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Abstract  
 

Title: To strengthen brands through influencer marketing 

Date: 2019-08-30 

Level: Bachelor thesis in business (15 hp) Spring 2019 

Author: Stefanija Cutic och Sofia Gravert 

Supervisor: Navid Ghannad  

Examiner: Svante Andersson 

 
Influencer originally comes from the English word influence which means that you influence 

someone, for example in different purchases. Influencer marketing has over the years become 

a popular marketing strategy that companies use to strengthen and spread their brand. A person 

with a large network creates an influence with their followers and can influence their lifestyle 

decisions. 

 

The purpose of this study is to find out how and why companies use influencer marketing to 

strengthen their brand. Furthermore, the authors study how the companies choose the right 

influencers in order to best strengthen the brand. To answer the question, the authors have made 

a qualitative study and interviewed three different companies that use influencer marketing: 

Boostified who is the intermediary between companies and influencers, Oscar Jacobson which 

is a clothing company and finally iDeal of Sweden who sells trendy phone accessories.   

 

The study shows that companies market themselves through influencer marketing in order to 

spread brand awareness and to strengthen their brand. For the brand to be strengthened, it is 

important that influencers can stand behind the brand and genuinely like and feel connected to 

the product or service. 

 

Keywords: Influencer marketing, social media marketing, social media, Instagram, influencer, 

brand equity. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Att stärka sitt varumärke via influencer marketing 

Datum: 2019-08-30  

Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi (15 hp) VT-2019 

Författare: Stefanija Cutic och Sofia Gravert 

Handledare: Navid Ghannad  

Examinator: Svante Andersson 

 
 Influencer kommer ursprungligen från det engelska ordet influence som betyder påverkan och 

inflytande. Influencer marketing har under åren blivit en populär marknadsföringsstrategi som företag 

använder sig av för att stärka och sprida sitt varumärke. En person med ett stort nätverk, skapar 

inflytande hos sina följare och kan på så sätt påverka deras köpbeslut. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur och varför företag använder sig av influencer marketing 

för att förstärka sitt varumärke. Vidare studerar författarna hur företagen väljer rätt influencer för att på 

bästa sätt stärka varumärket. För att besvara frågeställningen har författarna gjort en kvalitativ studie 

och intervjuat tre olika företag som använder sig av influencer marketing: Boostified som är 

mellanhanden mellan företag och influencers, Oscar Jacobson som är ett klädföretag och till sist iDeal 

of Sweden, som säljer trendiga mobiltillbehör.  

 

Studien visar på att företag marknadsför sig via influencer marketing för att sprida 

varumärkeskännedom och på så sätt stärka sitt varumärke. För att varumärket ska stärkas är det viktigt 

att influencers kan stå bakom varumärket och genuint tycka om produkten eller tjänsten.  

 

Nyckelord: Influencermarknadsföring, social marknadsföring, sociala medier, Instagram, influencers, 

varumärkeskapital. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Tillväxten av digitaliseringen har haft en stor inverkan på världen. Smartphones, surfplattor 

och datorer gör det möjligt för människan att vara socialt aktiv under dygnets alla timmar. 

Enligt organisationen ”WeAreSocial” artikel är det nu över fyra miljarder användare av internet 

(McDonalds, 2018). Samma studie, visar att sociala medier har mer än tre miljarder användare 

runt om i världen. (ibid)   

  

I en studie från Dagens Analys (2018) påstås det att 60 % av alla Sveriges internetanvändare 

använder Instagram och det är även den sociala plattform där användandet ökat mest under 

2018. (Dagens Analys, 2018) 

 

I takt med den nya digitaliseringen så har även företagens marknadsföringsstrategier förändrats 

(Lee, Ham, Kim & Kim, 2016). Företagen har mycket mindre kontroll över konsumenterna i 

dagsläget, då konsumenterna har tillgång till mycket mer information än förut. Detta resulterar 

i högre makt och medvetenhet hos konsumenterna. (Uzunoglu & Kip, (2014) I sociala medier 

kan användare, som på ett cocktailparty, själva bestämma vilken roll de ska inta. De roller som 

kan intas är antingen den som passivt lyssnar eller den som aktivt deltar. (Meerman Scott, 2010) 

“You are what you share” Leadbeater (2008, s.33). Detta citat av Leadbeater, förklarar att allt 

innehåll som publiceras på nätet skapar en viss association till den som publicerat det. 

(Leadbeater, 2008)  

 

Några exempel på sociala medier är Instagram, Facebook och Twitter. Rouse (2019) förklarar 

i en artikel att sociala medier håller på att bli en väsentlig del av det vardagliga livet. Det är 

delvis till för att kommunicera med människor runt om i världen och är även meningsfullt för 

att göra affärer, marknadsföra varumärken och hålla kontakten med kunder. Människor 

influerar andra människor genom att dela inlägg på sina kanaler som når ut till stora nätverk 

(Brown & Fiorella, 2013) Ett sätt för företaget att marknadsföra sina produkter eller tjänster 

genom att använda sociala medier, är att samarbeta med dessa människorna som influerar 

andra, det vill säga influencers. (Rouse, 2019) En influencer definieras som någon som har ett 

inflytande över andra och publicerar inlägg i form av bilder, information och åsiker på sina 

sociala kanaler (Weimann, 1994; Uzunglu & Kip, 2014).    

 

Elowitz & Li har i juli 2009 utfört en undersökning där utfallet visar att företag som aktivt 

marknadsför sig via sociala medier har bättre finansiella resultat i jämförelse med företag som 

agerar mer passivt i samma fråga. Trots att det finns mycket tydliga skillnader mellan företag 

som nyttjar sociala medier i en större utsträckning jämfört med de företag som inte gör det, är 

det svårt att definiera den exakta orsaken bakom den ekonomiska framgången. (Elowitz & Li, 

2009)        
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1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle använder många företag så kallade influencers till att marknadsföra deras 

varumärke, produkter eller tjänster (Goodman, Genest & Elving, 2010). Eftersom följare söker 

sig till influencers och att influencers oftast skapar goda relationer med sina följare, så stärks 

trovärdigheten för den nischade målgruppen, samt blir det ett sätt att generera word of mouth. 

(Hörnfeldt, 2015) Konsumenterna påverkar andra konsumenters bild av ett företag, genom att 

dela med sig av sina personliga åsikter, på ett nytt sätt som inte existerade tidigare. Influencern 

kommer att påverka hela bilden av varumärket, vilket i bästa fall gynnar företagets rykte.  

 

Företagen vill kunna kontrollera allt som sägs om varumärket online, men det är svårt för 

företagen att påverka detta när konsumenterna har rätt att uttrycka sig om hur de uppfattar de 

berörda produkterna. (Goodman, et al., 2010) Sociala medier handlar om att bygga relationer 

och skapa konversationer mellan olika parter på marknaden. Det finns en svårighet för 

företagen att bestämma utfallet av deras kampanjer på sociala medier, däremot är det möjligt 

att styra diskussioner i en riktning som gynnar företaget och dess image. (Booth & Matic, 2011) 

Därför är det av betydelse för företagen att välja rätt influencer, det vill säga influencers som 

går väl ihop med varumärkets personlighet och som inte har arbetat med konkurrerande märken 

tidigare, till att marknadsföra deras varumärke. (ibid) 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att tillhandahålla bättre förståelse för hur och varför företag 

använder sig av influencer marketing för att förstärka sitt varumärke.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer undersöka företag som arbetar med influencer marketing på Instagram, 

då de främsta aktiva användare och influencers finns på Instagram samt att det är en av de 

största plattformarna där denna typ av samarbeten sker. (Musonera, 2018) Denna forskning 

berör inte stora företag. Dessa specifika avgränsningar har tillämpats då det ger möjlighet till 

en specifik och mer djupgående analys.  
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Sociala medier 

Det finns sociala plattformar online där man kan chatta, publicera bilder och videor, det är detta 

som kallas för sociala medier. Kort sagt är sociala medier en samlingsbenämning på 

omgivningar på internet som är skapade i syfte att informera, interagera, skapa och dela 

innehåll i realtid. (Habibi, Laroche & Richard, 2014) Exempel på populära sociala medier är 

Instagram, Youtube, Snapchat och Facebook (Oscarson, 2018).  

Människor kan bli influerade och inspirerade av saker, stilar men även av andra människor 

(Nandagiri & Philip, 2018). På sociala medier som Instagram, följer man sina vänner samt 

personer som man inspireras av. Dessa inspirerande personer har mest troligt många trogna 

följare, vilket leder till att många gillar och kommenterar deras bilder. (ibid) Tack vare 

popularitet når många företag ut till dessa influencers och vill att de ska vara ett ansikte utåt 

för deras varumärke och produkter. Det är viktigt för företagen att välja rätt influencer till 

varumärket som även kan associera sig till produkterna eller tjänsterna (Booth & Matic, 2011). 

Influencerns arbete är publicera bilder och/eller videor på varumärkets produkter på sina 

sociala medier. (Nandagiri & Philip, 2018) Ett exemplariskt fall där influencer marketing 

lyckats lyfta ett helt varumärke är det framgångsrika företaget Daniel Wellington som under 

fem år lyckats öka sin försäljning med en miljard kronor. (Wallenberg, 2016) 

 

2.1.1 Instagram 

Den sociala plattformen Instagram grundades år 2010 av två amerikaner (Instagram Press, 

2018a). Det är en applikation där bilder och videos delas med sina följare eller en utvald grupp 

vänner. Där finns det även chans att både gilla och kommentera varandras bilder. (Instagram, 

2019) Redan efter ett år nådde Instagram en miljon användare och blev en stor succé (Instagram 

Press, 2018a). År 2012 köpte Facebook upp Instagram för 1 miljard dollar (ibid). Instagram 

har under 2018 uppnått över en miljard användare. (Statista, 2018a) 

2.2 Influencers 

Influencer kommer ifrån det engelska ordet influence som betyder påverka eller inflytande. Att 

vara en influencer innebär att en användare påverkar sina följares köpbeslut vilket beror på 

influencerns status (Liu & Suh, 2017; Ström & Vendel, 2015). Grundaren till 

intresseorganisationen Influencers of Sweden, Linda Hörnfeldt, har i sin artikel förklarat 

begreppet influencer närmre. Hon förklarar att en influencers följarbas skiljer sig från andra 

instagramanvändares, då dessa är mer trogna och ser influencern som en bekant. (Hörnfeldt, 

2016). Att använda influencers som ett marknadsföringsverktyg för ett företag eller en produkt 

är ett mycket effektivt sätt att skapa en lojal kundbas eftersom influencers följare vanligtvis är 

mycket dedikerade, även om den valda influencern ibland inte har relevant kunskap om den 

specifika produkt som de annonserar. I fall som dessa, där influencern inte har kunskap om 

produkten som marknadsförs, baseras följarnas besluttagande på förtroendet som under längre 

tid byggts upp. (Mathew, 2018) 
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2.2.1 Micro- och macroinfluencers 

Det finns flera typer av influencers och de skiljer sig på olika sätt. Exempelvis kan deras konton 

skilja sig genom storleken eller vilket tema som är genomgående. Begrepp som definierar 

influencers storlekar har under en tid använts och benämningar som macro- och 

microinfluencers blir allt vanligare. Macroinfluencers är de influencers med en mycket stor 

följarbas på sina sociala kanaler. (Wissman, 2018) Microinfluencers är influencers med färre 

följare. Enligt Dinesh (2017) har däremot influencers med färre följare större engagemang, i 

form av gillningar och kommentarer, i jämförelse med macroinfluencers. (Dinesh, 2017) 

Brown & Fiorella (2013) förklarar att microinfluencers levererar en mer specifik 

marknadsföring, i jämförelse med macroinfluencers då dessa marknadsför till en större och mer 

generell publik. 

 

2.3 Influencer marketing 

Influencer marketing är ett nytt sätt för företag att hantera sin marknadsföring. Det handlar om 

en person som har ett stort nätverk med många följare, som skapar ett inflytande i sina följares 

köpbeslut (Schwab, 2017). Enligt De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) använder 75% 

av alla marknadsförare sig av influencer marketing.  

När man hör influencer marketing refererar det vanligtvis till marknadsföring på sociala medier 

plattformar som exempelvis Instagram. Fördelen med att använda influencer marketing är att 

det ökar företagets försäljning och även når ut till den faktiska målgruppen. (Hörnfeldt, 2015)  

De Verman, Cauberge & Hudders (2017) studerar influencers popularitet och följare. I studien 

påvisades det att en influencer med många följare inte alltid är det optimala och bästa valet för 

företagen när det kommer till influencer marketing. (ibid) Det finns studier där kostnad tas upp, 

nämligen att influencer marketing är ett billigare alternativ i jämförelse med traditionell 

marknadsföring (Evans, Phua, Lim, & Jun, 2017; Hu, Lin, Qian, & Sun, 2018). 

De Veirman et al., (2017) förklarar att influencer marketing bygger på att influencers får 

chansen att testa ut en produkt eller tjänst, ofta mot betalning, för att göra reklam till de personer 

som är följare. Just denna strategi skapar ett ypperligt tillfälle till en tvåvägskommunikation 

med tanke på att konsumenterna har möjlighet att interagera med influencern. (Veysel Ertemel 

& Ammoura, 2017)  

2.4 Word of mouth 

Word of mouth beskrivs, av Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2012), som den personliga 

kommunikationen mellan individer om en specifik produkt. Word of mouth anses vara en 

marknadsföringsstrategi som är väldigt gynnsam, största anledningen till detta är för att 

människor tenderar att ha mer förtroende för sina vänners rekommendationer än för företags 

egen reklam. (Kotler et al., 2012; Sammis et al., 2016) När en influencer rekommenderar en 
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produkt utan att ha ett betalt samarbete med det berörda företaget sker spridning med hjälp av 

word of mouth. (ibid) 

 

Varumärken idag lägger sitt fokus mest på att använda influencers för att promota företagets 

produkter till sina följare. På detta sätt uppfattas varumärket som mer trovärdig word of mouth 

i jämförelse med betalda samarbeten, främst för att de är en mindre markant övergång från 

influencers vanliga inlägg. (De Veirman et al., 2017) 

 

2.5 Varumärkeskapital 

Brand equity, eller varumärkeskapital som det översätts på svenska, definieras av Kotler & 

Keller (2011, s. 265) som ”the added value endowed to products and services”. Med detta 

menar författarna att varumärkeskapital är ett ytterligare värde som skapas för produkter och 

tjänster. (Kotler & Keller, 2011) 

 

En modell som framställts av Aaker (1991) visar fyra olika attribut som anses höja värdet av 

varumärken. Dessa attribut är brand awareness, brand loyalty, perceived quality och brand 

associations. (Aaker, 1991)   

 
Figur 1. Brand Equity model. (Aaker, 1991 p. 91) 

 

2.5.1 Brand Awarness 

Brand awareness, eller också varumärkeskännedom, är hur väl konsumenterna i fråga minns 

själva varumärket eller i vilken produktkategori den går under. Under detta attribut finns både 

varumärkesigenkännande och även varumärkesihågkommande. (Aaker, 1991; Keller, 1993) 

Varumärkesigenkänning är att konsumenten tidigare blivit exponerad för varumärket, var och 

hur exponeringen skett är mindre viktigt. Bara något simpelt som att ha sett varumärket tidigare 

kan ge konsumenten en positiv uppfattning av det specifika varumärket. I valet mellan två 

varumärken har det som blivit exponerat en stor fördel gentemot ett som är helt okänt. (Aaker, 

1996; Macdonald & Sharp, 2000)   

 

Varumärkesihågkommande är när en konsument kopplar ihop ett varumärke och dess 

produktkategori. (Aaker, 1991). En ytterligare “nivå” av varumärkeskännedom är det så 
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kallade top of mind. Top of mind är det varumärke som konsumenten direkt associerar till en 

bestämd produktkategori. (Aaker, 1991) Enligt Aaker (1991) kan man uppnå 

varumärkeskännedom genom att exponera varumärket och sticka ut. För att bli ett varumärke 

som är top of mind är det även väldigt viktigt med repetition, det vill säga att ofta visa sitt 

varumärke så att det till slut sätter sig i konsumentens minne. (Aaker, 1991).  

 

Keller (2008) anser att varumärkeskännedom skapar fördelar i tre olika dimensioner: 

åtankesfördelar, valfördelar och lärandefördelar. Åtankesfördelar handlar om att konsumenten 

håller det specifika varumärket i åtanke vid köpbeslut. Valfördelar är liknande och innebär 

främst att varumärket i fråga har en fördel i köpbeslut eftersom konsumenten känner till det. 

Slutligen lärandefördelar, vilket innebär att kännedomen av varumärket skapar en stabil grund 

till att bygga vidare på varumärkesassociationer som även skapar imagen av varumärket. 

(Keller, 2008) 

 

2.5.2 Brand Loyalty 

Brand loyalty är nästa attribut i modellen. Detta kan översättas till varumärkeslojalitet. 

Definitionen av lojalitet beskrivs enligt Olivier (1999 s. 34) som “ett djupt hållet engagemang 

att återköpa eller gynna en föredragen produkt/tjänst konsekvent i framtiden och därmed göra 

upprepade köp av samma varumärke eller samma varumärkesuppsättning trots att 

situationsbaserade influencer och marknadsföringsaktiviteter har potential att orsaka ändrade 

köpvanor”. Med detta citat menar Olivier att brand loyalty är när konsumenter gör upprepade 

köp av en specifik produkt eller ett specifikt varumärke, det nämns även att detta kan påverkas 

av influencers på sociala medier. (ibid) 

 

Varumärkeslojalitet definieras av Aaker (1991) som en hängivenhet en konsument har till ett 

visst varumärke och anser det vara viktigt inom varumärkeskapital. Keller (1993) menar att 

varumärkeslojalitet är en följd av varumärkeskapital, alltså att en positiv inställning gentemot 

ett varumärke resulterar i köp som upprepas. (ibid) 

 

2.5.3 Percieved Quality 

Perceived quality, även upplevd kvalitet, är enligt Aaker (1991) hur konsumenten uppfattar en 

produkts kvalitet i förhållande till produktens syfte. Detta är dock enkelt att förväxla med 

begreppet nöjdhet, men det skiljer sig från nöjdhet. Begreppen skiljer sig mest för att nöjdhet 

beror på konsumentens förväntningar. (Aaker, 1991) 

 

2.5.4 Brand Associations 

Den slutliga dimensionen av varumärkeskapital är brand associations, 

varumärkesassociationer. Denna dimensionen är mer eller mindre en grund för både 

varumärkeslojaliteten och även konsumenters köpbeslut. (Aaker, 1991) 

Varumärkesassociationer omfattar alla tankar som är relaterade till varumärket såsom känslor, 

uppfattningar, tankar, erfarenheter, bilder, övertygelser, attityder och består av det som är 

länkat till varumärket (Kotler & Keller, 2006). Denna association har, enligt Aaker (1991), en 

påverkan på konsumentens köpintentioner, ihågkommandet av varumärket samt 



12 
 

differentieringen från konkurrenterna. (ibid) Influencers bör, enligt Moore, Wilkie & Lutz 

(2002), ses som en grund till skapandet av varumärkeskapital.  

2.6 Celebrity endorsement 

Enligt McCracken (1989) är en celebrity endorser en offentlig person som utnyttjar sitt 

kändisskap för att marknadsföra eller sälja produkter för ett specifikt varumärke. Sedan 1800-

talet har företag runt om i världen, med hjälp av välkända personer, marknadsfört sina 

produkter. Denna marknadsföringsstrategi kallas för celebrity endorsement. (Erdogan, 1999) 

Celebrity endorsement är ett väldigt effektivt sätt att marknadsföra varumärken och dess 

produkter. Detta har en stor påverkan på annonseringar, varumärkeskännedom, köpintentioner 

samt köpbeteendet. Att konsumenter ser upp till kända profiler är ingenting nytt, detta gör att 

celebrity endorsement förstärker uppfattningen som konsumenten har gentemot ett företag 

alternativt ett varumärke. (Sammis, Lincon, Pomponi, Gassman Rodriguez & Zhou, 2016) 

Celebrity endorsement bidrar även till en gynnsam attityd gentemot varumärket (Spry, Pappu 

& Cornwell, 2009) 

 

Silvera och Austad (2004) förklarar i sin journal att kändisar är trovärdiga och omtyckta och är 

därav en effektiv typ av marknadsföring. Fortsättningsvis nämns även att välkända personer 

som syns för flera olika märken ses som mindre tillförlitliga än de som endast syns som ansiktet 

utåt för endast ett varumärke. Silvera och Austad (2004) drar också slutsatsen om att 

marknadsförare bör lägga ner mer tanke bakom att välja välkända ansikten som står bakom 

deras varumärke.  

 

2.6.1. The meaning transfer model  

The meaning transfer model av McCracken (1989) är ett förenklat sätt att förstå celebrity 

endorsement och även hur välkända ansikten ses som en bra marknadsstrategi. I denna modell 

förklarar McCracken att nyckeln till en celebrity endorser är en som har en relevant koppling 

till det som marknadsförs (ibid).  

 

 
Figur 2. The meaning transfer model. (McCracken, 1989, p. 315)  
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I det allra första steget, som är kultur, har en celebritet redan byggt upp både förväntningar och 

värderingar via deras kändisskap. Detta är det som främst skiljer välkända ansikten från de mer 

anonyma. En mindre välkänd modell kan inte förmedla personlig information, karaktärsdrag 

eller personliga värderingar på samma vis som en välkänd modell. En annan viktig aspekt som 

skiljer dessa två typer av modeller är att de välkända redan har en unik personlighet och på så 

vis promotar deras egen livsstil. (Gwinner, 1997) Den fotomodell som är mindre känd brukar 

oftast spegla vad själva företaget vill nå ut med och på detta sätt inte promota sin egen livsstil 

och personlighet. (McCracken, 1989) 

 

Nästa steg i the meaning transfer model är endorsement, vilket länkar ihop produkten och 

celebriteten. Det är i detta specifika steg som den välkända modellen förmedlar deras egna 

personliga värderingar till produkten. Det främsta målet är att konsumenten ska associera 

produkten med en viss karaktär. McCracken (1989) påstår att detta är den största anledningen 

till varför företaget måste ha en specifik bild av vad som önskas förmedlas. Det finns en 

spekulation av Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2016) om att konsumenter mest 

troligt söker efter kunniga personer inom området när personen i fråga söker information, som 

till exempel kritik alternativt rekommendationer, om specifika produkter. (ibid) 

 

Det tredje och sista steget är konsumtion. I detta steg är produkten sedan tidigare associerad 

med celebriteten. Konsumenter försöker skapa vad han vill kalla ”the self”. De vill gärna bygga 

upp någonting som ska symbolisera dem själva. För att lyckas skapa och stärka denna typ av 

självbild, köper konsumenter produkter som de vill bli kopplade med. Trots att det inte bara är 

innehavet av produkten som skapar denna bron, är det även kritiskt för konsumenten att först 

av allt hävda de specifika värderingarna som produkten förmedlar (McCracken, 1989; 

Gwinner, 1997). 

 

Sista steget i modellen är där celebriteten spelar en väldigt stor roll. Konsumenterna ser upp 

till kändisar eftersom han/hon lyckats skapa ”the self”. På detta vis, är en välkänd person ett 

levande bevis på att det är möjligt att skapa en stark koppling mellan personlighet och en 

produkt (McCracken, 1989). 

 

Att använda sig av en celebrity endorser kan även inneha nackdelar. Enligt Silvera och Austad 

(2004) finns det risker med att använda sig just av denna marknadsföringsmetod då det krävs 

mycket engagemang och resurser, vilket vissa företag inte lägger. Samma författare förklarar 

även att det finns varumärkesinnehavare som anser att det är tillräckligt med att celebriteten 

bara associeras med varumärket. De önskar således att varumärket ska dela den positiva imagen 

från denna celebritet. (ibid) 

 

En annan risk som finns med denna typ av marknadsföringsstrategi är, enligt Daboll (2011), 

att konsumenter idag har en viss medvetenhet om deras konsumtion, vilket gör att de blir 

svårare att övertyga trots ett känt ansikte. En populär celebritet behöver således inte 

nödvändigtvis resultera i en lyckad och effektiv marknadskampanj. (ibid) 
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2.7 Influencer endorsement 

 

 
Figur 3. Influencer endorsement- En analysmodell 

 

 

För att skapa ett varumärke som är välkänt med en hög grad varumärkesassociation ur 

konsumenters perspektiv är det essentiellt för företaget i fråga att hitta en passande 

representant, i detta fall influencer. Modellen ovan är framtagen av Stefanija Cutic och Sofia 

Gravert och är ämnad för att vara ett hjälpmedel och en riktlinje vid avgörande av influencer.  

 

Lojalitet hos en influencer är viktigt, det är det mest grundläggande kriteriet för att skapa värde 

i ett varumärke i samband med influencer marketing. Ju mer lojala följare en influencer har, 

desto större utfall ger ett samarbete. (Hörnfeldt, 2016) Att en influencer har en lojal följarbas 

kommer leda till ett högre varumärkeskapital, det vill säga att varumärket kommer förstärkas 

tack vare samarbeten med influencers. Denna förstärkning innebär att en lojal följare resulterar 

i en lojal kund som i sin tur leder till en återkommande kund. Att en influencer förstärkt ett 

företags varumärkeskapital kommer indirekt få konsumenter att förknippa influencern till 

varumärket. Detta bidrar alltså till en varumärkesassociation, vilket Aaker (1991) förklarar är 

avgörande för konsumenters köpintentioner. Varumärkesassociationer omfattar alla tankar som 

är relaterade till varumärket såsom känslor, uppfattningar, tankar, erfarenheter, bilder, 

övertygelser, attityder och består av det som är länkat till varumärket (Kotler & Keller, 2006). 

I sin tur leder detta till att det förmedlas en slags celebrity endorsement, eller det författarna 

valt kalla influencer endorsement.  

 

Som man kan tyda i modellen startar den från den viktiga punkten lojalitet, därefter med 

varumärkeskapital och tillslut varumärkesassociation.  
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3. Metod  

3.1 Forskningsansats   

De olika typerna av ansatser som används i vetenskapliga undersökningar är induktiv och 

deduktiv ansats. Denna studie har en deduktiv ansats, vilket enligt Söderbom och Ulvenblad 

(2016) är när forskarna utgår från den befintliga teorin. Detta då författarna hade en begränsad 

förkunskap innan själva undersökningen utfördes.  

 

Jacobsen (2002) nämner att en fördel med en deduktiv ansats är att utgångspunkten är etablerad 

och baseras på erkända teorier, vilket styr både insamling och tolkning av det datamaterial 

författarna kommer fram till.  

3.2 Kvalitativ forskning 

Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ metod lämplig när forskarna försöker reda ut ett oklart 

ämne. Syftet med denna rapport är att generera en mer specifik och djupare förståelse kring hur 

och varför företag väljer att använda sig av influencer marketing. Denna målsättning indikerar 

att en kvalitativ metod lämpar sig bäst.  

 

Bryman och Bell (2017) nämner bristande transparens i utförandet av kvalitativa forskningar. 

Detta innebär att läsaren har svårt att följa den utförda undersökningen eller intervjuernas 

utvecklingsgång. För att minska risken för bristande transparens finns svaren från 

respondenterna presenterade i kapitel fyra och även tillvägagångssättet i kapitel 3.4. (ibid)  

3.3 Fallstudie 

När frågeställningen är en hur- eller varför-fråga är det enligt Yin (2007) mest lämpligt att 

använda sig av fallstudie. Detta beror på att författarna i denna studie i dessa fall vill fördjupa 

sig samt öka förståelsen i en specifik fråga. Eftersom undersökningen består av flera olika fall 

är detta en flerfallsstudie. (Yin, 2007) Enligt Merriam (2010, s. 21) är fallstudier “en sådan 

metod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse”. Fallen analyseras först 

separat och jämförs sedan för att hitta både likheter och skillnader (Yin, 2007).  

 

Fallstudien består av en inom- och en mellanfallsanalys. Detta innebär att analysen först utförts 

inom varje företag och sedan övergått till att jämföra, analysera och diskutera alla resultat. 

Författarna ser detta som en relevant studie för att lyckas hitta likheter och skillnader mellan 

hur och varför företagen använder sig av influencer marketing för att förstärka sitt varumärke.  

 

Den primära analysdata har tolkats och reducerats genom att empirimaterialet grupperats och 

kategoriserats där resultatet lagts in i en tabell för att på detta vis förtydliga mönster och typer 

av svar. (Bryman, 2018).  
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3.4 Intervjumetod  

De primära uppgifterna som samlas in i denna avhandling är intervjuer med berörda företag. 

Intervjuerna hjälper författarna att få mer detaljerad information kring de utvalda 

forskningsfrågorna. Den avsedda tanken är att förstå hur och varför företagen använder sig av 

influencers för att förstärka sitt varumärke. Det finns fyra olika typer av forskningsintervjuer 

som kan kategoriseras som: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer och fokusgrupper. (Denscombe, 2007)  

 

I denna studie kommer semistrukturerade intervjuer att användas gentemot företagen. Samma 

intervjufrågor används i alla intervjuer, bortsett från eventuella spontana frågor som skulle 

kunna dyka upp under intervjuns gång och i mailkonversationen med syftet att skapa ytterligare 

förståelse för respondenten. Enligt Bryman och Bell (2017) är det mest lämpligt att göra semi-

strukturerade intervjuer vid fallstudier, vilket är den grundläggande anledningen till att 

intervjuerna utförts på detta vis. Att göra semi-strukturerade intervjuer, menar Bryman & Bell 

(2017), är mest lämpligt då detta kan resultera i att respondenten utvecklar sina svar ytterligare 

och även är en tillräckligt flexibel metod som ger utrymme för följdfrågor vilket medför en 

större förståelse för respondentens svar.   

 

3.4.1 Val av intervjuobjekt 

För att få så mycket information som möjligt till studien behöver urvalet av intervjupersoner 

ha en variationsbredd. (Holme & Solvang, 1997) Det är även viktigt att de intervjuade 

personerna har god kunskap om det aktuella området (Patton, 2002). Det förstår man på hur 

väl de svarar och hur involverade de är genom intervjuns gång (Enderud, 1979). Huvudkriteriet 

för de deltagande i denna uppsats är att respondenterna ska ha bra information som kan hjälpa 

till att besvara frågorna och syftet. Det finns ett stort intresse hos författarna, att intervjua 

personer som har god erfarenhet av influencer marketing, celebrity endorsement och 

varumärkesigenkänning. Det är av stor vikt vid att intervjua personer med flera års erfarenhet 

eller är högre uppsatt inom företagets marknadsavdelning, till exempel en marknadschef. De 

företag som har intervjuats är både små och medelstora i olika branscher för att man ska kunna 

se om det finns någon större skillnad mellan hur och varför företagen väljer att arbeta med 

influencers i syfte att stärka sitt varumärke.  
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3.4.2 Beskrivning av företag 

Fall A är en influencer marketing byrå vid namn Boostified AB. Detta innebär att de arbetar 

som en mellanhand för företag och potentiella influencers. Här kontaktas Boostified AB av 

andra företag för att få hjälp med att hitta relevanta influencers till rätt kampanj.  

 

Eftersom Boostified är en stor del av olika företags beslutsprocess när det kommer till 

influencers var detta ett strategiskt val. Genom Boostifieds kunskap om hur andra företag 

resonerar kring användandet av influencer marketing, ökar värdet på respondentens svar i 

denna forskning.  

 

Fall B är Oscar Jacobson, ett svenskt modeföretag som startade som ett skrädderi. Idag har 

Oscar Jacobson en onlinebutik och även fysiska butiker runt om i Norden. På Instagram syns 

de mestadels hos microinfluencers.  

 

Fall C är iDeal of Sweden, ett svenskt företag som främst inriktar sig på skapandet av trendiga 

mobiltillbehör. Detta företag arbetar både med micro- och macroinfluencers.  

 

3.4.3 Utformning av intervjufrågor 

Samtliga intervjufrågor är konstruerade på ett visst sätt för att erhålla sanningsenliga och djupa 

svar från respondenterna, främst för att skapa en ökad förståelse för hur och varför företag 

väljer sina influencers i syfte att förstärka sitt varumärke. De semistrukturerade intervjuerna 

har utformats utifrån den teoretiska referensramen.  

3.4.4 Genomförande 

Kontakten med respondenterna har varit via mail, där tid och plats bestämts för att utföra 

intervjuerna. Intervjuerna med de berörda företagen utfördes både på plats hos företagen samt 

via mail på grund av respondenternas tidsbrist. Intervjun som genomfördes på plats hos 

företaget spelades in på en ljudfil. Fördelen med ljudinspelning är att respondenternas svar 

registreras exakt. Nackdelen med ljudinspelning under intervjun är att respondentens svar kan 

påverkas på ett negativt sätt. Detta upplevde dock inte författarna då respondenten svarade 

väldigt utförligt, noga och var positiv till hela intervjun. Författarna kunde även flika in med 

följdfrågor för att få ett mer begripligt svar från respondenten. Intervjun tog sammanlagt 42 

minuter att utföra. Efteråt transkriberades intervjun då det är lättare att förstå och dra kopplingar 

mellan alla intervjuer om man har all fakta nedskrivet.  

 

Resterande intervjuer utfördes via mail för att respondenterna hade svårt att hitta tider då 

författarna kunde komma ut till dem. Intervjufrågorna skickades via mail till respondenterna, 

där författarna tydligt hade bett om utförliga och nyanserade svar för att kunna skapa en tydlig 

och bra empiri. Fördelen med intervju över mail är att det är tidsbesparande och att man får 

hela intervjun nedskriven, det vill säga att det blir enkelt för författaren att skapa en trovärdig 

empiri som kommer direkt från respondenten. Nackdelen med intervjuer via mail kan vara att 
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svaren ändå inte blir tillräckligt utvecklade och att spontana följdfrågorna inte kan lyftas in. 

För att undvika missförstånd och minimera risken för att svaren inte blir tillräckligt tydliga och 

utvecklade godtog respondenterna att göra det möjligt för författarna att ställa följdfrågor i 

senare mail.  

3.5 Litteraturgenomgång  

3.5.1 Primär och sekundärdata  

Primärdata är den data som man själv har forskat fram och som inte har använts tidigare av 

någon annan. Några av de vanligaste sätten att samla primärdata är genom intervjuer, fallstudier 

och frågeformulär. (Saunders et al., 2006) Kategorin sekundärdata innehåller både kvantitativa 

och kvalitativa data. Sekundärdata har använts tidigare och kommer användas igen för framtida 

undersökningar. Sekundärdata används mest när forskarna inte har tillräckligt med material för 

att gå vidare med forskningen. (Saunders et al., 2006) 

 

För att få en djupare förståelse av ämnet och problemet, kommer denna studie att nyttja både 

primär- och sekundärdata. De primära uppgifterna kommer att samlas in genom intervjuer med 

företag som använder influencers som ett marknadsföringsverktyg. Tidskrifter, artiklar, böcker, 

uppsatser och kurslitteratur kommer att användas som sekundärdata i denna studie. 

Sekundärdatan har tagits fram via Högskolan i Halmstads databaser och databaser såsom 

DiVA, Emerald, Science Direct, SAGE Journals Online. 

 

Samlingen av sekundärdata kommer att användas för att hjälpa och analysera den aktuella 

primärdata. Även triangulering har tillämpats då många källor har styrkts med hjälp av andra 

källor. (Bryman & Bell, 2005) 

  

Källa Nyckelord 

HH databas (till 

exempel DiVA, 

Emerald, Science 

Direct, SAGE 

Journals Online) 

  

Social media marketing, social marknadsföring, influencer 

marketing, influencermarknadföring, influencer, sociala medier, 

social media, endorser, celebrity endorsement, meaning transfer 

model, brand equity 

Personliga 

intervjuer 

Sociala medier, influencers, influencer marketing, word of mouth, 

varumärkeskapital, celebrity endorsement, meaning transfer model 

Tabell 1: Nyckelord för insamling av data  
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3.6 Reliabilitet och validitet  

Det finns fyra vanliga tester som föreslås när man fastställer kvalitetsstandarderna i en 

fallstudieforskning: reliabilitet, intern validitet, extern validitet och konstruktiv validitet (Yin, 

1994). Begreppet reliabilitet står för att samma slutsatser ska kunna dras av andra forskare 

genom att följa samma tillvägagångssätt. Avsikten med dessa tester är att färre fel ska ske i 

undersökningen och vidare i resultatet. (Yin, 2007) 

 

Enligt Bryman (2002) är intern validitet en styrka i just kvalitativa undersökningar eftersom 

forskarna tillägnar mycket tid med den undersökta gruppen och kan således säkerställa 

överensstämmelsen mellan observationerna och begreppen. Den externa validiteten blir ett 

större problem därför att de som gör kvalitativa forskningar har en tendens att tillämpa 

begränsade urval alternativt fallstudier. (ibid) 

 

För att stärka validiteten och reliabiliteten i denna uppsats är intervjuerna utförda med personer 

som har tidigare kunnigheter om influencer marketing. Dessa personer har många års 

erfarenheter samt är högre uppsatta inom marknadsavdelningen på det intervjuade företaget. 

Reliabilitet kan anses hög då samma undersökning kan utföras med liknande företag och 

förmodligen få ett snarlikt utfall. Det är även möjligt att återskapa forskningen då 

tillvägagångssättet är utförligt förklarat, vilket antyder på att undersökningen kan uppfattas mer 

tillförlitlig.   
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4. Empiri 

4.1 Fall A - Boostified AB 

Boostified AB är en influencer marketing byrå som även fungerar som en digital plattform. 

Detta innebär att byrån och dess personal agerar brygga mellan företag och influencers. 

Plattformen skapades i första hand för att hjälpa microinfluencers etablera sitt personliga 

varumärke. Företaget grundades år 2017 och samarbetar idag med över 5 600 influencers. 

 

Respondenten för Boostified AB är Aleksis Riihijärvi som innehar rollerna både som delägare 

och CSO, det vill säga Chief Sales Officer som sköter all försäljning, håller koll på alla siffror 

och alla kunder.  

 

Respondenten menar på att företaget skiljer sig från andra liknande företag då de har skapat en 

digital plattform som gör det möjligt för mindre influencers att samarbeta med varumärken 

som de inte hade fått samarbeta med annars. Influencern bestämmer själv vilka varumärken 

som de vill samarbeta med genom att ansöka på hemsidan till de kampanjer som matchar deras 

intressen så att de kan stå bakom produkterna. 92% av alla konsumenter litar mer på en annan 

människa som de kanske inte känner, än vad de litar på ett företag förklarar respondenten. Det 

är essensen av influencer marketing, att det är någon som man ser upp till som rekommenderar 

en viss produkt och därav blir man själv intresserad och vill köpa produkten.  

 

Respondenten säger att företaget har olika standardkrav som influencern måste uppfylla för att 

få samarbeta med Boostified. Man måste ha över tusen följare, man måste vara över 18 år 

gammal, och måste ha minst 2,5% engagemang i sina bilder. Speciellt engagemanget är ett 

viktigt mätetal idag när det kommer till influencer marketing. Efter denna process blir man 

godkänd eller inte godkänd till nätverket där man kan ansöka till de olika kampanjerna. Ibland 

är det Boostified själva som väljer influencers, men i många fall är även företagen med och 

väljer vilka influencers som de vill ha till sin kampanj förklarar respondenten.  

 

Respondenten berättar att de arbetar med produktsamarbeten, det vill säga blir influencern 

godkänd till kampanjen så får denne produkten hemskickad. Produkten blir själva betalningen 

till influencern och det som de behöver göra därefter är att publicera bilder på instagram och 

marknadsföra produkten till sina följare. 

 

Respondenten fick frågan om företaget anser att influencer marketing stärker deras varumärke 

och svarade “absolut, vi blir validerade som en seriös arbetspartner om den influencern väljer 

att samarbeta med oss” (Personlig kommunikation, 2019-05-08). Respondenten förklarar också 

att de inte är ensamma på marknaden med att arbeta med microinfluencers och det är här 

förstärkning av varumärket kommer in i bilden. Att använda sig av influencer marketing är ett 

effektivt sätt att marknadsföra sitt varumärke på. Influencers väljer att göra sina samarbeten 

via den byrå som har fått mest uppmärksamhet. För att vara den byrå som är top-of-mind 
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anordnar Boostified ett evenemang där många influencers bjuds in. Även större profiler deltar 

och delar med sig av sina erfarenheter och hur de tagit sig dit de är. 

 

Respondenten ser alla samarbeten som en win-win situation då influencern får gratis produkter 

hem från varumärken de annars inte hade fått chansen till att samarbeta med, medan företagen 

får sina produkter marknadsförda och Boostified sprids när företaget blir taggat i bilder.  

 

Genom att kolla på influencerns kommentarer, gillningar och om personer har använt sig av 

rabattkoden som de delat ut, kan man mäta om ett samarbete har varit lönsamt. Om ett 

samarbete varit lönsamt beror även på vad företaget ville ha ut av det. De kan sträva efter att 

influencern ska få många gillningar eller kommentarer eller att öka försäljningen med hjälp av 

en unik rabattkod.  

 

4.2 Fall B - Oscar Jacobson 

Oscar Jacobson grundades 1903 i Borås. Företaget bygger på tre huvudelement: anglosaxiskt 

kulturarv, italiensk skräddarkonst och skandinavisk enkelhet. Klädmärket säljs i dess butiker 

samt hos ett par återförsäljare såsom till exempel Volt, Stenströms och Camilla/Malmströms.  

 

Respondenten för Oscar Jacobson är Alfred Veltman och arbetar som social med§ia and 

content manager, vilket betyder att han är ansvarig för företagets sociala medier och även 

ansvarig för samarbeten med influencers.  

 

Oscar Jacobson använder sig av att marknadsföring i sociala medier främst via PR-utskick till 

micro influencers vars instagramflöde stämmer överens med imagen som företaget vill 

förmedla. När influencern i sin tur tar emot utskicket hoppas företaget att få spridning via de 

sociala medierna som denne är aktiv på.  

 

Företaget letar också efter profiler som “andas varumärket”. Ett exempel på detta är artisten 

Luke Elliot som medverkar i den senaste kampanjen för vår- och sommarkollektionen 2019. I 

detta fall använder företaget också sig av celebrity endorsement, då dem har kända profiler som 

ansiktet utåt. Olika profiler diskuteras utifrån företagets identitet och aktuella kampanjer och 

väljs därefter ut. Respondenten berättar även i intervjun att anledningen till att företaget 

mestadels jobbar med micro influencers är eftersom trafiken för dessa influencers upplevs vara 

högre och således konverterar fler personer. Det nämns även att det är mer rimliga 

prissättningar på att bli marknadsförd av micro influencers och även att det är smidigare att få 

kontakt med en influencer som har färre följare och är mindre välkänd.  

 

Utfallet av företagets samarbeten är att varumärket och dess produkter syns i sociala medier 

och på så vis blir mer omtalat via word-of-mouth, menar Alfred som representerar Oscar 

Jacobson. Kostnadsaspekten är svår, för Oscar Jacobson, att mätas då deras aktuella sätt att 

arbeta med influencer marketing inte är tillräckligt digitaliserat eller anpassat för detta än. Det 

enda man i sådana fall kan mäta på är hur mycket försäljningar ökar efter exponeringar i sociala 
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medier. Respondenten berättar även att det finns nackdelar med influencer marketing, den 

främsta är att varumärket är sårbart. Med detta menar respondenten att allting hänger på 

följarnas inställning till influencern och att företaget förlorar kontroll över utfallet av 

samarbetet.  

4.3 Fall C – iDeal of Sweden 

Fall C är ett svenskt företag som säljer trendiga mobiltillbehör, vid namn iDeal of Sweden. 

Bolaget bildades år 2013 av två unga entreprenörer. De har sammanslagit deras kreativa 

förmågor och skapat ett unikt ekosystem av kompatibla magnetiska produkter som både ska 

förenkla och underlätta användandet av mobila enheter. Detta är något som de kallar för The 

iDeal Concept.  

 

Den intervjuade respondenten, Matilda Lönn, arbetar som team leader på deras Social Media 

team, det vill säga har ledarrollen över teamet som arbetar med företagets sociala medier.  

 

Företaget arbetar aktivt med influencer marketing på uppemot 17 marknader och samarbetar 

med både micro- och macro influencers. De arbetar i olika typer av segment och delar in olika 

profiler utifrån följarantal, engagemang och om det antingen är ett betalt samarbete eller 

produkter i utbyte mot exponering på deras sociala kanaler. Samarbetet ser alltså olika ut 

beroende på vilken typ av profil de har. Det som däremot är genomgående lika med alla 

samarbeten, är att de delar ett Instagram inlägg eller en Instagram story på produkterna 

tillsammans med en rabattkod till profilens följare.  

 

Några kända profiler som företaget samarbetar med är bland annat Bianca Ingrosso, Janni Delér 

och Hanna ”licious” Friberg. Respondenten menar på att de endast har positiva åsikter om 

samarbetet med de kända profilerna som sprider deras varumärke på sina sociala kanaler. 

Vidare förklarar respondenten att de uppskattar att de kända profilerna genuint tycker om iDeal 

of Sweden och att de endast marknadsför varumärken som de själva kan associera sig med. 

Enligt respondenten så har de en otroligt stark målgrupp, det vill säga följarbas.  

 

Respondenten förklarar att influencer marketing är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att arbeta 

eftersom de både får exponering och försäljning men också väldigt mycket branding, då 

influencers lyfter fram varumärket på ett speciellt sätt som andra marknadsförare inte kan göra.  

 

Varje influencer som samarbetar med företaget får en unik rabattkod att dela ut till sina följare. 

Genom denna rabattkod kan företaget uppskatta om ett samarbete är lönsamt eller inte, genom 

antal försäljningar som influencers har genererat.  

 

Respondenten förklarar även att det kan finnas risker med att använda sig av influencer 

marketing, det vill säga att marknadsföringen inte blir trovärdig och att trenderna skiftar så 

snabbt att det kan vara lätt att hamna efter och välja fel influencer att samarbeta med.  
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Respondenten förklarar vidare att i kombination med andra marknadsföringsstrategier så spelar 

influencer marketing en stor och viktig roll för att stärka företagets varumärke. Det viktiga hos 

en influencer enligt respondenten är att influencern står för värderingar som går i linje med 

företagets brand. Bra innehåll på influencers sociala kanaler och värden på engagemang och 

genuina följare spelar stor roll. 
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5. Analys 

5.1 Inomfallsanalys   

5.1.1 Fall A - Boostified AB 

Att använda sig av influencers för att förstärka sitt varumärke är idag ingen nyhet då väldigt 

många företag använder sig av det och det är väldigt effektivt enligt respondenten. Detta är en 

effektiv marknadsföringsstrategi som ger ett bra utfall i de flesta fall menar Matthew (2018). 

Boostified jobbar med produktsamarbeten, det vill säga att om influencern blir godkänd till 

kampanjen så får de produkterna hemskickade. Produkten blir ersättningen för de 

instagraminlägg som ska postas och marknadsföras. De Veirman et al., (2017) menar på att 

influencer marketing bygger på att influencers får chansen att testa på varumärkets produkter 

eller tjänster och sedan marknadsföra det till sina följare. Veysel, Ertemel & Ammoura (2017) 

förklarar att denna strategi skapar ett ypperligt tillfälle till en tvåvägskommunikation eftersom 

konsumenterna kan vara med och interagera med influencern. Respondenten menar på att 

konsumenterna i stort sätt litar mer på en annan människa som de inte känner än på ett företag 

som ska marknadsföra sina produkter på egen hand. Respondenten förklarar vidare att det är 

själva essensen av influencer marketing, att någon man ser upp till kan rekommendera en 

produkt som man sedan själv blir intresserad av och vill köpa. Detta stärker även Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy (2012) som menar på att word of mouth är den personliga 

kommunikationen mellan olika personer angående en specifik produkt.  

 

De fortsätter med att beskriva att människor tenderar att ha att ha mer förtroende till någon de 

ser upp till eller deras vänners rekommendationer än för företagets egen reklam. (Kotler et al, 

2012) Detta kan även kopplas till sista steget i “The meaning transfer model” där 

konsumenterna ser upp till en välkänd person då hon eller han har lyckats skapa “the self” och 

vill därmed köpa produkten som den välkända personen har. På detta sätt är en välkänd person 

ett bevis på att det är möjligt att skapa en stark koppling mellan personlighet och produkt. 

(McCracken, 1989).  

 

Respondenten tycker att deras varumärke stärks via influencer marketing eftersom de blir 

validerade som en seriös arbetspartner om influencers väljer att samarbeta med dem. Vidare 

förklarar han även att influencers väljer att göra samarbeten via den byrå som har spridits mest 

och genom att samarbeta med influencers, som i sina samarbetsinlägg nämner Boostified så 

blir dem utåt sett ett starkt varumärke. Wallenberg (2016) nämner att influencers på sociala 

medier kan bidra till att stärka företags varumärken. Det är även viktigt för företagen att välja 

rätt influencer till att vara ansiktet utåt för varumärket, eftersom man vill sprida rätt budskap 

till konsumenterna så att varumärket stärks på rätt sätt (Booth & Matic, 2011).  
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5.1.2 Fall B - Oscar Jacobson 

Oscar Jacobson använder sig mest av microinfluencers i sin marknadsstrategi. Detta är enligt 

dem ett mer effektivt sätt att marknadsföra på då dessa influencers ofta har en följarbas med 

viss lojalitet. Enligt Dinesh (2017), har influencers med färre följare större engagemang i form 

av gillningar och kommentarer på det publicerade materialet, i jämförelse med 

macroinfluencers. Brown & Fiorella (2013), menar på att microinfluencers levererar en mer 

specifik marknadsföring i jämförelse med macroinfluencers. Mathew (2018) förklarar att, trots 

brist i en influencers kunskap, har följarna en viss tillit och lojalitet Enligt analysmodellen 

Influencer endorsement (se 2.7 Analysmodell) är lojaliteten hos en influencer väldigt viktigt 

eftersom det är det mest grundläggande för att skapa värde i ett varumärke. Om man har en 

lojal följarbas så leder det till ett högre varumärkeskapital, vilket kommer leda till att 

varumärket kommer att förstärkas genom samarbeten med influencers. En lojal följare 

resulterar i en lojal kund, vilket leder till en återkommande kund. Respondenten förklarar 

vidare att det är mer rimliga prissättningar på att bli marknadsförd via micro influencers 

samtidigt som det är smidigare att komma i kontakt en influencer som har färre följare och är 

mindre välkänd.  

 

Den typ av marknadsföring som Oscar Jacobson främst använder sig av enligt respondenten, 

är olika typer av PR-utskick till micro influencers vars Instagram stämmer överens med den 

image som företaget vill förmedla. När influencern mottager PR-utskicket hoppas företaget på 

att få spridning via influencerns sociala kanaler. Enligt De Veirman et al., (2017), så uppfattas 

varumärket som en mer trovärdig word of mouth om det inte är ett betalt samarbete. Om man 

genuint kan stå för en produkt som man väljer att publicera på sina sociala kanaler så skapas 

det trovärdighet. (ibid)  

 

Respondenten menar också på att företaget letar efter profiler som “andas varumärket” som 

kan vara ansiktet utåt för varumärket. Bland annat så har företaget använt sig av celebrity 

endorsement genom att ha artisten Luke Elliot som ansiktet utåt i den senaste kampanjen för 

vår- och sommarkollektionen 2019. Företag runt om i världen har med hjälp av kända personer, 

marknadsfört sina produkter. Denna marknadsföringsstrategi kallas för celebrity endorsement 

menar Erdogan (1999). Konsumenter ser upp till kända personer och detta medför att celebrity 

endorsement förstärker deras uppfattning de har om varumärket förklarar Sammis et al., (2016). 

Celebrity endorsement är enligt McCracken (1989) en offentlig person som utnyttjar sitt 

kändisskap för att marknadsföra ett varumärke eller en produkt.  
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5.1.3 Fall C – iDeal of Sweden 

Respondenten berättar att influencer marketing är kostnadseffektivt för företaget, då det leder 

till både bra exponering och försäljning men även mycket branding. Detta stärker Hörnfelt 

(2015) med att fördelen med att använda influencer marketing bidrar till en ökning av företagets 

försäljning och att de når ut till rätt målgrupp. I studier framkommer det att influencer 

marketing är ett billigare alternativ i jämförelse med traditionell marknadsföring (Evans, Phua, 

Lim, & Jun, 2017; Hu, Lin, Qian, & Sun, 2018). Detta blir unikt om man jämför influencer 

marketing med andra marknadsföringsstrategier då influencers kan lyfta fram ett varumärke på 

ett sätt som andra marknadsförare inte har möjligheten att göra. Enligt Schwab (2017), så 

handlar det om en person som skapar inflytande i sina följares köpbeslut.  

 

Företaget samarbetar både med större profiler, det vill säga kändisar, men även mindre 

inspirerande profiler. Spry, Pappu & Cornwell (2009), menar på att celebrity endorsement, 

bidrar till att konsumenterna skapar sig en speciell och gynnsam attityd gentemot varumärket. 

Några kända profiler som företaget samarbetar med är bland annat Bianca Ingrosso, Janni Delér 

och Hannalicious, vilket de endast ser som någonting positivt då de kända profilerna genuint 

tycker om varumärket och kan associera sig med det. Detta har enligt Sammis et al., (2016), en 

stor påverkan på annonseringar, varumärkeskännedom, köpintentioner och köpbeteendet. 

Genom att använda sig av kända personer som marknadsföringsstrategi så förstärks 

uppfattningen som konsumenten har gentemot ett företag eller ett varumärke. (ibid) 

McCracken (1989), förklarar i sin modell “The meaning transfer model” att en celebrity 

endorser är någon som har en relevant koppling till det som marknadsförs.  

 

Företaget har noga valt ut sina influencers som ska vara ansiktet utåt för deras varumärke, 

genom att influencern står för värderingar som kan associera sig med varumärket, att 

influencern har bra innehåll på sina sociala kanaler, men även influencerns engagemang och 

följare spelar en stor och viktig roll. Kotler et al., (2012) och Sammis et al., (2016) förklarar att 

word of mouth anses vara en gynnsam marknadsföringsstrategi, då människor tenderar att ha 

högre förtroende för sina vänner eller någon som man ser upp till, än för företagens egen 

reklam.  
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5.2 Mellanfallsanalys 

 Boostified AB Oscar Jacobson iDeal of Sweden 

Bransch Influencer marketing byrå Detaljhandel Detaljhandel 

Respondentens titel 

 

Delägare och Chief Sales 

Officer 

Social media and 

content manager 

Team leader för social 

media team 

Företagets storlek 10 <Litet företag <50 10 <Mindre företag <50 50 <Medelstort företag 

<249 

Micro- eller 

macroinfluencers 

Microinfluencers 

 

Microinfluencers – 

någon enstaka celebritet 

som ”andas” 

varumärket 

Både micro- och 

macroinfluencers 

Arvode till influencern 

 

Produkter PR-utskick Produkter eller pengar 

beroende på influencern 

Effektiviteten av 

marknadsförings-

strategin 

Väldig effektiv 

marknadsföringsstrategi 

Effektivt – följarbas 

med lojalitet  

Hög effektivitet 

kostnadsmässigt och 

inom försäljning 

Standardkrav på 

influencern  

Över tusen följare, över 18 

år gammal och minst 2,5% 

engagemang i sina bilder 

Influencers som 

”andas” varumärket och 

vars Instagram matchas 

med imagen som 

företaget vill förmedla 

Influencern står för 

värderingar som går i 

linje med företagets 

varumärke. Bra 

innehåll, bra 

engagemang och 

genuina följare 

Mätning av 

lönsamheten  

Mäter genom att kolla på 

influencerns gillningar, 

kommentarer och eventuell 

rabattkod 

Spridning i sociala 

medier via PR-utskick,  

Ökad försäljning efter 

exponering i sociala 

medier 

Rabattkod som 

influencern ger sina 

följare, Antalet 

försäljningar som 

influencern genererar 

Analysmodell: 

Lojalitet, 

varumärkeskapital & 

varumärkesassociation 

Värdesätter lojalitet. 

Mål: Högre 

varumärkeskapital. Krav på 

influencers att få 

marknadsföra produkter 

genom Boostified - 

varumärkesassociation 

Värdesätter lojalitet. 

Mål: högre varumärkes 

kapital. 

Varumärkesassociation- 

rätt influencer som kan 

förmedla ”rätt bild” av 

varumärket 

Värdesätter lojalitet.  

Mål: Högre 

varumärkeskapital – 

varumärkesassociation - 

rätt influencer som kan 

förmedla ”rätt bild” av 

varumärket 

Företagets syn på 

influencer marketing 

kopplat till 

varumärkesstärkande 

Validerade som en seriös 

samarbetspartner om 

influencern vill samarbeta, 

många företag samarbetar 

med influencers –tecken på 

att varumärket stärks 

Företagets varumärke 

och produkter syns i 

sociala medier genom 

influencer marketing - 

mer omtalat  

Influencer marketing 

spelar en stor och viktig 

roll,  

Rätt värderingar hos 

influencern 

Tabell 2: Jämförelse mellan företagen 
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Det finns både skillnader och likheter i intervjusvaren hos de tre aktuella företagen. Dock är 

likheterna fler än olikheterna utifrån intervjusvaren. Skillnader kan man hitta om man tittar på 

storleken på företagen. Två av företagen är mindre företag och det tredje och sista företaget är 

ett medelstort företag.  Samtliga företag arbetar med micro influencers, detta då de menar att 

det är en väldigt effektiv marknadsföringsform som är kostnadsbesparande vilket även Evans 

et. al (2017) tar upp i sin forskning. De tre företagen ser också hur micro influencers når fram 

till en lojal följarbas som enligt analysmodellen 2.7 visar hur influencern associeras med 

varumärket och kan dessutom höja varumärkets värde. I intervjusvaren blir det påtagligt hur 

de tre företagen medvetet jobbar med influencers för att skapa word of mouth den elektroniska 

vägen med syftet att få till en större spridning på sina varumärken och detta kan tydligt kopplas 

till teorin av Kotler et al. (2012) som konstaterar att konsumenter har större förtroende för 

influencers än för företagens egen marknadsföring. 

 

Boostified arbetar som länk mellan företag och influencer där influencer själva behöver ansöka 

om att marknadsföra en produkt där de som betalning får berörd produkt. Det andra företaget 

Oscar Jacobson marknadsför sina egna produkter genom att skicka PR-utskick till utvalda 

microinfluencers, där influencern själv får bestämma om de vill marknadsföra produkten till 

sina följare eller inte. iDeal of Sweden jobbar med att dela in olika profiler utifrån följarantal, 

engagemang och beroende på hur stor följarbas influencern har så får de betalt i antingen 

produkter eller annat arvode. Därmed ser samarbetet olika ut för alla influencers.  

 

Gemensamt för alla företagen kring frågeställningen varför man väljer denna 

marknadsföringsstrategi är för att man upplever en hög trafik mellan influencer och potentiella 

köpare. Genom influencer marketing når företagen ut till den specifika målgruppen som 

matchar varumärket. Man ser också att dessa profiler har en stor påverkan på annonseringar, 

varumärkeskännedom, köpintentioner och köpbeteenden. Prissättningar blir i företagens ögon 

rimligare jämfört med vad endast traditionell marknadsföring hade kostat.  

 

5.2.1 Effektiviteten av marknadsföringsstrategin  

Gemensamt för alla tre intervjuade företag så nämner respondenterna att 

marknadsföringsstrategin influencer marketing är väldigt effektivt. Aleksis på Boostified 

nämner att influencer marketing är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på. Alfred på Oscar 

Jacobson menar på att det är effektivt med framförallt micro influencer marketing, då de oftast 

har en följarbas med lojalitet. Matilda på iDeal of Sweden, intygar också att influencer 

marketing är en effektiv marknadsföringsstrategi då det är både kostnadseffektivt och leder till 

högre exponering och försäljning. Hörnfeldt (2016) konstaterar också detta då hon menar på 

att en influencers följarbas skiljer sig från andra instagramanvändares, då de är mer trogna 

följare ser influencern som en bekant. Enligt Hörnfeldt (2015), är fördelen med att använda sig 

av influencer marketing att det ökar företagets försäljning samtidigt som dem också når ut till 

den faktiska målgruppen.  
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5.2.2 Standardkrav på influencern  

Standardkraven för att en influencer ska få samarbeta med företagen är olika för alla tre 

intervjuade företag. Aleksis på Boostified nämner att de har specifika krav som måste uppföljas 

för att kunna bli en influencer i deras nätverk. Bland annat måste influencern vara 18 år gammal 

för att ansöka om att bli en influencer hos dem. Influencern måste även ha över tusen följare 

och ett engagemang hos följarna på minst 2,5%. Alfred på Oscar Jacobson berättar att företaget 

väljer ut sina influencers beroende på om deras instagramflöde matchar det varumärket står för. 

De hittar gärna personer som ”andas” varumärket, som kan representera deras varumärke. 

iDeal of Sweden har ett liknande arbetssätt som Oscar Jacobson när de väljer sina influencers. 

Matilda på iDeal of Sweden förklarar att det är viktigt att influencern har rätt värderingar som 

går i linje med företagets varumärke. Andra perspektiv som är av vikt och som man tittar på 

om influencern har trogna och genuina följare, högt engagemang och ett bra innehåll på sina 

sociala kanaler. Booth & Matic (2011) berättar hur viktigt det är för företagen att välja rätt 

influencer som ska representera varumärket, eftersom man som företag vill sprida rätt budskap 

till konsumenterna. Dinesh (2017), berättar värdet med att ha influencers med färre följare 

eftersom de har högre engagemang när det kommer till gillningar och kommentarer på det 

publicerade materialet. Det som både Boostified och iDeal of Sweden har gemensamt är att de 

värdesätter engagemanget hos influencerna.   

 

5.2.3 Mätning av lönsamheten 

Boostified och iDeal of Sweden mäter lönsamheten av ett samarbete på ungefär samma sätt, 

medan Oscar Jacobson har sitt eget sätt att beräkna lönsamma samarbeten. Aleksis på 

Boostified berättar att de mäter lönsamheten av samarbetena genom att kolla på engagemanget, 

det vill säga hur många gilla markeringar och kommentarer influencern får på sitt publicerade 

inlägg. Beroende på företagen som Boostified samarbetar med, så kan de även mäta genom en 

eventuell rabattkod som influencern delar ut till sina följare. Matilda på iDeal of Sweden 

förklarar att de mäter lönsamheten av sina samarbeten genom en unik rabattkod som 

influencern delar ut till sina följare. Genom detta kan de se hur många köp som influencern har 

genererat till företaget. Matilda berättar vidare att de också kollar på engagemanget på det 

publicerade innehållet, i form av gilla markeringar och kommentarer. Det som skiljer Oscar 

Jacobson med de andra två företagen är att de inte har lika bra koll på att räkna ut lönsamheten 

av ett samarbete. Alfred på Oscar Jacobson menar på att de kan se hur mycket försäljningen 

ökar efter exponering i sociala medier, av influencers.  

 

5.2.4 Analysmodell: Lojalitet, varumärkeskapital & varumärkesassociation  

Alla tre företagen värdesätter och strävar efter att hitta rätt influencer med en lojalföljarbas. Ju 

mer lojala följare en influencer har, desto större utfall ger ett samarbete, menar Hörnfeldt 

(2016). Denna utgångspunkt har ett tydligt samband med ett högre varumärkeskapital eftersom 

när influencers marknadsför företagens produkter eller varumärke på sina sociala medier så 

sprids varumärket. Detta tydliga samband är känt hos alla tre respondenter och ses som en 
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viktig faktor till varumärkesstärkande, inte minst genom varumärkesassociation. Detta menar 

Aaker (1991) är avgörande för konsumenters köpintentioner. Varumärkesassociationer 

omfattar alla tankar som är relaterade till varumärket såsom känslor, uppfattningar, tankar, 

erfarenheter, bilder, övertygelser, attityder och består av det som är länkat till varumärket 

(Kotler & Keller, 2006). Därför är det viktigt enligt alla tre företagen att välja rätt influencer 

till sitt varumärke, eftersom konsumenterna skapar sig en uppfattning av varumärket genom 

influencern och dess bilder samt övertygelser på sociala medier.   

 

5.2.5 Företagets syn på influencer marketing kopplat till varumärkesstärkande 

De tre företagen har alla samma åsikter när det kommer till att influencer marketing är en del 

av att varumärket förstärks. De har olika sätt att se på hur influencer marketing gynnar dem. 

Detta kan bland annat vara att bli sedd som en seriös arbetspartner, ökad försäljning, mer 

spridning på sociala medier och att spridningen blir mer äkta. Genom att olika personer under 

kategorin micro influencers ansöker om att få gå med i Boostifieds digitala plattform, blir 

Boostified validerade som en seriös samarbetspartner. Genom detta menar Aleksis på att 

Boostifieds varumärke förstärks i samband med att den digitala plattformen växer. Det skapas 

nöjdhet från både företagen som samarbetar med Boostified och från influencern som får ta del 

av nya produkter. Även företagen som samarbetar med Boostified får sitt varumärke förstärkt 

genom Boostifieds digitala plattform, med influencers som marknadsför deras produkter. 

Alfred på Oscar Jacobson menar på att genom att varumärket och produkterna syns i sociala 

medier hos olika influencers, så resulterar det i att företaget blir mer omtalat och varumärket 

förstärks. Genom PR-utskicken så skapas en annan bild av företaget, då spridningen på sociala 

medierna blir mer äkta. De Veirman et al, (2017) menar på att varumärket uppfattas som mer 

trovärdigt när det inte handlar om ett betalt samarbete.  Enligt Matilda på iDeal of Sweden 

spelar influencer marketing en stor och viktig roll för företaget, eftersom det är bland annat 

genom influencers som företagets produkter och varumärke sprids på sociala medier. Däremot 

menar Matilda på att det gäller att influencern har rätt värderingar som går i linje med 

varumärket. Influencers kan lyfta fram ett varumärke på ett sätt som andra 

marknadsföringsstrategier inte kan göra, då det handlar om personliga åsikter. Eftersom det 

skapas en varumärkeskännedom när varumärket sprids på sociala medier är detta viktigt. Aaker 

(1996) och Macdonald & Sharp (2002), menar på att genom att konsumenter sett ett varumärke 

tidigare så kan detta bidra till ett positiv uppfattning av det specifika varumärket. I detta fall 

har det exponerade varumärket en fördel gentemot andra mindre kända varumärken. Genom 

att ett varumärke syns mycket, så sätter sig det till slut i konsumentens minne menar Aaker 

(1991). Varumärkesassociationer kan också länkas till influencer marketing eftersom de 

omfattar alla tankar som är relaterade till varumärket som känslor, uppfattningar, tankar, 

erfarenheter, bilder, övertygelser och attityder menar Kotler & Keller (2006). Denna 

association har enligt Aaker (1991) en påverkan på konsumentens köpintentioner och 

ihågkommandet av varumärket. 
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6. Slutsats 

Arbetets syfte var att undersöka hur och varför företag använder sig av influencer marketing 

för att förstärka sitt varumärke. Det har visat sig att de tre respondenterna i fallstudien har 

liknande tankar angående influencer marketing i syfte att förstärka sitt varumärke. ”Hur” och 

”varför” företag använder sig av influencer marketing för att förstärka sitt varumärke kan 

besvaras på olika sätt.  

 

Alla tre företagen använder sig av influencer marketing, där frågan hur de använder sig av det 

blir intressant. För det mesta använder dem micro influencers till att marknadsföra sitt 

varumärke eftersom det både är kostnadseffektivt och man kan finna ett högre engagemang hos 

dem. Gemensamt för de tre företagen är att de använder sig av influencer marketing genom att 

ge produkter i utbyte mot publicitet på influencers sociala kanaler. Två av företagen kommer 

överens med influencern angående arvodet, medan ett företag använder sig av PR-utskick till 

influencers som matchar deras varumärke, i hopp om att få synas på deras sociala kanaler. 

Kravbilden hos företagen ser liknande ut då det visar sig att de tre företagen har nästan likadana 

krav på en influencer. Detta för att i företagets ögon inte sända ut fel budskap ut till 

konsumenterna. Kraven kan vara ålder, engagemang, innehållet på sina sociala kanaler, att man 

ska ”andas” varumärket och att man måste ha ett visst följarantal. Två av företagen har bra koll 

på att räkna ut lönsamheten med att samarbeta med influencern, genom att se hur många som 

använt rabattkoden som delades ut, det vill säga hur många köp som har genererats tack vare 

influencern. De kollar även på hur högt engagemanget är på det publicerade materialet.  

 

Det finns många bakomliggande orsaker på varför företagen använder sig av influencer 

marketing för att förstärka sitt varumärke. Företagen använder influencer marketing då det är 

kostnadseffektivt i jämförelse med andra marknadsföringsstrategier. De använder sig av 

influencer marketing eftersom influencern kan nå ut till rätt målgrupp direkt. Influencers kan 

lyfta fram ett varumärke på ett unikt sätt, som andra marknadsförare inte har möjlighet att göra. 

Det leder till högre exponering och mer försäljning, då en influencers rekommendationer blir 

mer äkta jämfört med om företaget pratar gott om sig själv och sina produkter. 

Varumärkeskännedomen sprids snabbt via sociala medier, vilket är en stor anledning till varför 

de intervjuade företagen arbetar med influencer marketing som en marknadsföringsstrategi. 

Det finns en stor chans att detta budskap sprids till dessa följares följare eller vänner i form av 

word of mouth. På så sätt får varumärket en stor spridning utan att företaget behöver avsätta 

egen tid för spridning. Detta kan till viss del likna traditionell reklam, den största skillnaden är 

då att följarna självmant följer och interagerar med influencern.  

 

Utfallet och effektiviteten av samarbetet påverkas av både företaget och influencern och beror 

både på hur omsorgsfullt influencern valts ut men också hur väl samarbetet utförts av 

influencern.  
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6.1 Framtida forskningar 

Ett förslag till hur vår studie kan kompletteras är att välja att även titta på varumärkesstärkande 

influencer marketing utifrån influencerns synvinkel och perspektiv. Hur ser ett bra engagemang 

ut hos influencern, vad är ett bra engagemang och kan man hitta mönster i olika engagemang? 

En annan infallsvinkel som kan fördjupa kunskapen kring denna studies frågeställningar är att 

studera processerna under en längre tid för att se hur dessa samarbeten utvecklar sig över tid. 

Vilka fördelar och/eller nackdelar kan man finna hos kortsiktiga samt långsiktiga samarbeten 

mellan företag och influencers kopplat till varumärkets status? 
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Bilagor  

 

Intervjufrågor: 

1. Vad är din position på företaget? 

2. På vilket sätt arbetar ni med influencer marketing? 

3. Hur ser era samarbeten ut med influencers?   

4. I jämförelse med andra marknadsföringsstrategier, hur skiljer sig influencer marketing 

kostnadsmässigt? 

5. Vilken typ av influencers samarbetar ni med? Micro/macro? 

6. Hur påverkar influencer marketing ert företag? 

7. Hur ser ni om ett samarbete med en influencer varit lönsamt? 

8. Hur går det till när ni väljer era influencers/samarbeten? 

9. Hur väljer ni rätt influencer till rätt samarbete? 

10. Vad är viktigt hos en influencer?   

11. Tycker ni att era samarbeten med influencers förstärker ert varumärke? 

12. Isåfall, på vilket sätt? 

13. Tycker ni att antal följare som influencern har är en viktig del när ni väljer influencers? 

14. Ser ni några risker med influencer marketing? 

15. Känner ni någonsin att ni förlorar mer på ett samarbete än vad ni tjänar på det? 

16. Tycker ni att ni når den tänkta målgruppen genom samarbeten med influencers? 

 

 

Hur anser ni att samarbeten med välkända ansikten såsom Bianca Ingrosso, Hannalicious och 

Janni Delér påverkar ett varumärke? 

Ifall påverkan är positiv, vad tror ni att anledningen till detta är? 
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