill bli associerade 

med då en inkonsekvent image kan bilda förvirring hos konsumenter och skapa skepticism till 

varumärket (ibid.).  
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Matchning 

Kotler och Keller (2016) visar att ett varumärke noga måste välja ut vilka kända personer de 

väljer att samarbeta med vid en co-branding då det finns referenspersoner som har ett dåligt 

rykte bland konsumenter. Ett begrepp som är vanligt förekommande i dessa sammanhang är 

Brand Identity Fit (BI fit) som handlar om kongruensen mellan varumärken i co-branding 

(Lee, 2014). Begreppet Brand Identity (BI) innebär hur konsumenter uppfattar 

varumärkesidentitet och vilka associationer de har till varumärket (Lee, 2014). BI definieras 

som den perceptionen ett produktvarumärke vill att konsumenten ska ha, vilket oftast är målet 

med marknadsföringen (ibid.). Vidare visar Lee (2014) att saker som bland annat värderingar, 

logo och slogans är faktorer som bidrar till att identifiera ett produktvarumärkes identitet. 

Faktorer som exempelvis värderingar är viktiga att ta hänsyn till innan ett samarbete påbörjas 

då referenspersoner har en stor påverkan på produktvarumärkets image (ibid.). Vid ett 

felaktigt val av referensperson kan varumärkets BI fit försämras eftersom konsumenter 

upplever att kongruensen mellan de två varumärkena inte stämmer överens och därmed tappar 

samarbetet sin trovärdighet då konsumentens förtroende för referenspersonen och 

produktvarumärket försämras (Lee, 2014). 

 

Identifieringsfaktor  
Vid co-branding förekommer det även begrepp som Consumer Brand Identification (CBI). 

CBI ger framförallt uttryck för att skapa tillhörighet för konsumenterna där de känner att de 

kan identifiera sig i varumärket och dess värderingar (ibid.). Genom en hög 

identifieringsfaktor så ökar förtroendet för varumärken, vilket stärker marknadsföringens 

påverkan på konsumenterna (Geylani, Hofstede & Inman, 2005). Vid co-branding bör företag 

därför välja en referensperson med ett personligt varumärke som konsumenter kan relatera till 

(ibid.). Dessa referenspersoner anses ha ett högt emotionellt värde vilket höjer CBI och har 

större påverkan på konsumenter än företaget självt (ibid.). Detta kan förklaras genom det 

Geylani et al. (2005) kallar för sociala bevis som handlar om att kända personer har många 

följare som anser att deras idoler utför bra handlingar eftersom alla andra tycker det, vilket 

innebär att måste det vara sant. Sociala bevis bygger på människors strävan efter att ha ett 

visst beteende för att inte känna att de avviker från mängden (ibid.). 

 

En bra BI fit i co-branding där ett produktvarumärke väljer ett samarbete med omsorg har 

resulterat i lojalitet från konsumenter och bra CBI eftersom konsumenter känner sig 

sammankopplade till båda varumärkena (Geylani et al., 2005). Faktorer som 
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referenspersonens åsikter, värderingar och handlingsförmåga är det som påverkar 

konsumenternas köpintention då de söker efter en identifieringsfaktor hos personen som 

idoliseras (Lee, 2014; Fleck, Korchia & Le Roy, 2012). 

 

Image 
I denna studie används Kotler och Kellers (2016) definition av image, vilket beskrivs som 

konsumenters uppfattning av ett varumärke. I det sammanhang ett varumärke används av 

referenspersoner skapas nya innebörder för det (Barton, Koslow & Beauchamp 2014) vilket 

leder till att en image skapas och påverkar konsumenter genom att de önskar efterlikna 

egenskaper som återfinns i dessa sammanhang och av de som använder dem. Genom 

konsumtion av dessa varumärken kan individer på så vis uttrycka sig själva och sin 

grupptillhörighet (Parment, 2015; Dotson & Hyatt, 2005). Kotler, Armstrong och Parment 

(2013) beskriver vidare hur image skapas genom att ett varumärke utmärker sig i avseenden 

som intresserar en konsument, och baseras på exempelvis en bra relation, medvetenhet och 

positiv anknytning till varumärket. Detta har i samband med mönster inom tidigare forskning 

lett till att ämnet delats upp i nedan följande beståndsdelar; relation, tillhörighet och 

idolisering. 
 

Relation 
Aggarwal (2004) anser att konsumenter interagerar med varumärken ur ett relationsartat 

synsätt när de associeras med mänskliga- och sociala egenskaper. Konsumenter har även 

lättare för att se en relation som personlig då en referensperson representerar varumärket 

(ibid.). Vidare kan detta liknas vid hur Kowalczyk och Pounders (2016) uppfattar att 

referenspersoner inte nödvändigtvis skapar relationer med konsumenter som varumärken, 

utan som egna individer tillika konsumenter, då förhållandet mellan dem upplevs som mer 

intimt och genuint än med ett företag. På så vis är det lättare för individer att relatera till ett 

personligt varumärke än till ett produktvarumärke, då personlig kommunikation enklare tas 

emot av konsumenter (Cheong & Morrison, 2008). 

 

Tillhörighet 
Parment (2015) beskriver hur ett varumärke kan använda det faktum att människor ständigt 

jämför sig själva med varandra och formar sitt beteende efter grupper de önskar tillhöra eller 

personer de vill efterlikna för att nå ut med sina budskap. En viktig anledning till att individer 

följer referenspersoner i social media anses vara för att få en inblick i deras vardag och inte 
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bara för att följa uppdateringar kring deras karriärer (Kowalczyk & Pounders, 2016). Den mer 

vardagliga miljön i vilken de framträder bidrar till att skapa en känsla av autenticitet hos 

individen, samt skapar emotionella värden då den kända referenspersonen ses som en 

likvärdig individ (ibid.). Även Boon och Lomore (2001) menar att när den upplevda känslan 

av intimitet ökar mellan parterna vilket ökar individens vilja att efterlikna referenspersonens 

attityd, personlighet och beteende.  

 

Idolisering 
Det är vanligt att unga ofta fattar tycke för personer de stöter på inom populärkultur (Boon & 

Lomore, 2001). Då människor ständigt jämför sig själva med och formar sitt beteende efter 

personer de ser upp till spelar aspekter som exempelvis värderingar, åsikter och livsstil roll, 

då dessa är vanliga aspekter som anammas i individers identitetsutveckling (Parment, 2015; 

Boon & Lomore, 2001). Även aspekter såsom ålder och arbete kan ha en påverkan, dock har 

denna minskat på grund av förändrade sociala och kulturella strukturer, där exempelvis 

många äldre individer vill känna sig yngre (Parment, 2015). Enligt Barton, Koslow och 

Beauchamp (2014) är sannolikheten för att Generation Y blir influerad av rekommendationer 

av kändisar mycket större än för tidigare generationer. Detta gäller speciellt kläder-, livsstils- 

samt lyxprodukter och märken (ibid.). 

 

Förtroende 
Förhållandet mellan konsument och referensperson beskrivs av Agyemang och Williams 

(2016) som ett uppfattat anseende skapat av förväntningar på hur referenspersonen kommer 

att bete sig, baserat på kunskap om hur denne gjort tidigare. När dessa stämmer överens 

skapas en positiv bild och positiva reaktioner, vilket medför att handlingar som inte anses 

överensstämma med individens tidigare uppfattning om referenspersonen gör det motsatta. 

Detta anseende anser Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang (2013) kan skapas genom en 

uppfattad god social relation online, vilket ökar referenspersonens övertalningsförmåga och 

påverkan genom att ett förtroende skapas mellan konsumenten och referenspersonen. 
 

Mayer, David och Schoorman (1995) definierar förtroende som viljan för en part att ta en risk 

baserat på förväntningen om att den andra parten kommer att ge något meningsfullt utan att 

förvänta sig något tillbaka. Det finns tre faktorer som gör att en part känner förtroende för en 

annan. Dessa tre är förmåga, välvilja och integritet. Förtroende baseras på en kombination av 

dessa egenskaper så det krävs att parten besitter alla tre för att inge förtroende (Mayer et al., 
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1995). Förmåga innebär att parten som vill inge förtroende besitter någon specifik kunskap 

inom ett ämnesområde. Upplevd förmåga är alltså en kritisk egenskap hos den andre parten. 

Med begreppet välvilja menas att den första parten vill känna att den andra parten bryr sig om 

henne och vill hennes bästa. Den uppfattade välviljan ökar även om parterna haft en relation 

till varandra. Välvilja är perceptionen av att den andra parten vill den första parten väl. För att 

inge förtroende så bör den andre parten visa sådana beteenden som är relevanta för den förste 

partens behov och önskningar (ibid.). I välvilja ingår även hur ärlig den andre parten är, om 

det kan finnas anledning att tro att hon gör något för sin egen vinning och ljuger för att få som 

hon vill går det emot välviljan och sänker därmed förtroendet. Den sista faktorn är integritet 

vilket betyder att den som vill inge förtroende bör förhålla sig till vissa principer som följaren 

väljer att acceptera (ibid.). Om den andra parten ägnar sig åt beteenden som den första parten 

tycker är etiskt fel kommer förtroendet att minska.  
 

Mayer et al. (1995) menar att även om viljan att ta en risk och ägna sig åt ett riskfyllt beteende 

på grund av förtroende för den andra parten. För att vara villig att utsätta sig för en risk vill 

den första parten känna ett högt förtroende för den andra parten då det krävs att den första 

parten känner sig trygg trots att denne tar en risk. Vilken typ av risk parten är villig att ta 

beror på hur starkt förtroende den första parten känner för den andra och kan variera beroende 

på situation. Enligt Mayer et al. (1995) så ökar förtroendet mellan två parter med relationens 

längd. När ett förhållande mellan två parter inleds så kan den första parten använda sig av en 

tredje part för att skapa sig en bild av den andre partens integritet och använda det för 

bestämma hur mycket förtroende den ska ha för den andre parten. 

 

Sammanfattning av teorin 
Begreppet co-branding används i detta arbete för att beskriva samarbetet mellan ett 

produktvarumärke och en referenspersons personliga varumärke på Instagram. Co-branding 

fungerar bäst när de varumärken som samarbetar har liknande image (Lee, 2014; Geylani, 

Hofstede & Inman, 2005). För att kunna analysera konsumentens uppfattning av image har 

det i denna studie brutits ner i delarna relation, idolisering samt tillhörighet. Vidare används 

Mayer, Davis och Schoormans (1995) definition av förtroende vilket kan delas upp i tre 

beståndsdelar; förmåga, välvilja och integritet. Genomgående i denna uppsats används 

förtroende och förtroendeskapande över sociala medier via referenspersoner som ett verktyg 

för att förstå hur konsumenten uppfattar samtliga varumärken som deltar i co-brandingen. 
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Mayer et al. (1995) talar om att en kombination av dessa tre delar krävs för att inge förtroende 

mellan parter och därför kommer alla tre faktorer samt sambanden mellan de att analyseras.  
 

För att kunna studera matchning mellan företaget och referenspersonen studeras Lee’s (2014) 

definition av Brand Identity Fit som en del av begreppet co-branding. Begreppet förklarar hur 

samarbetet påverkas av hur väl varumärkets och referenspersonens image stämmer överens 

och hur det kan öka graden av igenkännlighet hos konsumenten (Lee, 2014). För att förstå co-

branding mellan företag och referenspersoner på Instagram är det således relationen mellan 

referenspersonen och konsumenten som studeras. Det vill säga hur förtroendet för 

referenspersonen uppstår och förändras med hänsyn till image och förtroende enligt den 

definition som redovisats. Genom dessa begrepp skapas förutsättningar för att analysera hur 

företags varumärke, genom co-branding och referenspersonens personliga varumärke, 

påverkas i konsumentens ögon, se figur 1 för analysmodell. 
 

	  
Figur 1. Analysmodell. 

 

 

	    

Co-‐branding	  
Bi	  fit	  &	  CBI	  

Förtroende	  

Förmåga	   Välvilja	   Integritet	  

Image	  

Relation	   Idolisering	   Tillhörighet	  
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Metod och metodologiska överväganden 
Forskningsstrategin som användes för denna undersökning var av kvalitativ form då studien 

fokuserade på att söka kunskap för att skapa en större förståelse för respondenters sociala 

verklighet kring ett specifikt ämne (Bryman, 2011). I denna uppsats undersöks 

respondenternas verklighet utifrån förtroendebegreppet kring Instagram och reklam via 

referenspersoner som de följer, och tolkades utifrån deras svar kring ämnet. Femton 

semistrukturerade intervjuer med samma innehåll skapades utefter Brymans (2011) 

intervjutyper för att ge en riklig datainsamling till den kvalitativa analysmetoden. 

 

Forskningsdesign 
Det valdes att genomföra en kvalitativ studie framför en kvantitativ då syftet med 

undersökningen var att söka kunskap genom informationsrika svar med utrymme för tolkning 

för att få en god uppfattning av ämnet, snarare än att mäta korta enkätsvar för att få mer 

generaliserbara svar kring problematiseringen. För den teoretiska referensramen valdes det att 

utföra en litteraturöversikt där tidigare forskning inom de olika ämnesområdena analyserades. 

Detta för att nå förkunskaper inom området samt att vara välförberedda inför den empiriska 

studien, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är en stor fördel. Detta gjordes med hjälp av 

artikelmatriser enligt bilaga 1, vilket skapade en enklare översikt för en noggrann genomgång 

av befintlig vetenskaplig litteratur som Bryman (2011) anser är av stor vikt för att öka 

transparensen i studien. 

 

Intervjuguide 
Inför datainsamlingen valdes det att utföra semistrukturerade intervjuer á 20-30 minuter inom 

specifika teman om ämnet. Valet av den semistrukturerade intervjumetoden har sin grund i 

Bryman (2011) som förklarar att semistrukturerade frågor låter respondenter berätta fritt om 

ämnet samtidigt som intervjuaren styr frågorna enligt en genomtänkt struktur. Även Patel och 

Davidson (2011) föreslår att respondenter ska besvara öppna frågor där de själva avgör hur 

långt ett svar ska vara kring ett specifikt ämne, för att få ett större svarsutrymme där de kan 

berätta med sina egna ord vilket sedan kan ge en rikare kvalitativ analys.  
 

Utefter studiens syfte påbörjades upplägget för datainsamlingen genom konstruktionen av 

intervjuguiden. Den delades upp i tre delmoment med utvalda teman utifrån analysmodellen i 

figur 1 för att strukturera frågorna och svarsfrekvensen till en viss del (se figur 2 för den 
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tematiska uppdelningen). Första delen av intervjun bestod av en inledning, där det ställdes 

fem enkla frågor om respondentens användning av Instagram för att jämföra den empiriska 

datainsamlingen med tidigare teorier om Generation Y på sociala medier. Del två bestod av 

tio frågor om respondenter och varför dem följer kända personer och de frågorna 

kompletterades med reflekterande följdfrågor om svaret var ja eller nej, för att få så mycket 

information som möjligt kring image och förtroende. I den delen fokuserades det mest på 

frågor om respondenters relationer till referenspersoner, om de upplever någon tillhörighet via 

dem och varför de idoliserar kända personer. Dessa frågor ställdes för att undersöka 

kopplingen mellan image och förtroende genom referenspersoners förmåga, välvilja och 

integritet. Den tredje delen bestod av fem avslutande frågor om co-branding och hur 

respondenterna anser att detta påverkas av produktvarumärkens val av referensperson genom 

BI-fit och CBI. Frågorna konstruerades med hänsyn till syftet och frågeställningarna för att få 

så mycket relevant material som möjligt och för att hitta specifika begrepp som kan tolkas och 

kopplas till tidigare forskning inom ämnet.  
 

Del I - 5 frågor 

Generation Y och reklam på Instagram 

Del II - 10 frågor  

Förtroende för referenspersoner på Instagram 

Del III - 5 frågor 

Co-branding och image 

Figur 2. Tematisk uppdelning för pilotstudien. 
 

För att testa intervjuguiden utfördes det en pilotstudie. Både Bryman (2011) samt Patel och 

Davidson (2011) rekommenderar en pilotstudie för att pröva intervjutekniken och upptäcka 

eventuella brister innan den riktiga undersökningen genomförs. Detta för att få så relevant och 

användbar data som möjligt och för att se om respondenter kände sig bekväma med frågorna 

eller ej. Förutom detta ger pilotstudier en vana och säkerhet för de som utför intervjun, så de 

kan reflektera över hur de ska ställa frågorna och i vilken ordning (Bryman, 2011). Den enda 

åtgärden som utfördes efter pilotstudien var att omformulera ett antal frågor så respondenter 

inte blev förvirrade över vad som menades med dessa. Svåra begrepp förenklades och det 

tillkom fler följdfrågor för att få mer utvecklade svar.  
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Intervjupersoner 
Val av relevanta respondenter anses vara av stor vikt eftersom ämnesområdet är avgränsat 

(Bryman, 2011). Därför undersökte denna studie en specifik generation som har stor betydelse 

för resultatet då de är den mesta aktiva generationen på sociala medier enligt Barton, Koslow 

och Beauchamp (2014). Femton personer vid samma universitet som författarna tillfrågades, 

varav samtliga tillhör generation Y och uppfyllde urvalskriterierna nedan för att avgränsa 

studien:  

·       Respondenten använder sig av Instagram på en vardaglig basis. 

·       Respondenten tillhör generation Y (född mellan 1980-2000) 

·       Respondenten tillbringar minst en halvtimme om dagen på Instagram 

·       Respondenten följer minst två kända personer inom populärkulturen som har mer än 

50.000 följare 

Dessa kriterier infördes för att begränsa valet av respondenter då det är egenskaperna kring 

specifika ämnen som studerades och för att kräva en viss förkunskap av deltagarna. Detta för 

att få så relevanta svar som möjligt och öka det som Bryman (2011) kallar för intern validitet 

för att visar en överensstämmelse mellan teori och praktik.  

 

En viktig aspekt att beakta vid intervjuer är forskningsetiken, där det är viktigt att redogöra 

för intervjuarens skyldigheter och respondentens rättigheter (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). Därför informerades respondenterna om undersökningens syfte och 

information om bakgrunden, att medverkan var frivillig, att inga obehöriga skulle ta del av 

uppgifter som de lämnade ifrån sig då de var anonyma, samt att det insamlade materialet 

endast nyttjades i undersökningssyfte. 

 

Datainsamling 
Efter femton intervjuer upplevdes en känsla av mättnad i materialinsamlingen och därför 

utfördes det inga fler intervjuer. Genom kombinationen av en strukturerad uppdelning och 

ostrukturerade frågor så gavs det mycket reflekterande svar kring de specifika ämnena. 

Beroende på svaren som respondenterna gav fanns det även tillfällen där det konstruerades 

följdfrågor på plats, exempelvis där respondenterna ombads att motivera sina svar, reflektera 

över sina åsikter samt att exemplifiera situationer i samband med frågorna. Del två i 

intervjuguiden avslutades dessutom med tre identiska exempelbilder där respondenterna fick 

analysera de tre olika bildtexterna för att beskriva hur dessa påverkade deras uppfattning av 
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reklaminlägget, deras förtroende för den kända personen och dess image samt produkten och 

dess varumärke. Dessa tre bilder användes framförallt för att besvara den tredje 

frågeställningen om hur konsumenten uppfattar ett reklaminlägg beroende på tydligheten 

kring sponsringen och om det påverkade konsumentens förtroende för produktvarumärket. 

 

Analysmetod  
En av nackdelarna med en kvalitativ undersökning anses vara att det under kort tid kan 

generera en stor mängd material som kan vara svår att hantera då den bland annat bygger på 

beskrivningar och exempel vilket lätt kan leda till förvirring och uppgivenhet (Bryman, 2011). 

Till denna studie utfördes det femton intervjuer och den genomsnittliga tiden beräknades till 

25 minuter per intervju, vilket därmed resulterade i en stor mängd data på ungefär sex timmar. 

För att kunna tolka materialet och komma fram till ett resultat valdes det att utföra en 

kvalitativ dataanalys eftersom den är omfattande och bygger på tolkningar. Det valdes en 

kombination av kodning och tematisk analys som har tagit stöd av Bryman (2011).  

 

Kodningen bestod av att gå igenom och fragmentera det transkriberade materialet och välja ut 

begrepp som kunde kopplas till den tematiska uppdelningen, se tabell 1. Denna tabell 

användes för det första steget av analysen där resultatet presenterades i arbetets tre 

huvudområden. Steg två av analysen bestod av tabell 2 med samma kategorier men med flera 

underkategorier bestående av betydelsefulla begrepp inom dessa områden, för att kunna 

koppla resultatet till tidigare teorier om dessa begrepp. 
 

Tabell 1. Analys steg 1 
 

Förtroende Image Co-branding 

Resp 1 
   

Resp 2 
   

Resp 3 
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Tabell 2. Analys steg 2 
 

Förtroende Image Co-Branding 

 

Förmåga Välvilja Integritet Risk Relation Idolisering Tillhörighet BI Fit CBI 

Resp. 1 
         

Resp. 2 
         

Resp. 3 
         

 

 

Reliabilitet och validitet 
Eftersom denna kvalitativa studie utfördes av tre personer var det viktigt att alla tre var 

överens om hur materialet som samlades in skulle tolkas, vilket skapar vad Bryman (2011) 

kallar för intern reliabilitet. Detta uppnåddes genom att samtliga var inlästa på de teoretiska 

begreppen och dess definitioner samt sammankopplingen mellan begreppen, för att vara 

överens om hur materialet skulle tolkas utifrån studiens syfte. Efter datainsamlingen var 

intern validitet ett nyckelbegrepp i utförandet av analysen för att enligt Bryman (2011) visar 

en god överensstämmelse mellan tolkningarna av materialet och de teoretiska kopplingarna 

som utvecklats i kapitlet. En hög grad av överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen 

och det insamlade materialet uppnås genom delaktighet och en aktiv närvaro under den 

kvalitativa undersökningen (ibid.). Därför spelades alla intervjuer in med respondenternas 

medgivande, för att kunna återgå till ett moment vid tveksamhet av hur ett svar skulle tolkas.  

 

 

Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet koncentrerat genom utvalda meningsenheter i tabell 3. 

Resultatet visade att respondenternas uppfattning av ett varumärke påverkas av 

referenspersoner, vilket kan vara både positivt och negativt beroende på hur väl 

referenspersonens image stämmer överens med ett varumärkes image. Aspekter som att 

personen de följer vill rekommendera det bästa för sina följare, genuinitet och en relation 

genom personliga texter ökade respondenternas förtroende för referenspersoner som de följer 
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dagligen. Respondenterna svarade att de upplever tillhörighet genom att de får följa kända 

personers vardag för att se vad de gör, för att få inspiration kring livsstilar och för att följa de 

senaste trenderna i bland annat skönhets- och modeindustrin. Trots att många respondenter 

inte har konsumerat produkter som marknadsförs via referenspersoner så svarade majoriteten 

att de har uppmärksammat varumärket som syns i reklaminläggen, för att sedan återkomma 

till varumärket i ett annat sammanhang. Genom att erbjuda en rabattkod vid ett reklaminlägg 

kan köpviljan öka, svarade vissa respondenter, eftersom de blir mer benägna att genomföra ett 

köp vid ett tidsbegränsat erbjudande. Dessa svar och fler redovisas i innehållsanalysen (tabell 

3) genom utvalda meningsenheter från transkriberingen av de femton intervjuerna. 

 

Tabell 3. Innehållsanalys med utvalda meningsenheter. 
 

Förtroende Image Co-Branding 

Resp. 
1 

Det känns som att Bianca 
(bildexempel)  bara försöker sälja in det. 
Det blir lite för mycket. Det känns lite 

tvingat när det står att det är reklam 
eftersom det bekräftar att hon får betalt för 

att skriva ut så 

Jag följer en kändis för att se nya saker, 
för dom brukar ändå komma på nya 
saker och nya trender, man kan leva 

genom dem och kommunicera genom att 
kommentera. Det blir en slags 

inspiration eftersom det verkar som att 
dom har det så bra. 

Det blir väl en connection från 
produkten till den personen så om 
denne beter sig illa så tänker man 

såklart på varumärket och tycker synd 
om dom 

Resp. 
2 

...Men hade jag inte sett reklaminlägget 
hos den personen så skulle jag nog aldrig 
gått in i butiken alls och köpt produkter. 

... 
För att det inlägget du visar nu där 

erbjuder hon faktiskt en rabattkod, där 
man kan utnyttja någonting, man får något 

tillbaka för det 

Att man vill hänga med i trender, eller i 
alla fall vara del av dom, förstå 

trenderna, att man blir medveten om 
dom. Det tror jag är nästan den stora 

dragkraften till varför jag följer kända 
personer. Dom är en tillgång och har en 

helt annan ekonomisk ställning än vad vi 
har. 

...företag söker sig till dom 
människorna som är inom ramarna 

som passar en, tex fitnesspersoner som 
gör reklam för träningsgrejer, dom 

uppfyller dom kraven som produkten 
ska resultera i.  

Resp. 
3 

Sålänge dom är ärliga med att säga att 
dom själva har testat den produkten dom 
gör reklam för, och att dom själva tycker 

om det så det inte blir falsk 
marknadsföring eftersom dom försöker 
sälja något som dom inte ens har använt 

själva. 
… 

Jag har köpt några grejer när dom som 
gjorde reklamen gav rabatt för produkten, 
till exempel träningskläder från Stronger  

Att jag följer kändisar och ser upp till 
dom handlar om att hålla sig uppdaterad, 

att man vill veta vad som pågår i 
dagsläget. man vill hänga med i trender, 

eller i alla fall vara del av dom, förstå 
trenderna, att man blir medveten om 
dom. Det tror jag är nästan den stora 

dragkraften till varför jag följer kända 
personer. 

...men trovärdigheten försvinner om 
det inte känns som att det finns någon 

överensstämmelse mellan företaget och 
personen på något sätt. Jag kollar men 
jag köper nog inte. Det är viktigt att 
välja rätt person med rätt segment 

Resp. 
4 

...och då köpte jag det. Eftersom hon 
(referenspersonen) sa att hon tyckte att det 

var bra produkter och hon är väldigt 
medveten om att det ska vara bra för 

kroppen och att det inte är en massa skit i 
dom. 

Ja, man följer ju dom kända personer för 
att man vill se vad dom har, typ. Nej 

men, också för att se vad dom erbjuder 
typ. Jag blir ju smålockad och vill klicka 
mig vidare till företaget. Hon använder 

ganska mycket smileysar också, jag 
älskar sånt, texten blir så personligt då 
och det tilltalar en mer på ett personligt 

sätt. 

Väljer man en hippare person till en 
old fashion ställe så kan det ge nya 
kunder men fel kunder, samtidigt så 

sabbar det företagets image då den inte 
överensstämmer med personens 

värderingar och beteende. Det finns två 
outcomes. 

Resp. 
5 

Det är nog Blondinbella som är tydligast 
med välviljan för sina följare. Det blir mer 

personligt om personen skriver på ett 
personligare sätt också, så det inte känns 

påtvingat. Känns verkligen som en 
personlig rekommendation som är genuin 

och att hon inte har fått betalt från 

...Och att följa kändisar och sina idoler 
för att se vad dom håller på med då det 

är intressant 
… 

Ja personer med en stor image kan göra 
reklam för vad som helst, om dom kan 

göra det på ett personligt sätt. Tex 

Dom måste antagligen välja en person 
som reflekterar företaget och deras 
produkter, så man riktar sig mot rätt 
målgrupp och inte fel personer som 

inte känner sig tilltalade av produkten. 
Annars blir det bortslösade resurser 

och ger en fel image för företaget. Man 
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företaget. Den tilltalar mig mest (bild 3). 
… 

Blondinbellas hud- och hårprodukter, jag 
har följt henne hur länge som helst och 

ville testa när dom hade ett 
specialerbjudande 

Blondinbella bloggar om vardagliga 
grejer som hon har en personlig 

koppling till så det känns genuint. 

måste välja med omsorg annars kan det 
gå illa. 

Resp. 
6 

...därför att man förstår att hon har ett 
samarbete med dom och sen så delar hon 

med sig av en fantastisk rabatt här till 
hennes följare så att dom känner sig lite 

speciella, att hon bryr sig om oss.  

För att det inte är en del av hennes 
image ja, jag vet inte vad hon kan om 

grävskopor liksom. 
… 

Här vet man att det här använder ju folk 
tydligen och hon också. Och det här är 

ett företag som tänker på sin image 
framför allt 

Alltså dom tänker väl också såhär 
amen vem är det som följer Bianca på 

instagram? Är det folk som kommer att 
vilja gå in på och använda den här 
appen typ och börja shoppa hos oss  

Resp. 
7 

Alltså det mest genuina skulle jag vilja 
säga är typ den här (bild 3), för här säger 

hon inte att ja du måste gå och handla, hon 
säger bara ja men jag gillar det här och 

kolla in det om ni vill typ, men dom andra 
är ju bättre för där får man rabatt 

Det kanske är nån som ja, nån som man 
ser upp till och vill efterlikna eller bli 

inspirerad av 
… 

...för att få inspiration kan jag känna. Att 
man följer såhär inspirationskonton, det 
kan vara allt från inredning till träning. 

Så vill jag också leva mitt liv.  

Ja men dom får ju välja en person som 
dom tycker matchar deras image på 
företaget kanske. Och då kan det ju 
vara så att NAKD fashion tycker att 
Bianca här förmedlar highfashion 

känsla och att hon har följare som är 
intresserade av mode så därför kan 

dom utnyttja henne för det. 

Resp. 
8 

Då om Bianca ingrosso har väldigt många 
följare med såhär väldigt inne i smink och 

sådär så passar det ju väldigt bra. Till 
skillnad från om det är någon gamer som 

säger det 

Ja exakt och det beror ju även på 
personen, tex om man har följt den länge 

och om man tycker om en kändis så 
rekommenderar den en sak, då kanske 

jag blir mer påverkad än om det bara är 
någon vanlig person som 

rekommenderar. Då kanske jag är såhär 
mer nej  

...och sen så jag menar om jag följer en 
sida så tycker jag kanske att personen 
är bra och har bra saker så kanske jag 

tycker om sidan ännu mer.  

Resp. 
9 

Ibland kan jag känna att det är lite falskt. 
Att ibland kan det bli såhär du skulle nog 

inte rekommenderat den här annars. 

Ja det är typ exakt samma sak, jag 
skaffade det för att alla andra hade det, 

jag ville inte vara ensam. 

Jag tror också att det handlar om en 
person kan krossa ett företags image, 

det kan vara positivt och negativt 

Resp. 
10 

Det är väl mer om det är nån beauty 
blogger som rekommenderar typ ett spel 
eller som verkligen inte håller på med det 
och rekommenderar nåt som det absolut 

inte känns som den skulle rekommendera 
annars. Det känns lite såhär falskt och att 

dom bara gör det för pengarna 

Det bara blir konstigt, då skulle det bli 
så uppenbart. Då blir det som att dom 
gör det här bara för att dom vet att det 

här är en stor känd person och den 
personen kommer kunna sälja mycket 
brödrostar. Alltså det blir så uppenbart 

reklam, jag tycker inte om sånt. Jag 
tycker att reklam är dåligt. 

Om det är någon man gillar 
rekommenderar det så blir man väl 
ännu mer. Folket dom fokuserar på 

som dom vill ha som kunder ser upp 
till henne så då kommer dom bli 

påverkade av vad hon säger att dom 
ska göra och så kommer dom köpa 

det.     

Resp. 
11 

Jag vet inte hur lagarna är eller om det 
finns nån. Jag skulle säga att det är svårt 

att veta om det är ärligt. 
… 

Vissa har ju mer integritet kanske, om 
man blir sponsrad ska det vara någonting 

man tycker om och har något med det man 
gör att göra.  

Dom är ju liksom mina idoler. Personer 
jag ser upp till i mitt intresse. Därmed 

vill ju jag vara som dem. 

Det måste ju vara dom man vill nå ut 
till, köpgruppen. Att ha en person som 
förmodligen associeras med dom." + 
"Som med klädmärken, tar du en tuff 
person, typ Alexander Mauler, så ska 

ju det vara lite tuffare kläder 

Resp. 
12 

Om det är en rabattkod med hennes namn 
så är det ju för hennes egen vinning, det är 

tydligt 

Visst kan det vara så att folk lägger upp 
coola saker, sen vill man ha det. 

Jag tror det skulle vara bättre för 
ölföretag att lägga pengarna på edward 

blom än Bianca Ingrosso så att säga. 
… 

Om dom är väldigt ingrodda på ett 
område blir det lite konstigt om dom 

gör reklam för något annat 

Resp. 
13 

Jag litar väl på att dom inte bara lägger 
upp saker för att sälja in och tjäna pengar 

utan att dom själva tycker om och 
använder det också 

… 
Man antar väl att folk lägger upp saker 
som dom själva tycker om och inte att 

dom gör det för att få betalt 

Ja men det är ju så, för att få en inblick i 
deras liv då man ser upp till dom och 

deras livsstil. 

Dom vill ha någon person som matchar 
deras varumärke och som står för deras 
värderingar eller dom värderingar som 
dom vill ha. Dom vill väl nå ut till en 

viss målgrupp så.. 
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Resp. 
14 

Han är ju själv petig med kvalitet och det 
märks med produkterna jag köpt. Men jag 
tror att det förekommer mycket lurerier. 

Jamie oliver är bra på det han gör och då 
är produkterna han gör och använder det 

också 

Det var en tjej som hade gjort något 
olämpligt inlägg för tre år sen och då 
reagerade sociala medier på en gång, 

och BMW beslutade att hon inte skulle 
få vara med längre. Företaget vill ju 
inte framstå som dåligt, eller att dom 

skulle stödja hennes åsikter 

Resp. 
15 

Det är ganska "obvious" att det här har 
dom fått en miljon kronor betalt för att 

lägga upp, typ något te eller så. "det här är 
ett jättebra te", men nej det tycker du nog 

inte, du får betalt för att lägga upp det 

Men jag följer ju också till exempel, jag 
vet inte om hon har så många följare, 

Sveriges kanske bästa advokat just nu. 
Och det är ju för att det är relevant för 
min framtid och någon jag ser upp till 

Det blir ju lätt så om dom använder sig 
av en person under en längre tid. Då 
blir ju den personen förknippad med 

varumärket. Då är det ju väldigt viktigt 
att personen stämmer överens med hur 
dom vill att varumärket ska uppfattas. 
Därför går det ju inte att ha folk som 

säger fel saker 

 

 

Analys 
Analysen är utförd enligt tabell 2 och utgår ifrån Mayer, David och Schoormans (1995) 

förtroendebegrepp, Kotler och Kellers (2016) definition av image samt Geylani, Hofstede och 

Inmans (2005) teorier om co-branding. Respondenterna yttrade inte själva begreppen utan de 

har analyserats och kategoriserats enligt tabell 3. Nedan följer djupare analys av varje 

beståndsdel inom vartdera begrepp. 

 

Förtroende 
Förtroende har analyserats i denna uppsats enligt Mayer, David och Schoormans (1995) 

definition som består av en kombination av förmåga, välvilja och integritet. Även Mayers et 

al. (1995) definition av risk som något man är villig att utsätta sig för på grund av ett 

förtroende för någon annan används här. Risk är i detta sammanhang att köpa något efter 

rekommendationer av referenspersoner på Instagram. Då riskerar konsumenten sina pengar 

för att det förtroende den känner för att referenspersonen tycker att det är en bra produkt och 

något som konsumenten har användning för. 

 

Förmåga 
Begreppet förmåga tolkas i denna uppsats enligt Mayer, David och Schoormans (1995) 

definition som kunskap inom ett visst ämnesområde. Mayer et al. (1995) talar om två parter 

inom ett förtroende, den första parten i detta sammanhang ses som respondenten och den 

andra parten som vill inge tillit är referenspersonen på Instagram. Under intervjuerna så 

ifrågasatte respondenterna referenspersoner som inte har en image av att besitta en specifik 

kunskap inom ett område och sedan gör reklam för ett sådant varumärke i alla fall. En 
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majoritet av respondenterna ansåg att det känns som att referenspersonen inte själv har någon 

kunskap om produkten och inte sitter i position att rekommendera den vilket gör att det känns 

mer som ett reklaminlägg istället för en pålitlig, personlig rekommendation. Avsaknad av 

förmåga bidrar då till minskat förtroende som Mayer et al. (1995) föreslår. 

 

En del av respondenterna svarade att genom att följa stora Instagramprofiler kan de följa med 

i trender. De upplevde att kunskap om kläder eller smink till exempel gör så att de kan hålla 

sig uppdaterade om vad som händer. Inspiration var ett återkommande begrepp, genom att 

vara insatt i ett ämnesområde så ansåg respondenterna att referenspersonens kunskap sätter 

trender. Kunskap inom mode och trender ansåg respondenterna var kritisk för att känna 

förtroende för en referensperson som rekommenderar ett klädesplagg. När kunskap 

diskuterades om de riktigt stora profilerna fanns en skillnad mellan respondenterna. En del 

tyckte att stora konton som Zlatan och ”Blondinbella” (Isabella Löwengrip) kan göra reklam 

för nästan vad som helst medan andra ifrågasätter deras kunskap. En del av respondenterna 

ifrågasatte vad Zlatan egentligen har att säga om en bil medan andra respondenter svarat att 

Zlatan inte behöver kunna allt för att han är Zlatan. Däremot var respondenterna eniga när det 

gällde mindre profiler, där var kunskapsområde viktigare. I detta fall råder det skilda 

meningar bland respondenterna om förmåga är en viktig aspekt för att känna förtroende. 

 

Välvilja 
Välviljan enligt Mayer, David och Schoorman (1995) ses i detta sammanhang som när en part 

vill en annan väl och inte har någon baktanke med sina handlingar. Den stöds av hur 

relationen mellan parterna ser ut. Personliga relationer som funnits över en längre tid ger en 

större känsla av välvilja. Under intervjuerna gav respondenterna exempel på att för mycket 

reklam hos en referensperson inte känns relevant utan istället blir ett störningsmoment som 

gör att man tappar intresse och förtroende för ett konto. Respondenterna svarade att ju mer 

personliga inläggen är desto mer genuina känns rekommendationerna. Hur länge de följt en 

person och hur personlig deras relation är, alltså hur mycket personliga erfarenheter 

referenspersonen delar med sig av, påverkar hur mycket välvilja de känner. Samtliga 

respondenter höll med om att de känner mer välvilja om referenspersonerna själva använde 

produkten vid andra tillfällen och i sin vardag och inte bara en gång i ett sponsrat inlägg. 
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När det kom till tydlighet om inlägget var sponsrat fanns en skillnad mellan de olika 

respondenterna. Majoriteten av respondenterna tycker att det känns mer genuint om 

referenspersonen skriver ut att det är ett samarbete och sponsrat inlägg medan en minoritet 

tycker att det blir påtvingat att skriva ut det. Majoriteten tyckte även att rabattkoder är något 

bra som är användbart och ges ut till följarna av välvilja från referenspersonen medan 

minoriteten ansåg att det endast var ett knep för att få dem att köpa något så snabbt som 

möjligt, då de ofta är tidsbegränsade, som referenspersonen gav ut för sin egen vinning. 

Respondenterna var eniga om att för mycket sponsrade inlägg och reklam gör att det känns 

som att referenspersonen försöker luras och bara tänker på sig själv och att tjäna pengar. För 

att det ska kännas som en akt av välvilja bör det finnas en balans mellan de sponsrade och de 

vanliga inläggen. De sponsrade inläggen har respondenterna olika syn på och kan därför inte 

ses som ett sätt att skapa välvilja och förtroende generellt. Den gruppen av respondenterna 

som tyckte att kunskapen var mycket viktig var även den delen som ansåg att det var bättre 

för förtroendet att skriva ut att det är ett sponsrat inlägg. 

 

Integritet  
Hur Mayer, David och Schoorman (1995) beskriver integritet kan kopplas till hur 

respondenter tycker att referenspersoner gör vad som helst för pengar alternativt gör reklam 

för opassande produkter. Om respondenten exempelvis ser något i en referenspersonens 

inlägg som de tycker är etiskt fel så kommer perceptionen av integriteten att försämras och 

därmed minska förtroendet. Med större profiler där man har en relation till referenspersonen 

är respondenterna eniga om att man har mer tolerans för reklam men att även ett sådant konto 

kan förlora på att ha för mycket reklam. Storleken på kontot och imagen av referenspersonen 

påverkar integriteten, respondenterna antog att folk som nyss blivit kända gjorde reklam för 

allt de fick och att det därför inte kändes äkta utan något de gjorde endast för pengarna. 

Respondenterna var eniga om att det syns på inlägget när referenspersonen egentligen inte 

använder produkten själv utan endast gör det för att få betalt. Exempel på hur det syntes var 

en produkt som ej passar referenspersonens image.  

 

Risk 
Många respondenter svarade att referenspersoners reklaminlägg inte hade uppmuntrat dem till 

köp med förklaringar som att det var för dyrt, att dem scrollade förbi på grund av brist på 

intresse eller för att de är kritiska mot reklaminlägg. Detta kan tolkas som att de inte har ett 

tillräckligt stort förtroende för referenspersonen för att kunna ta en ekonomisk risk enligt 
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Mayer, Davis och Schoorman (1995). Några utav de berättade även att de inte köpte just den 

produkten som reklaminlägget handlade om, utan att de köpte en annan produkt av samma 

varumärke vid en annan tidpunkt och att de blev medvetna om varumärket tack vare 

referenspersonen. Det var även en respondent som påpekade otillgängligheten av en produkt i 

ett reklaminlägg, vilket sänkte dennes förtroende för både referenspersonen och varumärket. 

Respondenten svarade att denne följer amerikanska referenspersoner vilka har uppmuntrat 

denne till köp, för att sedan komma fram till att produkten inte fraktas internationellt eller att 

den skulle kostat mer i frakt än vad produkten är värd. Det har därmed funnits en köpvilja och 

ett risktagande som hindrades på grund av praktiska skäl. 

 

De respondenter som svarade att ett reklaminlägg resulterade i ett köp motiverade sina svar 

med att de genomförde köpet på grund av en rabattkod, en personlig rekommendation från 

referenspersonen som de har följt länge eller för att efterlikna sin idol med produkter som 

denne använder. Detta kan kopplas till Mayer et al. (1995) som visar om förväntningen av att 

en part ska ge någonting meningsfullt tillbaka, i form av en rekommendation eller rabattkod i 

detta fall. En personlig rekommendation definierades som tydligheten kring om produkten 

verkligen används av referenspersonen och välviljan för sina följare. Två av respondenterna 

köpte produkter efter att ha följt en referensperson under en längre tid och till slut testade 

produkten som marknadsfördes. De har alltså byggt upp förtroendet under en längre tid i form 

av en relation där de har följt personen och dennes vardag länge, vilket är en viktig aspekt 

enligt Mayer et al. (1995). Det var även två andra respondenter som svarade att de ville köpa 

produkten men inte hade råd och att de istället skickade den bilden till sina familjer för att 

önska sig produkten i present vid högtider. 

 

Image 
Nedan analyseras image i form av de beståndsdelar ämnet tidigare delats upp i. Tidigare 

studier beskriver hur en image kan skapas genom de personer produktvarumärket associeras 

med och hur det används (Barton, Koslow & Beauchamp 2014). Detta kan även i denna 

studie ses mönster kring, där en referenspersons yrke, intressen, livsstil och åsikter påverkar 

vad konsumenter anser att referenspersonen bör och kan göra reklam för. Här uppnås även en 

stark koppling till förtroendebegreppet då respondenterna i de flesta fall anser att de till större 

grad litar på någon de anser har förmåga inom ett ämne eller som de anser har en stark 

integritet. 
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Relation 
Det återfanns ett tydligt mönster bland respondenterna att en relation är något som måste 

byggas över tid och som till en början baseras på ett intresse för den andres liv. Denna relation 

skapas genom att ett förtroende byggs upp, där det som Mayer, Davis och Schoorman (1995) 

benämner som välvilja framhävs genom att individens behov uppfylls. Om referenspersonen 

gör reklam som uppfattas av individen som irrelevant nekas individen sina behov och kraven 

för förtroende uppfylls ej. Detsamma gäller då referenspersonen behöver bibehålla såväl 

integritet- som välvilja i individens ögon genom att undvika att dela med sig av saker den ej 

förknippas med. När referenspersonen gör reklam som uppfattas av individen som irrelevant 

minskar uppfattningen av referenspersonens välvilja då individens behov inte uppfylls vilket 

även det beskrivs av Mayer et al. (1995). 
 

Då individerna uppfattar referenspersonens inlägg som reklam utan att denne förtydligar att 

inlägget är sponsrat kan en uppfattning av oärlighet skapas hos referenspersonen. Detta har 

enligt Mayer et al. (1995) att göra med att inlägget inte förknippas med referenspersonen och 

istället framträder som något denne endast gör för egen vinning. Det framgår att 

respondenterna föredrar inlägg som är- eller ser ut som personliga rekommendationer, vilket 

antyder att en intim relation med vän-lik kommunikation förstärker förtroendet. När 

relationen byggs upp som intim genom att referenspersonen aktivt kommunicerar med 

individerna och exempelvis delar med sig av sitt privatliv framstår informationen som 

förmedlas snarare som åsikter eller rekommendationer och inte som företagsinformation, 

vilket i sin tur gör att den lättare tas emot av de som konsumenter likt beskrivet av Cheong 

och Morrison (2008). 

 

Idolisering 
Uppkomsten av idolisering kan förklaras genom det Geylani, Hofstede och Inman (2015) 

kallar för sociala bevis, där kända personer med många följare uppnår en sorts legitimitet. 

Eftersom alla andra tycker det så måste det vara sant. Ett mönster finnes i att detta kan knytas 

till en vilja att fly från vardagen, bli inspirerad och upptäcka nya saker genom att få en insikt i 

någon annans liv än ens eget. Genom deras idoler kan de se och uppleva saker som annars 

kanske inte vore möjligt. Det är även genomgående bland respondenterna att idolisera någon 

som antingen utmärker sig inom något av deras intressen, så som exempelvis matlagning eller 

sport, eller yrkesmässigt. Detta leder till ett ökat förtroende, som enligt Mayer, Davis och 
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Schoorman (1995) beror på att en bild av referenspersonen som pålitlig inom sin nisch skapas 

av deras upplevda expertis och förmåga. 

 

Tillhörighet 
Respondenterna ansåg att det fanns en tillfredsställning i att ha möjligheten att känna till och 

följa trender och att referenspersoner antingen skapar eller följer dem. Det ansågs att man 

följde referenspersoner för att hålla sig uppdaterade och för att det skapas större förtroende 

när fler tror på något. Att få inspiration från likasinnade ansågs vara viktigt från allt mellan 

inredning och träning. Det ansågs också att produkter kunde användas för att bygga upp en 

fasad eller för att få något att framstå som bättre än det var. Detta ansågs också kunna skapa 

tankar så som ”om dem gillar det här så kanske jag också borde göra det”. Således finns 

tydliga mönster i att respondenterna tycks intressera sig för saker de upplever är populära 

bland referenspersonerna och deras följe. Detta är ett tydligt tecken på en mänsklig vilja att 

identifiera och forma sig i grupperingar likt den som beskrivs av Parment (2015). Dock fanns 

det även en medvetenhet bland respondenterna att detta kan användas av varumärken för att 

rikta budskap till tänkta målgrupper och att referenspersoner tilltalar andra som är intresserade 

av samma saker.  

 

Co-branding 
Tidigare studier utförda av bland annat Kotler och Keller (2016) samt Geylani, Hofstede och 

Inman (2005) visade att val av lämplig referensperson är av stor vikt vid co-branding på 

grund av överensstämmelsen mellan varumärkenas image, även kallat för Brand Identity fit 

(BI fit). Det som saknades i tidigare studier, och som framgick i denna studie, var hur 

respondenternas förtroende för en viss referensperson kan vara ett undantag för ett bra 

samarbete trots låg BI fit. Detta kan bero på att idoliseringen av referenspersonen är så stor att 

konsumenters förtroende för referenspersonen kvarstår oavsett vad denne gör reklam för 

(ibid.). Datainsamlingen analyserades även utifrån det teoretiska begreppet Consumer Brand 

Identity (CBI) som påvisade att respondenterna i denna undersökning visade likheter med 

Lees (2014) undersökning då de får ett större intresse för ett produktvarumärke eller en 

referensperson om denne känner igen sig i varumärkesidentiteten. Genom val av en 

referensperson som har någon form av en relation till ett produktvarumärkes målgrupp, så får 

konsumenter större förtroende för co-brandingen enligt Geylani et al. (2005), vilket även 

framkom i denna undersökning.  
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Matchning 
Alla femton respondenter var överens om att ett varumärke måste vara noga med att välja ut 

rätt referensperson, vilket stöds av Kotler och Kellers (2016). Lees (2014) antagande om 

vikten av en bra överensstämmelse mellan varumärkena i en co-branding bekräftades genom 

att många respondenter motiverade sina svar med att det ska finnas en överensstämmelse 

mellan referenspersonens livsstil och varumärkets image. Några respondenter menade att ett 

reklaminlägg inte blir trovärdigt om exempelvis en skönhetsbloggare gör reklam för nya 

datorspel, då känns det påtvingat och inte genuint, enligt en respondent. Även faktorer som 

värderingar diskuterades, där respondenter ansåg att referenspersonens värderingar ska 

reflektera varumärkets värderingar, för att de inte ska skada varandras image då de två 

varumärkena har en relation till varandra och blir associerade med varandra i respondenternas 

ögon. Detta kan sammankopplas med det Kotler och Keller (2016), Lee (2014) och Fleck, 

Korchia och LeRoy (2012) har skrivit om när det kommer till skadliga samarbeten i en co-

branding vid val av fel referensperson. Några respondenter visade förståelse för att ett 

varumärke söker sig till referenspersoner som representerar resultatet av produkten som de 

vill marknadsföra, till exempel kosttillskott och stora profiler inom fitnessvärlden, vilket 

anses vara en bra BI fit. 

 

Det var även några respondenter som tvekade lite och kompletterade sina svar med att en 

referensperson som har tillräckligt många följare och fans kan göra reklam för vilket 

varumärke som helst, oavsett om varumärket stämmer överens med referenspersonens 

intressen och identitet. Detta är inte någonting som har skrivits om i tidigare forskning om co-

branding, eftersom alla författare belyser vikten av att välja en referensperson med rätt 

värderingar (Kotler & Keller, 2016; Lee, 2014, Fleck et al., 2012). Personer som Blondinbella 

(Isabella Löwengrip) och Zlatan togs upp som exempel av respondenterna som berättade att 

Blondinbella kan göra reklam om allt från försäkringar till trädgårdsverktyg då hon 

kategoriseras som livsstilsbloggare som skriver om sin vardag och tipsar om produkter som 

hon själv använder. Personer som Zlatan har en stor påverkan på konsumenter på grund av 

idolisering och därför blir de ett bra ansikte utåt för ett varumärke, svarade en respondent. En 

anledning till varför just stora idoler eller personer med ett enormt antal följare har en så stor 

påverkan trots låg BI fit kan vara på grund av det som Geylani, Hofstede och Inman (2005) 

kallar för sociala bevis. Det innebär att eftersom dessa personer har så många följare så anses 

allting de gör vara bra eftersom det är så många andra som tycker det och därför vill individen 
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omedvetet vara en i mängden, vilket kan kopplas till teorier om idoliseringen enligt Geylani et 

al. (2005). 

 

Identifieringsfaktor 
Alla respondenter var överens om att det har blivit mycket mer reklam på Instagram under 

senare tid och att det inte alltid uppskattas. Respondenterna berättade att de är mer öppna för 

reklam via referenspersoner då de följer referenspersoner som intresserar dem frivilligt, och 

att de reflekterar följarens intressen och värderingar. Referenspersonen har därmed en hög 

CBI eftersom respondenterna känner igen sig själva och sina intressen i referenspersonen de 

följer som överensstämmer med Lees (2014) teori om CBI. Det är någonting som företag bör 

uppmärksamma mer, berättar en respondent, att marknadsföra produkter som tilltalar 

referenspersonens målgrupp med hänsyn till ålder, intressen och livsstil i förhållande till 

produkten. Detta stämmer överens med det Geylani, Hofstede och Inman (2005) menar om att 

CBI ökar konsumenternas förtroende för ett varumärke eftersom samtliga respondenter i 

denna undersökning ansåg att de var mer benägna att få förtroende för ett nytt varumärke. 

Detta eftersom att de redan hade förtroende för referenspersonen, vilket även bekräftar Mayer, 

Davis och Schoormans (1995) teori om att bygga förtroende för ett nytt varumärke.  

 

Någonting annat som respondenterna nämnde var att de inte är nöjda med Instagrams egna 

annonsering som kommer upp i flödet, då det känns som malplacerade reklaminlägg som inte 

tilltalar respondenten och dennes intressen. Några respondenter förklarade att sådana 

reklaminlägg leder till irritation och frustration hos dem, vilket enligt Geylani et al. (2005) 

kan vara ett resultat av en låg identifieringsfaktor. 

 

Sammanfattning av analys 
Det som gör att ett inlägg känns relevant är att det är en personlig rekommendation om något 

som konsumenten är intresserad av. Om konsumenten har låg igenkänningsfaktor enligt CBI, 

alltså att de inte kan identifiera sig med produktvarumärket i co-brandingen, kommer inlägget 

uppfattas som att referenspersonen endast gör det för sin egen vinning utan välvilja mot 

konsumenten eller integritet för vad som är passande för dennes personliga varumärke.  

Relation och välvilja är också något som kan sammankopplas, ju starkare relation 

konsumenten har till en referensperson desto större välvilja känner den. Välvilja skapas alltså 

av en relation sedan innan. Desto starkare och längre relation desto större välvilja upplevs av 

konsumenten. Vilket leder till att konsumenten får ökat förtroende för referenspersonen. 
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Ytterligare ett sätt för referenspersonen att inge förtroende till konsumenten är idolisering 

vilket grundas i förmåga. Om en referensperson har uppvisat hög förmåga inom ett område 

kan det leda till att konsumenter vill vara som den här personen och därför känner förtroende 

och litar på rekommendationerna genom co-branding.  

 

För att co-brandingen ska bli effektiv är BI fit ett viktigt begrepp eftersom respondenterna var 

eniga om att imagen av referenspersonens personliga varumärke och produktvarumärket 

måste stämma överens med varandra. Referenspersonen bör ha relevant förmåga och ge 

rekommendationer för sådant som passar deras image annars upplevs det som motsatsen till 

välvilja och att referenspersonen saknar integritet och bara gör reklam för pengar.  

 

Tidigare studier av Liljander, Gummerus och Söderlund (2015) visar att ett utskrivet 

samarbete har negativ påverkan på co-brandingen. Enligt undersökningen i denna uppsats 

svarade däremot respondenterna olika i denna fråga. Att skriva ut att det är ett sponsrat inlägg 

anses som välvilja av några och som påtvingat av andra. Det går alltså inte att visa exakt vad 

som inger välvilja i detta fall. Däremot syns det tydligt att när konsumenten upplever en 

kombination av förmåga, välvilja och integritet så gör det att de känner förtroende för 

referenspersonen och varumärket de rekommenderar genom co-brandingen. 

 

 
Slutsats 
Likt studien utförd av Hsu, Chuan-Chuan Lin och Chiang (2013) så visade denna studie att 

det finns ett tydligt samband mellan rekommendationer av referenspersoner och konsumenters 

intresse för ett produktvarumärke genom co-branding. Vidare visade det sig att 

respondenterna känner förtroende för referenspersoner genom egenskaperna välvilja, förmåga 

och integritet, som stämmer överens med Mayer, Davis och Schoormans (1995) teorier. När 

det kommer till vad som gör att de känner förtroende kunde skillnader ses mellan 

respondenterna. Det råder skilda åsikter om vad som gör att de uppfattar välvilja från 

referenspersonen och hur viktig kunskap om ämnesområdet egentligen är enligt en del.  
 

Konsumenters förtroende för en referensperson på Instagram har alltså en stor betydelse för 

co-brandingen genom att varumärkenas image påverkas av egenskaper som välvilja, förmåga 

och integritet hos referenspersonen. Det finns dock undantag för referenspersonens förmåga 
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för co-brandingen beroende på hur bra referenspersonens image är, vilket kan påverkas av 

exempelvis relation genom personliga inlägg, en stark idolisering som beror på sociala bevis 

och tillhörighet genom en inspirerande livsstil.  

 

Bidrag och vidare forskning 
En viktig faktor som tidigare forskning inte tar upp är att konsumenten känner att 

referenspersonen inte har någon integritet och upplever att denne bara gör det för pengarna, 

vilket minskar konsumentens förtroende. Känslan av välvilja och att referenspersonen 

rekommenderar produkter på ett personligt sätt, snarare än för ekonomisk vinning, var enligt 

denna studie viktigt för konsumenternas förtroende.  

 

Vidare forskning bör göras kring de upplevda skillnaderna i sponsrade inlägg och vad som 

gör att vissa konsumenter känner välvilja medan andra upplever det som påtvingat när 

samarbetet står utskrivet. Där kan det läggas mer fokus på att undersöka skillnaden mellan 

olika målgrupper och om det finns något samband mellan de konsumenter som håller med 

varandra.  
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Artikelmatriser     Bilaga 1 
 
Hwang, Y., Jeong,	  S-H. (2016). “This is a sponsored blog post, but all opinions are my own”: 
The effects of sponsorship disclosure on responses to sponsored blog posts. Computers in 
Human Behavior, Volume 62, September 2016, Pages 528–535. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
Att undersöka om 
negativa effekter 
av 
offentliggöranden 
kring sponsrade 
blogginläggs 
kommersiella 
natur kan 
påverkas av att 
man betonar att 
åsikterna är 
opartiska. 

Kvantitativ 
metod i form av 
enkät med 
svarsalternativ 
och skalor. 

Negativa effekter av ett 
offentliggörande av 
sponsring kan minskas 
genom att man betonar 
att alla åsikter är 
opartiska och ärliga.  
 
 

Diskussion:  
Betoning på opartiska och 
ärliga åsikter kan finnas 
även om det i verkligheten 
inte är så. 
 
Konklusion:  
Ur ett 
marknadsföringsperspektiv 
kan det ses som en 
möjlighet att kringgå 
negativa effekter av 
sponsrings offentliggörande 
genom att bloggaren uppnår 
en ökad trovärdighet. Om 
man ser det ur ett 
konsumentskyddsperspektiv 
utgör detta dock ett hot då 
det inte finns någon garanti 
att åsikterna i själva verket 
är opartiska och ärliga. 
 

 
 
Seno, D. & Lukas, A., B. (2005). The equity effect of product endorsement by celebrities: A 
conceptual framework from a co-branding perspective. European Journal of Marketing, 
Volume 41, Pages 121–134. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att skapa 
förståelse för 
framtida forskning 
för att upplysa dem 
om hur företag kan 
öka sina intäkter 
genom att skapa 
co-creation med en 
kändis och bådas 
varumärken (co-
branding).  

Kvalitativ metod i 
form av 
litteraturstudie av 
tidigare 
vetenskapliga 
artiklar. 

Det är inte bara 
företagets image som 
påverkas av vilken 
kändis de väljer att ha 
som ambassadör (/skapa 
co-creation alt. co-
branding med), utan det 
påverkan även kändisen 
image och vilket 
varumärke de väljer att 
samarbeta med. 
 

Diskussion:  
Företag som väljer att 
samarbeta med 
kändisar gör det för 
att antingen få en 
större geografisk 
räckvidd för sina 
produkter eller för att 
belysa egenskaper 
hos kända personer 
som associeras med 
egenskaper hos 
presumtiva 
konsumenter vid 
valet av en specifik 



	  

	  

produkt. 
 
Konklusion:  
Deras litteraturstudie 
visar att co-branding 
med kändisar ger en 
positiv effekt för 
produktens 
marknadsföring. 

 
 
 
Kowalczyk, C.M. & Pounders, K.R. (2016) "Transforming celebrities through social media: 
the role of authenticity and emotional attachment", Journal of Product & Brand Management, 
Vol. 25(4), pp.345 – 356.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Eftersom sociala 
medier har 
förändrat 
kommunikationen 
mellan 
konsumenter och 
kända personer så 
syftar denna artikel 
till att öka 
förståelsen av hur 
och varför 
konsumenter 
använder sig av 
sociala medier för 
att kommunicera 
med sina idoler 
och vilka resultat 
den typen av 
kommunikationen 
uppfyller. 

Flermetodsforskning 
i form av två 
fokusgrupper 
(kvalitativ 
forskning) samt 
enkäter (kvantitativ) 
för att undersöka 
konsumenternas 
engagemang på 
sociala medier 
gentemot sina 
idoler. Utefter 
resultatet upprättade 
författarna en egen 
analysmodell för att 
visar det 
kvantitativa 
resultatet. 
 
 

Resultatet visade att 
konsumenter följer kända 
personer via sociala 
medier för att hålla sig 
uppdaterade om dennes 
karriär och personliga 
liv.  
 
 

Diskussion:  
Konsumenterna 
upplevde emotionella 
värden genom att det 
skapas någon slags 
relation där de följer 
en annan persons 
vardag på sociala 
medier. 
 
Konklusion:  
Konsumenter 
upplever kändisar att 
vara autentiska och 
emotionella på 
sociala medier och 
därför har de en 
påverkan på WOM 
och påverkar 
konsumenternas 
köpbeteende genom 
att öka benägenheten 
av ett köp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Parrott, G., Danbury, A. & Kanthavanich, P. (2015). "Online behaviour of luxury fashion 
brand advocates", Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 19 (4), pp. 360–383.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att undersöka om 
referenspersoner 
inom lyxiga 
varumärken 
påverkar 
presumtiva 
konsumenter via 
sociala medier. 

Kvalitativ 
undersökning i 
form av 
observationer på 
fyra online 
modeforum där 
diskussioner kring 
produkter, 
varumärken och 
referenspersoner är 
på tal. 

Resultatet visar att 
konsumenter blir 
påverkade mestadels på 
grund av self impression 
(självinsikt och 
självförtroende) och 
referenspersonernas 
värderingar. 

Diskussion:  
Det finns två olika 
sorters 
referenspersoner, 
aktiva och passiva. 
Aktiva är tydliga med 
co-branding och 
passiva får det att se 
ut som en personlig 
rekommendation. 
 
Konklusion:  
Referenspersoner har 
en viss påverkan på 
konsumenter. 
 

 
 
Fleck, N., Korchia, M. & Le Roy, I. (2012). Celebrities in Advertising: Looking for 
Congruence or Likability? Psychology & Marketing, Vol. 29(9), pp 651–662.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att undersöka 
vikten av 
kongruensen 
mellan en 
referensperson 
(kändis) och ett 
varumärke. 

Kvalitativ metod i 
form av 
fokusgrupper och 
en egen 
analysmodell. 

Studien visar att 
konsumenter identifierar 
sig med referenspersonen 
och på så sätt kan 
varumärken nå ut till rätt 
segment vid val av rätt 
referensperson, därav är 
viktigt att det ska finnas 
överensstämmelser 
mellan kändisens image 
och företagets 
varumärke. 

Diskussion:  
Eftersom bara två 
varumärken 
studerades kan 
resultatet 
generaliseras och ge 
en felaktig bild av 
resultatet. 
 
Konklusion:  
Det är av stor vikt att 
beakta 
referenspersonens 
image vid vad av co-
branding. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Agyemang, K.J.A & Williams, A.S. (2016). "Managing celebrity via impression management 
on social network sites: An exploratory study of NBA celebrity athletes", Sport, Business and 
Management: An International Journal, Vol. 6(4), pp.440–459.  

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Hur kändisar 
använder sig av 
Impression 
Management (IM) 
för att bibehålla sitt 
kändisskap genom 
att använda sig av 
sociala medier. 

Kvalitativ metod 
genom observation 
och analys av 
innehåll på 
kändisars Twitter. 

Kändisar använder sig av 
olika Impression 
Management (IM) taktik 
för att bibehålla sitt 
kändisskap.  

Diskussion:  
Kändisar kan 
använda sig av tre 
olika IM taktik; 
defensiv, proaktiv 
eller i kombination av 
varandra.  
 
Konklusion:  
Det är viktigt för 
kända personer att 
bibehålla deras 
kändisskap och image 
genom att ha IM 
taktiker för att skapa 
relationer med 
konsumenter/fans på 
sociala medier. 

  



	  

	  

Intervjuguide     Bilaga 2 
	  
Del I – Generation Y 

Fråga 1: Ungefär hur mycket tid tillbringar du på Instagram per dag? 

Fråga 2: Varför har du Instagram? 

Fråga 3: Vad för behov uppfyller Instagram hos dig? 

Fråga 4: Vad tycker du är det roligaste med Instagram? 

Fråga 5: Vad tycker du är mindre roligt med Instagram? 

 

Del II – Ambassadörens trovärdighet – bildexempel 1,2 & 3 

Fråga 6: Förekommer det mycket reklam på Instagram?  

Fråga 7: Hur och var förekommer det mycket reklam? 

Fråga 8: Vad tycker du om reklam på Instagram? 

Fråga 9: Följer du några kända personer på Instagram, kan du ge exempel? 

Fråga 10: Varför följer du kända personer? 

Fråga 11: Förekommer det mycket reklam på deras konto?  

Fråga 12: Har du ett förtroende för det som skrivs på sådana konton? 

Fråga 13: Har du någonsin fått upp intresset för en produkt/ ett varumärke som en av dessa 

kända personer gjort reklam för? Varför/varför inte? 

Fråga 14: Upplever du att det är svårt att urskilja ett reklaminlägg och en personlig 

rekommendation? Vet du skillnaden mellan dessa två typer av inlägg?  

Fråga 15a: Blir du påverkad av texten som skrivs i ett reklaminlägg? Påverkar bilden något?  

Fråga 15b: Vad tycker du om dessa tre bildexempel? Vilken av dem tilltalar dig mest? 

Varför? 

 

Del III – Image & Co-branding 

Fråga 16: Genom att en känd person gör reklam, blir du mer uppmärksam till det varumärket? 

Fråga 17: Har du någonsin reflekterat över varför företag väljer en viss person för ett 

samarbete? Om ja, hur då? 

Fråga 18: Anser du att det är viktigt för ett företag att välja rätt person som representerar det 

varumärket? Varför då? 

Fråga 19: Kan en känd person göra reklam för vad som helst? 

Fråga 20: Har du några andra reflektioner kring det vi har pratat om idag?  

 


