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Syfte och Forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att urskilja olika samarbetsprocesser för hur influencers nyttjar 

digitala nätverk och hur det främjar såväl influencer och företag som väljer att samarbeta. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar som lyder enligt följande: 

 

1.På vilka sätt nyttjar influencers digitala nätverk? 

2.Vilka lärdomar kan företag få av ett samarbete med influencers gällande vilka strategier 

som är framgångsrika för att förmedla sitt budskap? 

3.Hur kan co-branding mellan företag och influencers ge olika respons? 

 

Metod  

Studien är utformad utifrån en kvalitativ undersökningsmetod för att få en djup förståelse 

för fältet. Ansatsen är av induktiv karaktär och empirin utgör därför en central del av 

studien. Empirin utgörs av insamlad data i form av sex semistrukturerade intervjuer med 

individer relevanta för ämnet. 
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Slutsats  

Studiens resultat har påvisat hur co-branding mellan en influencer och företag kan 

utveckla sociala medie nätverkande och mynnat ut i en samarbetsmodell. Karakteristiska 

drag av ett co-brand på sociala medier är att det krävs en engagerad och dedikerad publik 

och att ett trovärdigt samarbete är avgörande om ett co-brand ska bli lyckat. Utöver detta 

visar studien på att influencermarknadsföringen är en metod i framkant när det gäller att 

segmentera fram rätt målgrupp. Slutligen visar resultat på att influencermarknadsföringen 

är under utveckling och att den har stor marknadspotential.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Grundläggande inom all kommunikation och promotion är enligt Fill (2011) att företag 

kommunicerar verksamhetens budskap till en potentiell målgrupp. 

Marknadskommunikation kan förmedla ett varumärkes värde till kunden och detta löfte 

förmedlas genom produktens prestation och egenskaper. I vissa fall ligger däremot 

fokuset på att förmedla fördelarna, funktionen och de emotionella känslorna och 

upplevelser som kunden får ut genom användandet av produkten. Enligt författaren 

använder företag framförallt två olika typer av media vilka är traditionell media och 

digital media (Fill, 2011). Företags kommunikationsaktiviteter sker enligt Savic (2016) 

idag i allt större utsträckning på olika mediekanaler och den ökade online miljön har tagit 

en betydande roll i hur företag kommunicerar. 

  

Word-of-mouth (WOM) har visat sig vara den mest framgångsrika formen av 

kommunikativ marknadsföring och dess påverkan har studerats av forskare under många 

årtionden (Ishida, Slevitch & Siamionava, 2016). Kempe, Kleinberg & Tardos (2003) 

hävdar att flertalet tidigare studier gjorts där resultaten visar att kunder blir mer påverkade 

i deras köpbeslut av människorna runt omkring dem snarare än genom traditionell 

marknadsföring. Gruen, Osmonbekov & Czaplewski (2005) inleder sin forskning med att 

klargöra att word-of-mouth är något som påverkar kundens beslut i hög utsträckning. De 

fortsätter med att beskriva att det även har en stor effekt på efterköpsbeteendet och 

framlägger även att det är av stor vikt att veta att WOM påverkar kunden mer effektivt än 

traditionell marknadsföring. 

  

Gruen et al, (2005) skriver att i och med internets utveckling så har electronic word of 

mouth (eWOM) vuxit fram, vilket även Ishida et al (2016) definierar som en förlängning 

ur det traditionella begreppet. EWOM har gjort det möjligt för individer att att dela och 

sprida information och åsikter via elektroniska kanaler exempelvis över e-post, bloggar, 

nätverk och olika chattforum. Tidigare forskning har visat på att eWOM har en högre 

påverkan på kunder i onlinemiljö i den utsträckningen att kunderna påverkas och 

accepterar bättre rekommendationer från andra konsumenter i förhållande till den 
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informationen som förses av företaget (Ishida et al, 2016). Roelans, Baeckeb & Benoita 

(2016) beskriver även de att resultat från tidigare forskning tyder på att konsumenter 

förlitar sig avsevärt på information och råd från andra individer i sitt sociala nätverk när 

ett köpbeslut ska tas och att positiv word of mouth vidare ger en positiv inverkan på ett 

företags försäljning. 

  

Sedan den första webbsidan introducerades 1991, har digitaliseringens framväxt enligt 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) tagit form av sociala medier. Vidare förklarar de att 

det är viktigt för företag att identifiera vilka digitala kanaler som är viktiga för deras 

verksamhet. Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) skriver att digital marknadsföring nyttjar 

såväl teknologin i form av exempelvis smartphones och tablets, men nyttjar även internet 

och dess olika plattformar. Författarna presenterar flertalet digitala metoder exempelvis; 

search engine marketing (SEM), pay-per-click (PPC) vilka utvecklats via Googles 

innovationer. 

  

Affiliate marketing beskrivs enligt Duffy (2005) och Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) 

som en strategi vilken innebär att företag betalar för prestationsmarknadsföring, som i sin 

tur ses som en hållbar marknadsföringsstrategi för e-commerce. Vidare förklarar Duffy 

(2005) att det den aktör som agerar som affiliate vill ha är en ersättning för sin prestation, 

denna är i sin tur provisionsbaserad (procentsats). Procentsatsen kan baseras på 

exempelvis varje sälj som genereras via affiliates marknadsföringsinsatser. Edwards 

(2016) styrker att den gemensamma nämnaren för affiliatemarknadsföring är att få betalt 

för prestationen. Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) styrker tidigare definitioner och 

utvecklar affiliate marknadsföring till en provisionsbaserad strategi där betalning kan ske 

i form av procent, per klickningar, per sälj eller antalet länkningar. Syftet med affiliate 

skriver Duffy (2005) är att både annonsör och affiliate ska tjäna pengar och samarbetet 

ska således gynna båda parter. Målet för affiliate kanaler har enligt Edwards (2016) länge 

varit att värva bloggare och webbplatser som erbjuder reklam till sina användare. Enligt 

eMarketer (2015) är den mest effektiva formen av online marknadsföring sponsrade 

meddelanden som transporteras genom en person med ett stort inflytande på sin publik- 

en influencer1. 

                                                 
1
 Med det engelska ordet influencers syftar vi till personer som har en påverkan eller inflytande på sin 
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Uzunoglu & Kip (2014) konstaterar att influencers som är aktiva på sina 

socialmediakanaler och bloggar, har en stor engagerad2 online publik och ett aktivt flöde3. 

För de influencers som lyckats skaffa sig en stor bas av följare, är det enkelt att 

transportera dessa följare till deras andra sociala kanaler via microbloggar, som till 

exempel Instagram, Facebook, Twitter. Microbloggar definieras enligt författarna som 

tilltalande kanaler för spridning av korta meddelanden för att sedan locka trafik till sina 

egna bloggar och utveckla innehållet på den plattformen (Uzunoglu & Kip, 2014). 

  

Edward (2016) definierar influencers som enskilda individer eller företag som har tillgång 

till en bred publik som de kan dela information med. Från en marknadsförares perspektiv 

krävs det tid och investeringar i att identifiera, kontakta och behålla en lång och positiv 

relation med dessa influencers, vilket i många fall kan medföra svårigheter. 

Marknadsföring via influencers har blivit ett avgörande element för att nå ut till sin 

målgrupp och enligt Augure (2015) har 85% av amerikanska företag implementerat 

influencermarknadsföring i deras strategier. Då influencermarknadsföring skiljer sig från 

den traditionella står marknadsförare inför nya utmaningar (Augure, 2015). 

  

1.2 Problemdiskussion 
Roelans et al, (2016) diskuterar i sin forskning att influencers påverkar varandra genom 

social interaktion och att marknadsförare idag strävar efter att utnyttja denna interaktion 

för att locka nya kunder. Roelans et al, (2016) poängterar dock att det fortfarande återstår 

en utmaning för företagen att identifiera de influencers i digitala nätverk som har mest 

inflytande på sina sociala kontakter. Ett problem med tidigare forskning menar Liu, Jiang, 

Lin, Ding, Duan & Xu (2015) är att det gjorts flera studier för att identifiera influencer i 

ett user trust network (UTN), vilket innebär ett nätverk med användare som har förtroende 

för varandra. Liu et al (2015) menar dock att de flesta effekterna av förtroende ses i ett 

online social network (OSN). Online social network är det nätverk där samtliga användare 

                                                 
följarskara.  
2
 En engagerad publik menar vi är användare som kontinuerligt kommenterar, delar och gillar inlägg på 

sociala medier.  
3
 Med ett aktivt flöde menar vi individer som kontinuerligt publicerar innehåll på sina sociala medier. 
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på sociala plattformar integrerar med varandra. Online social network anses vara 

universellt anpassningsbara till alla olika domäner och nätverk. Eftersom exempelvis 

Instagram inte ännu erbjuder applikationer och funktioner, som gör det möjligt att filtrera 

och segmentera efter geografiskt läge eller filtrera till olika kundkategorier är det svårt 

för varumärken att identifiera rätt influencer på dessa kanaler (Instagram, 2017). Som 

nämnt ovan finns ännu inte de rätta verktygen för att segmentera fram den mest lämpade 

influencern, vilket innebär att marknadsförare manuellt måste leta upp dessa på olika 

sociala kanaler (Fashion and Beauty Monito, 2015). Liu et al, (2015) framlägger även att 

beroende på vilka följare en influencer har, visar det sig i vilka produkter de marknadsför. 

Även Pophal (2016) understryker vikten av att identifiera rätt influencer som är 

passionerad av varumärket och älskar dess produkter, annars kommer innehållet bara att 

kännas oäkta. 

  

Idag är det vanligt att marknadsförare spenderar mycket pengar på att betala influencers 

eller spenderar resurser på influencerstrategier och därmed glömmer det simpla faktum 

att produkten inte levererar sig självt. Detta betyder att produktens egenskaper sätts i 

andra hand och att en influencers inflytande ska vara bra nog för att marknadsföra 

produkten (Pophal, 2016). Att fastställa att inflödet av nya kunder är större än utflödet är 

inte alltid enkelt konstaterar (Roelans et al, 2016). Marknadsförare kämpar därför alltid 

med att fånga nya kunders uppmärksamhet för att sedan behålla dessa i en långvarig 

relation. Det har enligt Roelans et al, (2016) skett ett skifte i hur marknadsföringen ska 

förmedlas och detta som en följd av den ökade trenden att konsumenter i hög grad 

påverkas av information som spridits av andra. Tidigare har fokus legat på att 

marknadsföra direkt till potentiella kunder, men ligger istället idag på att låta redan 

etablerade kunder sprida budskapet vidare till sitt nätverk (Roelans et al, 2016). 

  

Ett annat dilemma som uppstår med betalda influencers är enligt Pophal (2016) att 

följarna kan bli besvikna när de upptäcker att den influencer som de har förtroende för får 

betalt för att visa upp varumärket. Barak, Biyalogorsky & Gerstner (2003) diskuterar 

olika typer av program som affiliate marketing kan delas in i och ett exempel på ett 

affiliateprogram är ett så kallat One-to-many. Detta program är både kostsamt och 

tidskrävande att hantera då det består av ett stort nätverk, samt att det således blir svårt 
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att hålla koll på alla influencers handlingar (Barak et al, 2003). Bowie, Paraskevas & 

Mariussen (2014) skriver att det finns begränsningar i att följa köpbeteende före sista 

klicket, och dessa handlingar från influencers sida blir därav ouppmärksammade. Vidare 

poängterar Bowie et al, (2014) att det arbete som influencers gör för att influera kunderna 

i sin beslutsprocess blir underskattad. 

 

En annan svårighet är enligt Edward (2016) att många influencers inte driver sina bloggar 

eller sociala medier på heltid, vilket innebär att det kan vara svårt att komma i kontakt 

med dem kontinuerligt. Företag som lyckas urskilja sina relevanta sociala kanaler kan 

ställa högre krav på en dedikerad influencer. Företag anser att dessa strategier kommer 

att generera bättre utdelning (Edward, 2016). Vidare diskuteras att företag inte enbart är 

intresserade av att veta om en användare är en tillfällig influencer eller om individen kan 

upprätthålla sitt inflytande för framtiden. Författarna argumenterar även att på grund av 

en ökad konkurrens inom eWOM, har marknadsföringen och speciellt social media blivit 

viktiga marknadsföringskanaler för ett lyckat samarbete med influencers. Detta kan i sin 

tur effektivisera och framgångsrikt förmedla marknadsföring som bygger på sociala 

nätverk (Liu et al, 2015).  

  

Idag lever vi däremot i en tid där influencers och förespråkare för ett varumärke kan 

försvåra för företag att marknadsföra sig via traditionella marknadsföringskanaler, vilket 

leder till att företag tvingas att ta sig an nya metoder (eMarketer, 2015). Xaio & Lee 

(2014) skriver att varumärkets lämplighet för co-branding i kombination med 

varumärkesidentitet är viktigt för företagets verksamhet då det är avgörande om ett 

samarbete kommer att bli av värde eller inte. I deras studier framlägger de argument för 

passformen av varumärken och kundlojalitet, för vilka fans påverkas av varumärkens 

samarbeten. Xaio & Lee (2014) menar att marknadsförare måste välja sina samarbeten 

med omsorg, då konsumenter kan uppleva kulturella krockar. Författarna menar att det 

medför svårigheter att konsumenten inte kan känna igen sig i samarbetspartnern och att 

det istället ger negativ effekt. Co-branding kan enligt Uggla (2002) förknippas med 

negativa aspekter vilka kan påverka ett varumärke negativt och lyfter fram den 

ömsesidiga risk när den strategiska kontrollen går förlorad. Blackett & Boad (1999) 

styrker att den förlorade kontrollen kan innebära att det enskilda varumärkets status och 
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rykte kan äventyras om den ena parten råkar ut för dålig publicitet eller ekonomiska 

problem. Uggla (2002) delger en potentiell nackdel med co-branding vilken syftar på 

risken att ena parten enbart agerar för egen vinning och inte bidrar till den gemensamma 

lönsamheten ett co-brand ska ge. Resonemanget ovan ger därför grunden till vår studie. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att urskilja olika samarbetsprocesser för hur influencers nyttjar 

sociala nätverk och hur det främjar såväl influencer och företag som väljer att samarbeta. 

1.4 Forskningsfrågor 
1.På vilka sätt nyttjar influencers digitala nätverk? 

2.Vilka lärdomar kan företag få av ett samarbete med influencers gällande vilka 

samarbetsstrategier som är framgångsrika för att förmedla sin marknadsföring? 

3.Hur kan co-branding mellan företag och influencers ge olika respons? 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetod 
Eftersom denna studie fokuserar på att få en djupgående inblick i hur företag kan använda 

influencers som en marknadsföringskanal, ligger en metod av kvalitativ karaktär till 

grund för denna undersökning. Enligt Kumar (2014) delas undersökningar in i två 

huvudkategorier; kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Det som skiljer den 

kvalitativa metoden från den kvantitativa är enligt Bryman & Bell (2013) att den 

kvalitativa metoden är mer detaljerad och djupgående, och fokuserar mer på ord än data 

vilket den kvantitativa gör. Detta är även något Patel & Davidson (2011) lyfter fram då 

de menar att syftet med en kvalitativ ansats är att få en djupare och mer ingående inblick 

i ämnet än vad som fås av en kvantitativ forskningsansats. 

  

Vidare beskriver Bryman & Bell (2013) att den kvalitativa metoden fokuserar på att samla 

in data från ett färre antal, men mer djupgående källor, vanligtvis i form av observationer, 

intervjuer eller fokusgrupper. Kumar (2014) förklarar att den kvalitativa metoden inte är 

lika formell som den kvantitativa då den öppnar upp för diskussion, vilket i vårt fall 

lämpade sig och möjlighet för att ställa följdfrågor skapades, samt för att ge 

respondenterna mer frihet. Syftet med en kvalitativ ansats förtydligar Bryman & Bell 

(2014) är att se världen genom undersökningspersonernas ögon. Att studera människor 

och dess sociala miljö i förhållande till undersökning av objekt, skiljer sig i det avseendet 

att människor ger en djupare mening till det som sker. Vi har därmed grundat vår 

kvalitativa ansats på intervjuer med individer, med målet att generera ny kunskap från 

våra respondenters erfarenheter. 

  

Bryman och Bell (2014) skriver att kvalitativt inriktade forskare är mer benägna att ta upp 

specifika detaljer, vilket grundar sig i att dessa detaljerade beskrivningar är av vikt för 

studien. Vanligt är att den tid som kvalitativa forskare lägger på varför-frågor 

underskattas. Dessa frågor menar Bryman och Bell (2014) skall ge en djupare förståelse 

och en mer detaljerad information. 

 

 



 

 

  

 

 

8 
 

Vi gjorde att aktivt val i att välja bort den kvantitativa ansatsen för att undvika insamling 

av svar där djupgående åsikter går förlorade. En kvalitativ undersökning medför även 

möjligheten att kontakta experter på fältet. Att exempelvis få kvantitativa svar från 100 

experter ansåg vi var omöjligt och irrelevent. Vid utförandet av kvalitativa studier 

framlägger Bryman & Bell (2013) dock fyra kritikpunkter som vi som författare hade i 

åtanke under processens gång. Förstnämnda är forskarnas subjektiva inställning till ämnet 

som Bryman & Bell (2013) menar styrs både urvalet av respondenter och tolkningen av 

dem. Detta är något vi var medvetna om då våra förförståelser och kunskaper kring ämnet 

format studiens uppbyggnad och att våra tolkningar gjort studien delvis subjektiv.  Den 

andra kritikpunkten är det faktum att studien bygger på forskarnas egna tolkningar av 

datan vilket gör att undersökningen nästintill är omöjlig att replikera, och går därför inte 

att applicera på andra områden. Vår empiriska undersökning utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer vilket gör att resultatet hade skiljt sig vid ett annat tillfälle 

med andra tillfrågade. Med denna vetskap förstod vi att våra personliga preferenser på ett 

eller annat sätt avspeglar sig i studien. Tredje punkten berör generalisering och huruvida 

kvalitativa forskningsresultat är svåra att ge allmän tillämpning på andra ämnen förutom 

den specifika studien. Detta är däremot någonting vi medvetet valde då vi ville få en 

djupare inblick i ämnet. Slutligen ges kritik mot den transparens kvalitativa studier 

innebär gällande konkreta utföranden och avgörande slutsatser. Detta har vi försökt 

bemöta genom att redogöra för vår kunskapsprocess samt varit kritiska mot våra egna 

åsikter och erfarenheter på ett så bra sätt som möjligt.  

2.2 Induktion och deduktion 
Vi har valt ett induktiv förhållningssätt vilket innebär att empirin utgör en central del av 

studien. Efter att genomfört våra intervjuer kunde vi koppla ihop vår insamlade empiri 

med den förförståelse vi skaffat oss under processens gång från den befintliga teori som 

finns kring ämnet. Vi baserade våra resultat på verkligheten vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) innebär en induktiv metod.  

  

Induktion finns i olika varianter och är den mest spridda formen av analyser (Kvale & 

Brinkman 2014). Enligt Olsson & Sörensen (2011), Bryman & Bell (2013) bygger en 

induktiv ansats på den empiriskt insamlade datan där forskaren analyserar och drar 



 

 

  

 

 

9 
 

slutsatser för att leda till teoretiska förbättringar. Med andra ord är teorin i en induktiv 

ansats är resultatet av en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa 

studier karaktäriseras ofta som induktiva eftersom forskarna, vi i detta fallet, låter empirin 

styra vilka frågor som är värda att söka svar på.  

  

Eftersom vår studie har en induktiv ansats med en skapad förförståelse för fältet kommer 

studien däremot innehålla vissa deduktiva inslag. En deduktiv teori utgör enligt Bryman 

& Bell (2013) relationen mellan den presenterade teorin och den insamlade empirin. 

Syftet med den deduktiva ansatsen är med utgångspunkt i att teorin studera sambandet 

för att sedan utifrån det dra slutsatser. Utifrån de områden som tagits fram formuleras en 

eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk undersökning för att sedan urskilja 

om teorin stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Nackdelen med en 

deduktiv ansats är enligt Kvale & Brinkman (2014) att forskarna sällan vet om deras 

hypoteser ska förkastas eller om de ska bortse från sina egna observationer.  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Studien är baserad på intervjuer med experter inom mediekommunikation som på olika 

sätt arbetar med publiceringar som lämpar sig beroende på målgrupp eller produkt, och 

med influencers som är engagerade i ämnet. Valet av våra respondenter grundar vi ifrån 

relevansen i deras kunskap om vårt valda fält. Flertalet forskare presenterar strategiska 

urvalsmetoder som är lämpliga för vår studie. Deras definitioner skiljer sig åt men tolkas 

av oss som forskare ha samma innebörd. 

 

Yin (2013) inleder med att i kvalitativ forskning görs urvalet medvetet, vilket han 

definierar till ett avsiktligt urval. Ett kriterium vi hade när vi valde respondenterna var att 

de arbetar aktivt med sociala medier och att ta fram samarbeten mellan företag och 

influencers. Med aktiva användare menar vi är individer som publicerar innehåll på någon 

av sina sociala kanaler minst en gång om dagen. Vidare utvecklar Yin (2013) att urvalet 

baseras på den rikaste datan som forskaren förväntas kunna få fram och som är relevant 

för ämnet. Han poängterar även att de individer som väljs bör ha en brett spektrum för att 

generera i rik gedigen information och synpunkter kring ämnet. Därav grundar vi vårt val 
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av företag och influencers på dem som vi anser ligger i framkanten av utveckling av co-

branding på sociala medier. Yin (2013) argumenterar även för att som forskare välja 

respondenter med skilda åsikter för att få rik data. Våra respondenter arbetar på skilda 

företag med skilda huvudfokus, samt att de influencers som bidrar till studien har olika 

karriärsinriktningar.  

  

Målstyrt urval syftar enligt Bryman & Bell (2014) till att de individer som väljs, väljs på 

grunden av vilka erfarenheter de kan bidra med till studien. Vi som forskare hade ett 

uppsatt mål i vilka kunskaper och insikter vi hoppades generera i och valde därav 

respondenter som är experter inom sitt fält och som vi hade förtroende för. Larsen (2009) 

skriver att vid urval vid kvalitativa studier är ett icke-sannolikhetsurval att föredra. Detta 

styrker hon med anledning att de individer som väljs ut, väljs med anledning för att de 

ska tillföra expertkunskap. Hon presenterar godtyckligt urval, varvid intervjupersonen 

väljer respondenter utifrån sin egen bedömning. Det godtyckliga urvalet ses som ett 

strategiskt urval, varvid Larsen (2009) föreslår att som forskare bör man göra ett urval 

grundat på respondenter med mer eller mindre samma karaktäristiska drag, eller på en 

relativt stor homogen grupp, exempelvis personer som precis startat sitt arbetsliv. I vårt 

fall grundar sig valet i frågan om antalet följare våra influencer har, och de företag vi 

kontaktade grundades på deras expertkunskap. Dessa strategiska urval skriver Larsen 

(2009) inte går att generalisera. Vi har valt ut respondenter från olika branscher och 

därmed istället fokuserat på influencers som har gedigen erfarenhet inom sitt fält. 

Fördelaktigen görs detta val görs med fördel för att få en djup inblick i olika sociala 

mediekanaler från en dedikerad influencer. 
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Respondenterna består av 2 företag och 4 influencers som presenteras följande: 

 

Respondent Position Företag Intervjuform Datum 

Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR Telefon 2017- 

04-21 

Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions Telefon 2017- 

04-20 

Lucas Simonsson Influencer, underhållare, 

komiker 

 Telefon 2017- 

04-20 

Petter Egnefors Influencer, underhållare, 

komiker 

 Telefon 2017- 

04-19 

Vanja Wikström Influencer, mammabloggare, 

entrepreneur 

 Telefon 2017- 

04-19 

Sanne Andersson Influencer, designer, 

modebloggare 

 Telefon 2017- 

04-20 

 

 2.3.2 Intervjuer 

För att samla in data till vår undersökning valde vi att genomföra intervjuer för att få en 

djupare förståelse för ämnet samt att efter genomförandet av intervjuerna få en djupare 

inblick i vårt fält. Detta styrker Kvale & Brinkman (2014) är syftet med kvalitativa 

intervjuer, samt att vi som intervjuare tillsammans med respondenterna producerar 

kunskap. Enligt Bell (2014) är fördelarna med intervjuer att det öppnar upp för flexibilitet, 

vilket även ger utrymme för följdfrågor. Patel & Davidson (2011) skriver att syftet med 

att genomföra kvalitativa intervjuer är att samla in, upptäcka, identifiera egenskaper och 

karaktären om intervjupersonens livsvärld eller dess uppfattningar om ett fenomen. Kvale 

& Brinkman (2014) definierar även de att syftet med intervjuer som kvalitativ metod är 

att skapa naturliga, spontana och vardagliga utbyten av åsikter. 

  

Patel & Davidson (2011) förtydligar att med semistrukturerade intervjuer menas att 

intervjuaren gör en lista på förberedda teman/ämnen som ska beröras, men att frihet finns 

för intervjupersonen att själv utforma svaren. I den meningen kan vi aldrig i förväg 
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formulera ett “rätt” svarsalternativ för respondenten. I vår studie var vi den part som förde 

samtalet och vi genomförde som litteraturen föreslår en semistrukturerad 

forskningsintervju. Patel & Davidson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer alltid har en 

låg grad av strukturering, vilket betyder att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme 

för intervjupersonen (respondenten) att svara med egna ord. Den halvstrukturerade 

ansatsen valde vi för att bevara och överföra beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 

i dess avseende att tolka innebörden av våra valda fenomen (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

För att ge mer frihet för respondenterna att svara på frågorna valde vi att ställa frågorna i 

den ordning som föll sig naturligt med endast ett få antal frågor förutbestämda. Patel & 

Davidson (2011) skiljer mellan två olika tillvägagångssätt att ställa frågor på. Antingen 

menar författarna att de kan ställas i en förutbestämd ordning, med andra ord i en hög 

grad av standardisering, eller i den ordning som faller sig naturligt, vilket medför en låg 

grad av standardisering. De påpekar dock att särskiljningsförmågan mellan vad som 

urskiljer hög och låg standardisering är otydlig, och skriver att vanligen benämns metoden 

som semistrukturerade intervjuer. 

 

Larsen (2009) framlägger kritik om att kvalitativa metoder inte är generaliserbara. Vidare 

skriver hon att respondenterna i en kvalitativ intervju inte alltid är sanningsenliga Larsen 

(2009) poängterar även att respondenten i fråga kan vara oviss i ämnet och svarar således 

vad hen tror intervjuaren vill höra. I vårt fall kommer de frågor som ställs under intervjun 

baseras på vad vi som forskare vill ta reda på. Således skiljer det sig säkert om andra 

personer får genomföra intervjun, då intervjun grundas utefter deras personliga 

preferenser. 

 

Ytterligare kritik kan riktas åt det faktum att alla våra intervjuer skedde över telefon. 

Kvale & Brinkman (2014) diskuterar intervjusamhället där jaget har hamnat i fokus och 

de menar på att fysiska intervjuer är att föredra, men då ingen av våra 

intervjurespondenter hade möjlighet att närvara fysiskt vid intervjutillfället har 

telefonintervjuer genomförts. Trots kritiken anser vi att vi fick ut mycket god och 

innehållsrik empiri. Bryman (2008) framlägger dock flertalet fördelar med att genomföra 

telefonintervjuer jämfört med traditionella ansikte-mot-ansikte. Våra respondenter 
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befann sig på skilda platser i Sverige och därav blev det mer tidseffektivt för oss att 

genomföra intervjuer på telefon. Vi anpassade oss således även efter deras scheman och 

tider som respondenterna själva fick välja, för att underlätta för våra respondenter och 

inte försätta dem i en stressad och pressad situation. 

2.3.3 Operationalisering 

Den semistrukturerade intervjuformen syftar enligt Lantz, (2013) på att studera de 

teoretiska begreppen empiriskt och ett första steg är därför att välja ut de begrepp som är 

relevanta för syftet. Därefter ska begreppen definieras eller operationaliseras. Vid en 

operationalisering preciseras begreppen genom att det anges hur forskarna praktiskt ska 

samla in information om det som avses att mätas (Lantz, 2013). För att vi på bästa sätt 

ska operationalisera vårt syfte skapade vi en intervjuguide4 som ett hjälpmedel. Då vår 

ansats är induktiv var ett öppet förhållningssätt till våra intervjuer givet, därför har vi inte 

blivit styrda av teori eller våra personliga åsikter. Våra frågor är utformade med ett 

huvudämne som följs av stödpunkter och följdfrågor. Stödpunkterna fungerade endast 

som ett stödjande syfte under intervjuerna och respondenterna fick alltså inte ta del av 

dessa punkter.  

 

Ämnesområde Frågeställning Stödpunkter 

Sociala medier   

1. Hur nyttjar och arbetar ni med era sociala mediekanaler 

idag? 

Frekvens 

Vilka kanaler 

Microbloggar 

Syfte att styra 

Samarbetet   

2. Hur ser vanligtvis ett samarbete ut? Längd- tidsbegränsat? 

Långsiktig relation 

Betalning 

Krav 

Vad beror det på? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns med 

att inleda ett samarbete med ett visst företag eller 

influencer? 

Nå ut 

Segmentering 

                                                 
4
 Bilaga 1. Intervjuguide. 
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4. Vilket värde anser du utbyts under ett samarbete? För båda parter 

Främja/skada varumärket 

Identitet/image 

Risker? 

Influencers   

5. Hur ser du på användandet av influencer marketing? Hur ser 

utvecklingsmöjligheterna ut 

Varför influencers? 

Spridning 

Effekt 

Respons 

6. Vad anser du krävs för att vara en influencer? Följarantal 

Erfarenhet 

Hur aktiva 

7. Vad anser du är målet med samarbetet? Tillgång till era influencers 

följare 

Relation 

Lojalitet 

Försäljning 

  

2.4 Databearbetning 

2.4.1 Tolkning 

Tolkning av den insamlade datan är något som enligt Holme & Solvang (1997) finns med 

under hela forskningsprocessen och som inte hör till ett visst stadium. Holme & Solvang 

(1997) menar att tolkning av texter, handlingar och ord som sägs sker hela tiden, vilket i 

vårt fall börjar vid den inledande frasen i alla våra intervjuer. Därmed tolkas allting som 

respondenterna säger från första meningen. Tolkningen kan vidare enligt Lantz (2013) 

påverkas av vår mänskliga tendens att alltid jämföra oss med andra. Vid intervjuer lyssnar 

och jämförs svaren med egna åsikter och tänker vi lika finns det större chans att vi finner 

den intervjuade mer sympatisk. Ett problem med intervjuer i en kvalitativ studie är enligt 

Lantz (2013) att vi som forskare tolkar och uppfattar respondenternas svar på ett sätt som 

andra forskare hade uppfattat på ett annat sätt. Även respondenterna kan tolka frågorna 

på olika sätt vilket kan göra att svaren får olika innebörd. För att kunna ställa en följdfråga 
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vid en intervju krävs det att vi som intervjuare har förstått svaret på den föregående 

frågan, och eftersom förståelse kräver tolkning, kommer denne förståelsen vara 

personbunden och subjektiv (Lantz, 2013).  

 

Även Bryman & Bell (2013) beskriver att kvalitativa intervjuer aldrig är helt objektiva 

och tolkningarna utgörs därför av intervjuarnas subjektiva förståelser. Vid tolkning läggs 

det även vikt vid vilken yrkesbakgrund intervjuarna har, vilken kommer att påverka hur 

intervjuaren tolkar det som sägs i intervjun (Lantz, 2013). Denna bakgrunden syftas på 

vilken grad av förkunskap eller förförståelse forskarna har kring ämnet och eftersom vi 

som författare till studien besitter kunskap från vår universitetsutbildning samt har ett 

intresse och personliga erfarenheter kring ämnet, kommer detta påverka vår tolkning. En 

fördel med förförståelse är möjligheten till en djupare analys, medan den kan bidra till en 

negativ aspekt då den kan komma att färga respondenternas svar. 

2.4.2 Kodning och kategorisering 

Utifrån våra intervjuer över telefon lyckades vi fånga sammanhanget och vi skapade en 

god och rik empiri från vår transkribering. Transkriberingen genomfördes metodiskt 

genom att vi lyssnade på våra respondenters inspelningar successivt förde vi in respektive 

respondents svar under våra huvudsakliga intervjufrågor. För att data ska kunna 

kartläggas och analyseras krävs det enligt Olsson & Sörensen (2011) att den 

systematiseras och i vårt fall genererade den insamlade datan i sex kategorier som blev 

grunden till det analytiska arbetet. Yin (2013) diskuterar om den insamlade datan skall 

kodas eller inte. Vi har aktivt valt att koda vår data för att underlätta analysarbetet. Vi 

började med att söka svar på våra frågor i datan utifrån en öppen kodning vilket enligt 

Olsson & Sörensen (2011) och Bryman & Bell (2014) innebär en typ av kodning där 

koderna utgörs av särskilda begrepp, dimensioner eller egenskaper som sedan grupperas 

och omformuleras till kategorier. Yin (2013) menar att data kan demonteras på flertalet 

olika sätt varvid ingen metod är mer korrekt än den andra. Han påpekar även att som 

forskare till sin studie kan man utveckla sin egen demonteringsprocess, eftersom det inte 

finns några fastslagna rutiner. I vårt fall precis som Yin (2013) påpekar bestod den 

insamlade datan av längre osammanhängande anteckningar. Syftet med att koda datan 

innebär att så metodiskt som möjligt börja röra sig mot tydligare begrepp. Genom att lyfta 
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ut kontexten i sammanhanget lyckades vi sammanställa kortare fraser som enklare 

beskrev våra respondenters svar. Detta beskriver Yin (2013) att det öppnar upp för 

möjligheten att gruppera data utefter likheter och olikheter. 

  

Vi grupperade sedan dessa fraser till grupper och tog fram vad vi ansåg som lämpliga 

huvudkategorier. Det resulterade i sex kategorier och utefter dessa kunde vi fördela 

ytterligare empiri till varje enskild kategori. Bryman & Bell (2014), Olsson & Sörensen 

(2011) och Yin (2013) säger samtliga att dela in datan i kategorier är en process att 

bearbeta data mer djupgående. Metoden syftar till att bearbeta de breda kategorierna 

ytterligare. Vidare kan dessa bearbetade kategorier inkludera flera begrepp och nyckelord 

men som samlas under en gemensam huvudkategori. 

  

Yin (2013) påpekar även vikten av att remontera data och påpekar att under tiden 

forskaren processat datan uppstår idéer kring hur dessa kategorier länkas samman. Han 

påvisar även att det bidrar till hur kategorierna återspeglar de ursprungliga 

forskningsfrågorna. I vårt fall uppstod idéer kring hur de olika kategorier var 

sammanlänkade, samt hur det besvarade vårt syfte och ge insikter för det ursprungliga 

ämnesvalet. 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
En förutsättning inom forskningsområdet är att den framtagna faktan är pålitlig. Validitet 

och reliabilitet enligt Patel & Davidson (2011) står i ett visst förhållande till varandra som 

gör att vi inte kan utesluta det ena eller det andra. Vidare indikerar de att hög reliabilitet 

är ingen garanti för hög validitet. Bryman (2008) diskuterar om validitet och reliabilitet 

är av samma vikt för den kvalitativa forskningsansatsen samt hur relevant dess innebörd 

och definition är för den kvalitativa forskningen. I kvalitativa studier är behovet av 

replikerbarhet inte lika nödvändig som vid en kvantitativ studie, därav läggs större vikt 

vid trovärdigheten snarare än validitet och reliabilitet. 

2.5.1 Validitet 

Inom kvalitativa studier påpekar Bryman (2008) att trovärdighet är avgörande för hur den 

sociala omgivningen ska uppfatta resultatet. Detta avgörs i hur väl forskare lyckas 

återberätta händelseförloppet. I vår transkriberingsprocess arbetade vi strukturerat och 
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noggrant för att återge en så trovärdig bild av intervjuerna som möjligt. Vidare menar 

Bryman (2008) att överförbarhetsnivån för studien är viktig, hur pass enkelt det är att 

överföra resultatet till andra kontext eller i samma kontext vid en senare tidpunkt. 

Överförbarhetsnivån i vårt fall indikerar till att studiens reslutat ska tillföra kunskap för 

vidare forskning inom fältet. Förhoppningsvis kommer andra företag förutom de vi 

intervjuat kunna nyttja informationen från empirin. Precis som Bryman (2008) indikerar 

om pålitlighet var vår tillvägagångssätt vid intervjutillfällena genomgående granskande, 

respondenterna vara valda med noggrannhet för att tillföra kunskap till studien. Som 

tidigare nämnt är respondenterna experter på fältet vilket ökar pålitligheten för studien. 

Slutligen påpekar Bryman (2008) att genom möjligheten till att styrka och konfirmera sin 

studie är kopplat till god tro. God tro innebär att vi som forskare är objektiva och inte 

grundar eller tillför personliga åsikter som kan sänka resultatet av studien.  

 

Bryman & Bell (2013) beskriver validitet som en förutsättning inom forskningsområdet 

vilket innebär huruvida de framtagna empiriska slutsatserna har en koppling eller inte. 

Olsson & Sörensen (2011) menar att det är lika viktigt att en studie har en hög validitet 

som en hög reliabilitet. Validiteten innebär enligt författarna förmågan att mäta rätt sak 

ämnat för ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Bryman & Bell (2013) skiljer på intern och 

extern validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och den teori som utvecklar dessa ideer. De menar att den 

interna validiteten bidrar till en kvalitativ studies styrka, då den genomgående närvaron 

från forskarens sida möjliggör för hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och 

observationer. Den interna validiteten grundades i vårt syfte och frågeställningar som 

studien utgörs utav, när intervjufrågorna utformades. Vi utformade en operationalisering 

där intervjufrågorna sattes relation till vårt syfte för att på så sätt bidra till en bra struktur 

och för att vi med enkelhet skulle kunna bocka av vilka ämnesområden som berörts under 

intervjun. Extern validitet berör i vilken utsträckning studien kan generaliseras och 

överföras till andra sociala miljöer eller situationer (Bryman & Bell, 2013). 

2.5.2 Reliabilitet 

Då vår studie bygger på en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer blir denna 

undersökning svår att replikera. Semistrukturerade frågor innebär att de är relativt öppna 

och kan därför i vårt fall innebära att det blir svårt att uppnå en hög extern reliabilitet. 
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Däremot har vi som forskare varit noga med att under hela processens gång ha en dialog 

kring hur information och tidigare forskning ska tolkas för att uppnå en så hög intern 

reliabilitet som möjligt. 

 

Reliabilitet innebär enligt Olsson & Sörensen (2011) graden av överensstämmelse mellan 

mätningar med samma typ av mätinstrument och kan enligt Bryman & Bell (2013) sättas 

i relation med pålitlighet. Vid en kvalitativ studie är det inte avgörande om 

respondenterna ger olika svar på en fråga vid skilda tillfällen. Detta innebär däremot inte 

att reliabiliteten i studien är låg, då den tillfrågade kan ha fått nya insikter eller ändrat 

åsikt i frågan (Patel & Davidsson 2011). Bryman & Bell (2013) skiljer även på extern och 

intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning undersökningen kan 

upprepas, dock anses det svårt i den kvalitativa ansatsen att uppfylla detta. De menar att 

det är omöjligt att “frysa” sociala miljöer för att kunna göra dem replikerbara som 

reliabiliteten indikerar. Intern reliabilitet relaterar till att de forskare som ingår i ett 

forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör (Bryman & Bell 2013). 

I vår studie har vi diskuterat oss fram till den mest relevanta lösningen, då våra tolkningar 

flertalet gånger varit skilda. Detta är positivt då det uppmuntrar till ökad utvärdering 

starkare reliabilitet. 

2.6 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen fick en tämligen god start med inledande diskussioner och tankar 

kring vad vi som forskare ville studera och varför. Givet redan från start var vilket 

ämnesområde som skulle beröras men en del problem uppstod längs vägen för att få en 

bra infallsvinkel. Grundläggande för oss båda var det genuina intresset för sociala mediers 

framväxt, vilket fallit sig naturligt med tanke på tidigare erfarenheter från studier. 

Ansatsen vilken vi relaterar till influencers kom ifrån intresset för innovation och 

förnyelse i branschen. Den dynamiska och ständigt föränderliga miljön som co-branding 

gett upphov till samt ämnets aktualitet och relevans är något som gjort att ämnet fått stor 

global uppmärksamhet. Vidare under processen för att identifiera och särskilja ett 

problem utifrån vår förståelse för fältet kändes inte lika självklar. Med mycket nutida 

forskning kring ämnet uppfattade vi under en tidsperiod att det problem vi ville undersöka 

var utanför vår expertis. Vi fokuserade initialt på affiliatemarknadsföring vilket gav 
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upphov till en rad olika intressanta frågeställningar. Det var dock först efter en tids 

fördjupning i relevanta artiklar vi kom till insikt att konceptet var bortom en 

marknadsförares förmåga. Med nyvunnen kunskap strukturerade vi om och styrde istället 

fokus mot influencer och företagets samverkan. Influencers vars inflytande vi 

inledningsvis såg som en biprodukt till affiliatemarknadsföringen. 

  

Genom hela processen visade sig vårt intresse för influencermarknadsföring samt vår 

välvilja till att lära mer och utveckla detta fenomen. Ett fenomen som har sin grund inom 

digitaliseringen. Detta gav oss ytterligare ambition till att finna åtta stycken respondenter 

till kvalitativa intervjuer. Dessa individer vars syfte att tillföra expertis till vår studie samt 

även få en infallsvinkel från influencer som arbetar med denna typ av marknadsföring 

regelbundet och som huvudsaklig inkomstkälla. Allt efter att tiden gick fick vi dock två 

avbokningar av två respondenter den ena blev sjuk och har efter det inte svarat på mejl. 

Den andra respondenten svarade initialt att hon hade tid men hörde senare av sig och sa 

att det inte fanns någon lucka i hennes schema just nu. 

  

Intervjuguiden utformades med stor eftertänksamhet efter vårt syfte. Intervjuunderlaget 

som flertalet av respondenterna fick ta del av var uppdelat i tre olika teman vilken vi ville 

få deras synpunkter på. Intervjuguiden tilldelades de respondenter som aktivt ville 

förbereda sig och frågat efter ett underlag, övriga respondenter valde vi att inte delge 

intervjuguiden för generera i spontana svar från deltagarna. Inom respektive ämne 

strukturerade vi flertalet följdfrågor anpassade efter om respondenten arbetade som 

influencer eller på en kommunikationsbyrå, med anledning att få så mycket kvalitativ 

data från våra respondenter som möjligt. Initialt var två av våra sju intervjuer planerade 

att genomföras personligen (face-to-face), då det är ett bra sätt att fånga upp gester, något 

som litteraturen även påvisar. I flertalet fall svarade våra respondenter väldigt tydligt och 

berörde flera frågeställningar, således sorterade vi deras svar så att de föll under rätt fråga. 

Detta är något som vi gjorde för att underlätta bearbetningen av data för framtida analys. 

  

Under processarbetet med att finna de rätta teoretiska inslagen som kompletterar vår 

empiri och gav rikare insikter var svårt. Ur detta problem såg vi slutligen lösningen på 

problemet och den empiri vi samlat in började fylla luckorna. Att vissa teoretiska inslag 
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fick en större mening först efter att empirin var sammanställd genererade i att vissa delar 

blev mer relevanta än förväntat. Med en ny synvinkel kunde vi med enkelhet 

sammanställa våra sex teman som utgjorde basen för analysarbetet. Dessa teman har sin 

grund i den data som vi fann i kombination med våra tolkningar. Efterhand utformades 

en modell som visualiserar vårt syfte och som tillsammans med en diskussion 

sammanfattar vår studie. Vårt empiriska material möjliggjorde även för oss att i vår 

slutsats besvara våra forskningsfrågor. Avslutningsvis gav detta resonemang även upphov 

till fortsatta forskningsmöjligheter.   
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3 Teoretisk förståelse 

3.1 Teorins roll och betydelse 

Då denna studie är av induktiv karaktär och empirin har en central roll har teorin använts 

för att få en förståelse och inblick över fältet. Istället för att alla delar inom kommande 

teori kommer att användas till att analyseras, har de en stödjande roll för att skapa en 

förståelse om influencers och co-branding som för oss är nödvändig för att kunna 

diskutera ämnet vidare. Teorin fungerar även som en förklaring för läsaren så att denne 

ska ha möjlighet att sätta sig in i ämnet och att förstå problematiken i studien. Studiens 

syfte mynnade ut i tre teoretiska huvudområden med tillhörande underrubriker för att 

strukturera uppsatsen. Kapitlet inleds med en diskussion kring ett varumärkes roll i ett 

co-brand samt vad ett co-brand innebär. Följande identifieras digitala nätverk och vilken 

roll dessa har spelat på marknadsföringen på sociala medier. Kapitlet avslutas med att 

definiera och diskutera influencers och hur dessa verkar på sociala medier. 

3.2 Varumärkets roll i co-branding 

3.2.1 Varumärkeskontroll 

Aaker (2007) skriver att det framgår ännu inte om ett företags kontroll över sitt varumärke 

ökar eller minskar med den social media framväxten. Social media bidrar till kundernas 

förmåga att sätta gränser i vad som förmedlas från företag, men på samma sätt möjliggör 

social media även för företag att etablera en starkare koppling till varumärket, en sådan 

koppling som gör varumärket mer känt hos konsumenten. Författaren konstaterar att utan 

branding kan en företeelse eller innovation bli kortvarigt och poängterar vidare att 

branding är viktigt men att det i många fall finns risk att företag överarbetar branding och 

istället förstör sitt eget varumärke. 

  

Vidare argumenterar Aaker (2007) för att branding kan användas så att företag kan 

särskilja sig och bli mer attraktiva. Kohli, Suri & Kapoor (2015) skriver att företag 

försöker gå djupare än bara fysiska och visuella attribut för att skapa en koppling till 

varumärket hos konsumenter. Kohli et al, (2015) menar istället att det är viktigt att skapa 

emotionella kopplingar till varumärket. I synnerhet presenteras två anledningar; vilka är 

att yttre attribut är enkla att efterlikna för konkurrerande företag. Den andra anledningen 
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menar de är att i och med social medier är det enkelt att dela information mellan kunder 

som såväl företag och de företag som endast förlitar sig på de yttre attributen kommer få 

problem i längden (Kohli et al 2015). Yan (2011) diskuterar användandet av sociala 

medier och att det numera ses som en daglig rutin för användare att kontinuerligt läsa sitt 

flöde på sociala medier. Yan (2011) skriver även att ett varumärke stärks av deltagande 

från användare, då de får en möjlighet att identifiera sig med varumärket. Erdem, Lane 

Keller, Kuksov & Pieters (2016) argumenterar för att förhållandet mellan företag och 

konsument inte varit så optimalt som det är nu. Kunderna kan enkelt sammankopplas och 

involveras i företagets varumärke, precis på samma sätt kan företag välja att inkludera 

och bjuda in kunder till sitt nätverk. 

 3.2.2 Co-branding och begreppets framväxt 

  

Co-branding is a form of co-operation between two or more brands with significant 

customer recognition, in which all the participants’ ́brand names are retained. It is 

usually of medium to long-term duration and its net value creation potential is too small 

to justify setting up a new brand and/or legal joint venture (Blackett & Boad, 1999). 

  

Blackett & Boad (1999) definierar alltså co-branding som ett strategiskt samarbete mellan 

två varumärken med syftet att skapa en positiv synergieffekt och ett ökat värde för båda 

parter inblandade. Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) och Xiao & Lee (2014), 

innebär co-branding ett avtal mellan två eller fler företag där en överenskommelse om att 

gemensamt marknadsföra varumärken, produkter eller tjänster skapats. Lee & Decker 

(2016) skriver att precis som för branding är målet för co-branding att styrka sitt 

varumärkes existens och tron kring ett visst varumärke. Genom att presentera två namn 

på en produkt lånar marknadsförare resurser från varandra och kan på så sätt leda till ökad 

respons än om produkten skulle ha marknadsförts enskilt (Swaminathan, Gurhan- Canli, 

Kubat & Hayran, 2015).  

 

Syftet med co-branding är att de båda företagen ska gynnas genom att synas gemensamt 

och att de positiva känslorna av det ena varumärket även överförs på det andra (Chaffey 

& Ellis-Chadwick 2016). En annan fördel med ett framgångsrikt samarbete är enligt 
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Leuthesser, Kohli och Suri (2003) möjligheten att äntra en ny marknad och därmed även 

nå en ny målgrupp. Vid ett samarbete där kundbasen skiljer sig markant kan samarbetet 

ses som en marknadsutvecklingsstrategi och vid ett samarbete där den existerande 

kundbasen redan är lika som en marknadspenetrerad strategi (Leuthesser et al, 2003). 

  

Likväl som co-branding kan ha positiva effekter kan det även enligt Washburn, Till och 

Priluck (2000) medföra risker i form av negativa associationer kring varumärket. Genom 

att kopplas ihop med att annat varumärke kan det enskilda redan existerande värdet hos 

varumärket skadas. För att ett samarbete ska bli framgångsrikt krävs det enligt Xiao & 

Lee (2014) att varumärkena står relativt nära varandra i form av identitet och image för 

att undvika förvirring hos konsumenterna. Cummings & Holmberg (2012) skriver att 

ännu finns det inga direkta verktyg för att säkerställa vilka samarbetspartner som är bra 

för ens varumärke. Lee & Decker (2016) styrker vad tidigare forskning från exempelvis 

Park, Jun & Shocker (1996) om att när samarbeten mellan alldeles för inkongruenta 

varumärken inleds uppmanas kunden till att revidera om varumärket och viktiga attribut.  

 

Lee & Decker (2016) påvisar att en bra passform mellan partner är en nyckelfaktor för ett 

lyckat co-branding samarbete. Lee & Decker (2016) diskuterar begreppet; ”Belief 

Revision” vilket innebär en utvärdering av sin tillit för ett varumärke och menar på att 

alla samarbeten bör uppmana till det. Med tros-revidering menas att kunden uppmanas 

omvärdera sin tillgivenhet för ett varumärke när en co-branding produkt eller tjänst 

skapas. När en positiv revision uppstår för båda parter ökar kännedomen om varumärket 

för de båda samarbetspartnerna. Författarna beskriver vidare att inkongruens mellan 

parterna kan påverka kundens uppfattning och utvärdering av varumärket. Walchi (2007) 

säger att en hög nivå av inkongruens mellan parterna inte bör uppnås. Lee & Decker 

(2016) diskuterar ur tidigare resonemang att den förväntade prestationen kunden har om 

ett varumärke överförs till samarbetet. Beroende på vilka förväntningar kunden har om 

olika varumärken ger det höga respektive låga förväntningar. Vilket i sin tur ger olika 

varumärken olika förutsättningar för ett lyckat samarbete (Lee & Decker, 2016). 

3.2.3 Samarbetsprocessen 

Park et al, (1996) beskriver vidare att co-branding kan definieras till två olika typer; ett 

kompletterande eller liknande. Enligt Park et al, (1996) innebär ett kompletterande 



 

 

  

 

 

24 
 

samarbete att (1) båda parterna har lika uppsättning attribut, vilka är relevanta för båda 

varumärkena: (2) båda parterna skiljer sig i dominerande attribut, den ena partens 

dominerande attribut blir inte mer framträdande än den andras: och (3) den ena parten 

vars dominerande varumärkesattribut har en högre status än den andra partners vars 

attribut inte är dominerande. Ett samarbete med liknande attribut innebär i motsats enligt 

Park et al, (1996) att (1) de båda parters varumärken har lika uppsättning attribut: (2) båda 

parterna vars dominerade attribut är lika, det ena varumärkets dominerande attribut är 

även dominerande hos den andras: och (3) båda parter dominerande varumärkesattribut 

har lika hög status. 

  

Pophal (2016) menar att det finns flera olika sätt att generera påverkan från sina 

influencers och två exempel är att antingen betala dem för att prata om varumärket eller 

att vinna dess support naturligt. Att hitta rätt influencer tar enligt författaren lång tid och 

nyckeln är oavsett betalda influencers eller naturligt aktiva influencers att finna rätt 

individ. Vidare är den mest effektiva influensmarknadsföringen den som fokuserar på 

vem som budskapet når ut till, snarare än till hur många. Detta uppnås när arbetet 

appliceras på den influencers vars niche är mest lämpad för annonsörens direkt-

marknadsföring (Pophal, 2016). 

3.2.4 Personal branding på social medier 

Teorin om att individer kan vara sitt eget varumärke har länge varit känt inom 

marknadsföringsteorier och har lett fram till begreppet personal branding som definierar 

fenomenet (Shepherd, 2005). Peters (1997) hävdar i sin artikel att ha ett personligt 

varumärke:”..the brand called you”, vilket är ett tecken på särskiljningsförmåga. 

Shepherd (2005) menar att utgångspunkten för personal branding är att varje individ har 

makten och möjligheten att agera marknadsförare för sitt egna varumärke. Idén om 

personliga varumärken har blivit ett populärt begrepp och anses vara en domän för 

yrkesverksamma på arbetsmarknaden. Flera forskare har enats om att personal branding 

har gjort att marknadsförare har uppmärksammat möjligheten att skapa en verksamhet av 

detta (Shepherd, 2005). 

  

I och med framväxten av sociala medier har nya sätt att kommunicera på skapats. 

Internetanvändare har möjligheten att kommunicera över en rad olika sociala 
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mediekanaler vilket har vänt webbvärlden till en lekplats snarare än som ett verktyg för 

marknadsförare (Deighton & Kornfeld, 2009; Fournier & Avery, 2011). Utvecklingen har 

enligt Deighton & Kornfeld, (2009) gjort att individer kan kommunicera fritt och skapa 

nya relationer, samt bidragit till en ny framväxt av kund-kund information. Enligt 

Labrecque, Markos och Milne (2011) har sociala medier även ökat möjligheten för 

individer att skapa personliga profiler på olika kanaler där de kan framhäva sig själva till 

en bred publik. Vidare innebär detta ett sätt för individer att skapa en personligt 

varumärkesidentitet (Labrecque et al, 2011). Labrecque et al, (2011) hävdar vidare att i 

en onlinemiljö förlitar sig personlig varumärkesidentitet på individuell presentation då 

identiteter skapas i en nätverksmiljö med sociala nätverksprofiler, bloggar och andra 

webbplatser som verktyg. Med andra ord har sociala medier gjort personal branding både 

mer relevant och effektivt (Labrecque et al, 2011). Således är det tydligt att sociala 

nätverk med Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube stödjer den ökade 

samverkan av fenomenet personal branding (Khedher, 2015). Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy & Silvestreet (2011) framlyfter det ramverk av sociala medie funktioner vilket 

inkluderas av sju element; närvaro, konversationer, delning, grupper, rykte, relationer och 

identitet, som tydliggör hur personal branding relaterar till social media. Genom att 

placera identitet i mitten av ramverket för sociala mediers funktionalitet styrker 

Kietzmann et al, (2011) den tidigare nämnda teorin om att sociala medier tillåter individer 

att framhäva sin personliga varumärkesidentitet. 

3.2.5 Personally branded content 

Ashley & Tuten (2015) menar att i och med framväxten av sociala medier har det medfört 

att det blivit enklare för individer att engagera sig i personifiering av varumärken, vilken 

individen kan presentera sig själv till en bred målgrupp med hjälp av personanpassade 

profiler. Det är dock viktigt att poängtera att endast upprätthålla en profil på sociala 

medier inte resulterar i en välkänd och etablerad profil. En profil måste fyllas med 

någonting vars innehåll är online content. Online content refererar till information som 

gjorts tillgänglig av en hemsida eller annan elektronisk källa (Oxford Dictionaries, 2016b, 

n.p.). I sociala media sammanhang refereras content till något som levererar information. 

  

Ashley & Tuten (2015) skriver att ur ett marknadsföringsperspektiv handlar online 
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content om att leverera varumärkets innehåll eller innehållsmarknadsföring. Vidare 

poängterar de att content i nutida marknadsföring spelar en avgörande roll för 

uppbyggnad och promotion av ett varumärke i sociala medier. Vilket Gensler, Völckner, 

Liu-Thompkins & Wiertz (2013) refererar till det tillvägagångssätt företag kommunicerar 

med sina kunder och på så sätt sprider sitt budskap. Enligt Content Marketing Institute 

(CMI) är content marknadsföring (innehållsmarknadsföring); “a strategic marketing 

approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content 

to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable 

customer action.” Enligt Ashley & Tuten (2015) ligger stort fokus på branded content 

och vilken påverkan det ger för företag. Branded content har visat sig ge positiva effekter 

i form av engagemang från kunder, i respons genom likes, kommentarer, delningar eller 

ökad försäljning, vilken ger företag goda insikter (Ashley & Tuten 2015). 

3.3 Digitala nätverk 

3.3.1 Definition och framväxt 

Kim & Ko (2012) ger en definition av sociala medier, vilket de benämner som 

applikationer, plattformar och online medier, med syftet att underlätta och möjliggöra för 

interaktioner, samarbeten och delning av innehåll. Vidare förklarar Kim & Ko (2012) att 

sociala medier är föränderliga till sitt format och består utav bloggar, microbloggar, wikis, 

podcasts, videos, bilder, rankningssidor, sociala bokmärkningsplattformar och 

plattformar som nätverk. Vernuccio (2014) beskriver digitala nätverk som ett samarbete 

mellan deltagare i ett nätverk och vilket tillåter interaktion och utbyte av innehåll. Kohli 

et al, (2015) framlägger att social nätverk inte alltid haft ett marknadsföringssyfte utan 

initialt funnits för att tillfredsställa individers intresse och menar att stora delar fortfarande 

nyttjas till detta.  

 

Framväxten av de digitala nätverken har enligt Schivinski & Dabrowski (2016) skapat 

nya kanaler för varumärkeskommunikation och menar att sociala medier innebär en 

plattform som etablerar en möjlighet för konsumenter att interagera med varandra, då 

företags inflytande inte längre ses som den enda informationskällan. Peters, Chen, 

Kaplan, Ognibeni & Pauwels (2013) poängterar att sociala medier blir allt mer närvarande 

och bör förvaltas som vilken annan mediamarknadsförings som helst. De 
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uppmärksammar att sociala medier skiljer sig avsevärt från andra medier då de bygger på 

dynamiska, jämlika, sammankopplingar och interaktiva karaktärsdrag, bortom 

organisationens kontroll. 

  

Halliday (2016) beskriver exempelvis Facebook som en sida vars varje gång användaren 

går online laddas det upp annonser på den största delen av användarens sida. Makten låg 

i den ökade möjligheten i att annonsera direkt till konsumenten och generera 

försäljningsintäkter från dessa konsumenter, vilket generaliserar en bild där producenten 

behåller makten. Det som egentligen har hänt är enligt Halliday (2016) att makten har 

distribuerats ut bland alla deltagare i det sociala nätverket, vilket har lett till att sociala 

medie-nätverk stör företagets kontroll över relationer, i synnerhet genom digital media 

kommunikation.  

 

Vernuccio och Ceccotti (2015) skriver även dem att digitaliseringen har medfört ett 

paradigmskifte inom den integrerade marknadsföringskommunikationen. Skiftet bör 

inkludera såväl det digitala ekosystemet och hela det integrerade 

marknadsföringskommunikationens (IMC), vilket medför att de skillnader som tidigare 

existerade mellan off-line och online blir allt mindre. De traditionella kanaler som tidigare 

existerade håller på att bli helt integrerad i det nya systemet (IMC). Vilket enligt 

Vernuccio och Ceccotti (2015) leder till att konsumenter av olika karaktär aktivt 

involveras i dessa nätverk. 

3.3.2 Varumärkesidentitet och personlighet på digitala nätverk 

Enligt Hakinson (2001) är varumärkespersonlighet en viktig aspekt för ett företag och 

innefattar karaktärsdrag och utmärkande egenskaper som finns för att skilja ett varumärke 

från ett annat. Aaker (1997) menar att i grund och botten handlar varumärkespersonlighet 

om hur företaget vill uppfattas av kunderna och är därmed synonymt med unika 

associationer. Silveira, Lages & Simões (2011) skriver i sin artikel att varumärkesidentitet 

är något som behöver ses över och omdefinieras. De beskriver varumärkesidentitet till 

något som är dynamiskt och förändras över tiden. Varumärkesidentitet påverkas av 

utomstående inflytelserika faktorer så som chefer och andra sociala faktorer. I praktiken 

menar Silveira et al, (2011) att syftet med varumärkesidentitet är något som ska förbli 
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stark och vara hållbart över en längre tid för att kunna motstå marknadsförändringar. 

Vidare exemplifierar de att varumärkesidentitet är något som byggs upp inifrån 

organisationen. 

 

Hakinson (2001) belyser att varumärkespersonligheten kan vara det enda som skiljer 

varumärken åt vid en hård konkurrens av likartade erbjudanden. Personligheten bör därför 

vara unik och svår att imitera. Konkurrensen är även något Kohli et al, (2015) 

argumenterar för då de belyser vikten av att skapa en särskiljande varumärkesidentitet 

och positiva associationer. 

3.3.3 Digitala målgrupper 

Digitala nätverk har enligt Kohli et al, (2015) bidragit till framväxten av mindre, specifika 

målgrupper som i sin tur skapat nya förutsättningar för varumärken i sociala medier. I 

linje med detta menar Kilgour, Larke & Sasser (2015) att på grund av att användandet 

och aktiviteterna på sociala medier kan identifieras, har möjligheten till detaljerad 

målgruppssegmentering vuxit fram. I och med en mer öppen konversation och interaktion 

på sociala medier har företagen fått en större inblick i individernas preferenser (Kohli et 

al, 2015). 

  

Kilgour et al, (2015) belyser vikten av att företagen som står bakom ett varumärke är 

medvetna om hur målgrupperna mottager och delar information på olika sociala medier. 

Budskapet i marknadsföringen blir enligt författarna mer effektivt ju mer kunskap 

företaget besitter kring målgruppen. En viktig del i att skapa sig kunskap är att förstå 

användarnas olika motiv av sociala nätverk Kilgour et al, (2015) och Halliday (2016) 

menar båda att användare av sociala medier kan grupperas utifrån dess syfte av nyttjandet 

av sociala nätverk. Att som företag vara insatt i målgruppens preferenser ger även insikter 

kring det egna varumärket (Schivinski & Dabrowski, 2016). 

3.4 Influencers 

3.4.1 En definition 

Termen influencers har enligt Keller, Edward & Berry (2003) florerat runt i reklam och 

marknadsföringssammanhang under en längre tid och är inget nytt fenomen. Keller et al, 
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(2003) definierar en influencer till en individ som driver trender, påverkar den stora 

massan och kanske det viktigaste av allt, någon som säljer många produkter. 

Organisationen Influencers of Sweden menar att en social media influencer är en seriös 

aktör som har en bred och lojal skara följare på en blogg eller andra sociala medier och 

som har en påverkan på följarnas agerande (Influencers of Sweden, 2017). 

3.4.2 Influencers i digitala nätverk 

Freberg, Grahamb, McGaugheyc & A. Freberg (2010) skriver att sociala media 

influencer (SMI) representerar en oberoende tredjepart vars inflytande transporterar 

följare till bloggar, twitter och nyttjande och användande av andra sociala medier. Gorry 

& Westbrook (2009) argumenterar för att det finns många fördelar för marknadsförare att 

slå sig samman med dessa inflytelserika personer för att skapa ny uppmärksamhet kring 

sitt varumärke eller organisation. Liu et al, (2015) skriver att det är tack vare sociala 

applikationer och innovation som förändrat synen på de social nätverken (Twitter, 

Instagram, Facebook etc.) OSN menar Liu et al, (2015) har ändrat uppfattningen 

konsumenter som såväl företag har om interaktionen med varandra. Kunder tenderar att 

söka information från personer med hög status eller med stort inflytande i dessa nätverk, 

vilket definieras som en influencer. Företag å sin sida kan även de göra åtaganden för att 

följa och nyttja de effekter influencers har på marknadsföring och försäljning. Förmågan 

att kunna identifiera influencers i OSN har blivit till värdefull information för företag 

inom eWOM. Marknadsförare kan genom e-handelskampanjer effektivt använde sociala 

nätverk för att dels nå flera kunder i OSN men även öka sin svarsfrekvens (Liu et al, 

2015). Freberg et al, (2010) skriver att på grund av den övertygande kraften hos 

influencers i social media kanaler har tekniker utvecklats för att identifiera och spåra 

dessa influencers som är relevanta för ett varumärke eller organisation.  

 

Bowie et al, (2014) ser även en möjlighet i att kunna belöna influencers baserat på det 

bidrag de gör. Detta innefattar mer än ersättning för varje genererad försäljning, Bowie 

et al, (2014) menar att marknadsförare vill belöna de influencers som influerar kundernas 

köpbeslut och eftersöker därav mer kundrelaterade nyckeltal istället för de finansiella. 

Bowie et al, (2014) framlägger att marknadsförare allt mer söker mätinstrument som ger 

kundinsikter och vilken prestation som leder fram till dessa. Ytterligare förtydligar 
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Freberg et al, (2010) att de flesta ansträngningar företag gör för att identifiera influencers 

sker genom mätning av antalet träffar på en blogg, antalet delade inlägg eller antalet 

följare individen har. De poängterar dock att då inflytande online syftar till kvalitet och 

inte kvantitet och därav bör dessa metoder endast ses som en startpunkt. 

  

Företag som använder internet som en strategisk kommunikationsplattform har enligt 

Uzunoglu & Kip (2014) även lyckats identifiera styrkan av influencers på olika sociala 

plattformar. Bloggare anses enligt författarna vara en mycket inflytelserik digital 

influencers vars budskap når en bred publik i en online miljö. Avgörande för varumärken 

är enligt Uzunoglu & Kip (2014) att engagera sig i samarbetet med bloggare och andra 

digitala influencers för att skapa sig en trovärdig position på de sociala nätverken och 

mellan sina kunder. Liu et al, (2015) skriver att förtroende i sociala sammanhang spelar 

en viktig roll i användarens beslutsfattande, framförallt i de situationer när användaren är 

anonym och inte engagerar sig i face-to-face interaktioner. Användare i ett OSN nätverk 

utvecklar sitt förtroende för de personer som de har liknande intressen och preferenser 

med och på så sätt utvecklas ett deltagarförtroende. Enligt tidigare forskning har 92% av 

konsumenter världen över sagt att de har förtroende för WOM rekommendationer som 

kom från den skala av personer som har inflytande. Denna typ av förtroende överskrider 

all annan marknadsföring som exempelvis annonser och varumärkeskommunikation. I 

detta sammanhang menar forskarna att influencers med ett skapat förtroende troligtvis 

skulle kunna leda kunder till att acceptera rekommendationer, fatta köpbeslut och välja 

transaktionspartners inom e-handel. Av denna anledning har intresset för att identifiera 

dessa trovärdiga influencers uppstått (Liu et al, 2015). 

3.4.3 Influencers i bloggosfären 

En typisk blogg består enligt Li, Lai & Chen, (2011) av kombinationer av text 

(grundinnehållet), bilder och videos (multi-media kanaler) och länkar (länkbaserat 

nätverk). Sociala medier, inkluderat bloggatmosfären, är fortfarande ett ämne som 

Uzunoglu & Kip (2014) diskuterar i den akademiska litteraturen och hur den den ska 

implementeras i praktiken. Genom att upptäcka inflytelserika bloggare har sociala 

aktiviteter som tar plats på bloggar blivit enklare att förstå och har lett till unika 

möjligheter till reklam och försäljning (Li et al, 2011). Bloggsystemet har enligt Li et al, 
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(2011) vuxit och fått stor uppmärksamhet på sociala nätverk och bloggar erbjuder således 

en mer öppen kommunikationskanal för individer att läsa, kommentera och engagera sig 

på. Li et al, (2011) beskriver vidare att hitta en lämplig blogginfluencer är ett viktigt 

undersökningsmoment, då det visat sig att bloggare influerar världen både i och utanför 

bloggosfären. Uzunoglu & Kip (2014) skriver om ett flertal forskares åsikter som stärker 

resonemanget om bloggare som mäktiga influencers som också menar att bloggare är mer 

digitalt inbäddade än andra internetanvändare. 

  

Bloggares tillgivenhet att delge personliga och utlämnande information är enligt Cheung 

& Thadan (2012) avgörande för att hela tiden hålla sina följare intresserade och 

underhållna. Från ett marknadsföringsperspektiv kan en bloggare ha en nyckelroll i att 

erbjuda möjligheter att lansera nya produkter eller att introducera en redan existerande 

produkt till en ny marknad (Cheung & Thadan, 2012). 

  

Precis som Uzunoglu & Kip (2014), hävdar även Edwards (2016) att det är viktigt att 

lägga ner mycket tid på att identifiera den mest relevanta bloggaren. Uzunoglu & Kip 

(2014) framhäver även vikten av att se över bloggarens skrivstil och tonläge, då detta 

speglar bloggarens karaktär. Li et al, (2011) argumenterar också att bloggare får en 

starkare trovärdighet om denne får många rekommendationer och kommentarer. Antalet 

kommenterar och citeringar visar hur stor påverkan och effekt marknadsföringen 

genererar. Med andra ord indikerar ett stort antal kommentarer att bloggaren har ett stort 

inflytande på sina följare och att dess rekommendationer ofta leder till köp, medan få 

kommentarer visar att intresset för bloggaren är lågt (Li et al, 2011). Detta styrker även 

Uzunoglu & Kip (2014) då de menar att antal följare, kommenterar och länkar visar hur 

stort inflytande bloggaren har. 

3.4.4 Influencers och eWOM 

Sociala nätverk och medier har enligt Erkan & Evans (2016) gjort det möjligt att sprida 

och diskutera sina åsikter och erfarenheter med individer runt om i hela världen. Vidare 

menar författarna att det är på grund av att sociala medier är så lättillgängliga som de har 

ökat i användning som en informationskälla. Kim & Ko (2012) menar precis som 

Standing, Holzweber & Mattsson (2016) att olika aktiviteter som sker på sociala medier 
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har stort inflytande på ett varumärkes trovärdighet och rykte. Vidare diskuteras att det är 

viktigt att skilja på positiv respektive negativ eWOM. Ishida et al, (2016) hävdar att 

negativ eWOM har större påverkan på ett varumärkes rykte än vad positiv eWOM har då 

negativa åsikter sprids snabbare och ger en större effekt. Pophal (2016) drar resonemanget 

ytterligare genom att påstå att influencermarknadsföring egentligen inte är någonting 

annat än word-of-mouth marknadsföring. 

3.4.5 Följarskap och engagemang 

Att människor väljer att följa andra personer är något som faller sig naturligt skriver Gill 

(2011), han poängterar dock att det inte nödvändigtvis behöver vara något som är 

dominerande i det mänskliga beteendet. Gill (2011) menar att ledarskap och följarskap är 

något som ofta faller sig naturligt och att inom de områden där individer innehar expertis 

tenderar personer att agera ledare. Gill (2011) skriver dock att följare i många lägen 

besitter stor makt i from av att kunna välja att följa eller motstå och istället leda själva, 

han menar på att det heller inte är ovanligt att följaren öppet kritiserar ledare och dess 

beslut. Uhl-Bien, Riggio, Lowe & Carsten (2013) skriver att det har länge varit känt att 

följarskap är grundläggande för att ledarskap ska existera. Uhl-Bien et al, (2013) menar 

även på att det finns ett missförstånd inom ledarskap och följarskap i det avseendet att 

följarskap uppstår i social och relationsgrundade sammanhang mellan personer. I detta 

avseendet kan ledarskap endast existera om det existerar följarskap, utan följare och 

följarbeteende finns där inget ledarskap. Uhl-Bien et al (2013) menar på att följa 

beteenden är avgörande för ledarskapsprocessen. 

  

“if leadership involves actively influencing others, then followership involves allowing 

oneself to be influenced” Shamir (2007, p. 196.) 

  

Uhl-Bien et al, (2013) definierar följarskap utifrån två perspektiv som en rang och eller 

roll och som en social process. Uhl-Bien et al, (2013) poängterar även att om ett följarskap 

och ledarskap ska kunna existera sker detta endast om ledarens egenskaper identifierar 

sig med sina följares beteende och behov. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 

Följande avsnitt presenterar den empiriskt insamlade datan och blandas med teoretisk och 

empirisk analys. Den empiriska datan presenteras tematiskt, vilket innebär att resultatet 

från intervjuerna presenteras löpande tillsammans med teoretiska analyser. 

  

Huvudområdena som diskuterades i intervjuerna utgör rubrikerna och därmed strukturen 

för kapitlet. Avsnittet är uppbyggt enligt följande: 

  

4.1 Praktiska aspekter av influencer marketing diskuterar en övergripande bild av 

influencer marketing med fokus på syfte och nytta, och inkluderar även 

samarbetsprocessen. 

  

4.2 Co-branding win-win behandlar co-branding och hur det argumenteras för både från 

en influencers perspektiv och ett företags. 

  

4.3 Att finna rätt influencer utgör den viktiga aspekt om att identifiera rätt influencer 

för att lyckas med sitt budskap. 

  

4.4 Varumärkets trovärdighet berör vikten av att skapa ett trovärdigt varumärke för att 

undvika att endast bli förknippad med sponsrade inlägg och att istället skapa en realistisk 

bild av sig själv gentemot sin publik. 

  

4.5 Det handlar om engagemang diskuterar vikten av en dedikerad och engagerad 

följarskara. Detta relaterar till att kvalitet är viktigare än kvantitet i det avseendet att aktiva 

följare ger ökad respons. 

  

4.6 Framtidsvisioner inom influencer marketing behandlar respondenternas teorier 

och tankar kring utvecklingen av influencermarknadsföring och hur det kommer att 

påverka branschen i framtiden. 

  

Intervjuerna genomfördes med inblick i företagsvärlden med största fokuset på 

influencers och dess erfarenheter, vilket relaterar till att de uttalanden respondenterna gör 
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berör influencermarknadsföringen. Således blir detta koncept inte implementerat 

genomgående i intervjuerna då sammanhanget är underförstått. Respondenterna 

presenteras återigen nedan: 

  

● Petter Egnefors, influencer. 54 200 följare på instagram, 51 700 prenumeranter 

på youtube. (Telefonintervju 2017-04-19) 

● Vanja Wikström, influencer. 20 800 följare på instagram, 10 000 unika 

bloggläsare i veckan (Telefonintervju 2017-04-19) 

● Sanne Andersson, influencer, 41 700 följare på instagram, bloggläsare i veckan 

(Telefonintervju 2017-04-20) 

● Lucas Simonsson, influencer, 337 000 följare på instagram, 41 000 

prenumeranter på youtube (Telefonintervju 2017-04-20) 

● Sofie Simonsson, Senior media planner, Market Solutions (Telefonintervju 

2017-04-20)  

● Séan Canning, Head of personal branding, Mindmakers PR (Telefonintervju 

2017-04-21) 

4.1 Praktiska aspekter av influencer marketing 

4.1.1 Syftet, nytta och effektivitet 

En inledande fråga vi ställde samtliga respondenter var varför de tror att företag använder 

influencer marketing och co-branding i syfte att nå ut med sitt budskap. Våra respondenter 

menar att influencers som är aktiva på sina sociala kanaler även har en stor publik vilket 

innebär att de får en bredare spridning, något som Uzunoglu & Kip (2014) styrker i sin 

teori. Samtliga respondenter är även eniga om att det krävs hårt arbete och att det inte 

endast räcker med att lägga upp fina bilder eller kortare tweets, utan att det krävs 

kontinuerliga publiceringar som kräver noggranna schemalagda publiceringar med ett 

innehållsrikt budskap. Sanne Andersson5 ger ett tydligt exempel och menar på att hon 

hela tiden måste jaga sina kunder genom att kontinuerligt publicera. Samtidigt menar hon 

hon att hon får bra spridning genom samarbetet med klädföretaget NA-KD. Förutom det 

samarbetet måste hon själv vara aktiv och ständigt publicera innehåll med anledningen 

                                                 
5
 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
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att hennes följare kommer att tycka att hon är tråkig om hon inte gör det. Lucas 

Simonsson6 pratar om att han på social medier är det enkelt att skaffa sig en helhetsbild 

för hur ett samarbete har gått efter avslutad process. Han kan exempelvis se vilken 

målgrupp budskapet nått ut till samt antal unika visningar ett inlägg fått. Han trycker på 

att det är bra att kunna visa vilka resultat ens tidigare samarbeten gett för företag som 

överväger att inleda ett samarbete. Nackdelar med influencermarknadsföring menar han 

dock är att det kan generera i mycket negativ respons på sociala medier, i form av tråkiga 

och negativa kommentarer. Han jämför sociala medier med tv reklamen och påvisar att 

där är det ingen som har möjlighet att kommentera eller delge sin kritik, vilket han kopplar 

till att det är väldigt viktigt att det blir rätt reklam när kommunikationen sker genom 

influencers. 

  

Kohli et al, (2015) skriver att sociala nätverk bidragit till ett ökat antal skilda målgrupper, 

Séan Canning7 hävdar även han att tack vare sociala medier och 

influencermarknadsföring kan man kostnadseffektivt nå ut till sin målgrupp om medlen 

används på rätt sätt. Han fortsätter att poängtera att nå ut till sin målgrupp genom sociala 

medier är ett väldig slagkraftig marknadsföring. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att 

nå ut till rätt eller en viss målgrupp, just för att det är enkelt att följa vilka som faktiskt 

engagerar sig i det som publiceras på sociala medier. Kilgour et al, (2015) menar precis 

som Séan Canning8 och Sanne Andersson9 att aktiviteterna på sociala medier kan följas, 

vilket medför ökade möjligheter till målgruppssegmentering. Séan Canning10 

exemplifierar med att man kan se vilket content som verkligen fungerar för vilken 

målgrupp. Kohli et al, (2015) styrker detta och menar att företagen får en större inblick i 

individens preferenser. 

  

“ Det kan ju engagera mera att när ens idol lägger upp något om någonting snarare än 

om man läser om det i någon tidning eller annons. På det viset är det också mer 

                                                 
6
 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 

7
 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 

8
 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 

9
 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 

10
 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
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kostnadseffektivt”- Séan Canning11 

  

Sofie Simonsson12 pratar om att på Facebook finns idag 80% av Sveriges 

internetanvändare. Vidare förklarar hon att oavsett vilken målgrupp kunden har så är det 

80% av dem som nås via Facebook, då 80% av alla användare finns på den plattformen. 

Hon trycker på att av just den anledning nås därav kundens målgrupp med. Facebook 

förklarar Sofie Simonsson13 är den kanal som används åt företag för att få ut de sponsrade 

inläggen. Detta innebär att Market Solutions via Facebook sponsrar kundens egna 

uppdateringar, med syftet att få ut kundens content. Processen är uppbyggd genom att de 

lägger ut en stor artikel som en mediebyrå publicerat åt dem på kundens hemsida, sedan 

länkas den in på Facebook och då väljer medieplanerare på Market Solution ut för vilken 

målgrupp och för vilka företag just den artikeln ska bli synlig. Detta i sin tur ska driva 

trafik till kundens hemsida och visa vilket kompetent företag det är. 

  

“Facebook används mer som en plattform för att få ut sin kunskap och kunskap tyder ju 

alltid på att du har kompetens.”- Sofie Simonsson14 

  

Precis som Séan Canning15 var inne på att influencermarknadsföring är billigt, bekräftas 

detta av Petter Egnefors16. Dock menar han på att det är extremt överbetalt och att inte 

många riktigt förstår hur mycket pengar influencers kan tjäna om man inte ställer några 

krav. Det Petter Egnefors verkligen tjänar per sponsrat inlägg är 50 öre per följare han 

har och per inlägg han gör. Han fortsätter och framlägger att med  minimala krav menar 

han på att influencers har möjligheten att göra tre sådana sponsrade inlägg i veckan. Lucas 

Simonsson17 hävdar även han att influencermarknadsföring är väldigt billigt och att 

priserna är alldeles för låga om man jämför med andra marknadsföringskanaler idag. Han 

trycker på att den främsta anledningen till att influencermarknadsföring används är just 

för att det är billigt. Han menar även att spridningen marknadsföringen får är även den 

                                                 
11

 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
12

 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
13

 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
14

 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
15

 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
16

 Petter Egnefors influencer, telefonintervju 2017-04-19 
17

 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
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positiv, men inte i jämförelse med fördelarna med de låga kostnaderna. Vanja Wikström18 

tycker att det är väldigt positivt att det finns möjligheter att tjäna pengar på att vara en 

förebild. Labrecque et al, (2011) och Vanja Wikström19 menar att identiteter skapas i en 

online miljö och som influencer kan man antingen inspirera eller irritera för att få följare 

på sina plattformar. Sociala medier har därmed gjort personal branding mer 

kostnadseffektiv. 

4.1.2 Samarbetsprocessen 

Då vi har intervjuat både influencers och företag som arbetar med online 

mediekommunikation som fungerar som en portal för att hitta potentiella co-brands åt 

kunders räkning, har vi fått en god inblick i hur processen ser ut. Lucas Simonsson20 och 

Vanja Wikström21 förklarade att i många fall hör företag av sig till en 

kommunikationsportal där byråns jobb är att matcha ihop företagets önskemål med en 

relevant influencer. Byråns arbete blir då att komma överens om och ta fram ett avtal med 

inkluderat prisförslag som sedan skickas till influencern som i sin tur får ta ställning till 

avtalets ramverk. Park et al, (1996) beskriver att co-branding kan vara av två typer; 

kompletterade eller liknande. Forskarna förklarar att ett kompletterande samarbete varvid 

två företag har lika uppsättning attribut som är relevanta för båda varumärkena. 

  

Sofie Simonsson22 förklarar att en medieplanerare arbetar lite som en konsult åt kunder 

genom att planera marknadsföringsbudgetar. Hon beskriver tydligt att processen fungerar 

så att en kund kommer till dem med en budget och presenterar vilket mål de har med sin 

marknadsföring. Exempel på mål kan vara att de vill synas till en specifik målgrupp, 

under en viss period och att de ska marknadsföra just de här produkterna. Som 

medieplanerare är det hennes uppgift att samla in och utgå från den information som blivit 

given av företaget för att skapa sig en övergripande bild av hur målgruppen ska nås på 

bästa sätt. Nästa steg blir således att avgöra vilka medier som skall nyttjas, några som hon 

jobbar dagligen med är; Google, Eniro, Aftonbladet, print, digitalt, tv, radio, influencers, 

                                                 
18

 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
19

 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
20

 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
21

 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
22

 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
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sociala medier. I slutändan menar hon att det handlar om att de vill uppnå kundens mål 

och att både Market Solution ska tjäna pengar, vilket de gör om de når kundens målgrupp. 

 

“Vad kan jag göra bäst för att den här kunden ska nå sina kunder eller sin målgrupp så 

effektivt som möjligt.” - Sofie Simonsson23. 

 

Hur olika co-brand kan vara utformade diskuterades även av alla respondenter. Séan 

Canning24 förklarade att Mindmakers PR ibland jobbar med betalda samarbeten där de 

betalar en influencer för att publicera budskapet på deras sociala medier, men att det i 

många fall också kan vara så att de arbetar med en så pass åtråvärd produkt så att betalning 

inte är nödvändig, utan att det endast krävs att de skickar produkten som en gåva. Vilket 

samarbete som blir aktuellt beror på vem kunden och influencern är. Detta är även något 

som Pophal (2016) diskuterar när hon presenterar två exempel på samarbeten, vilka är att 

företag antingen betalar för publicitet, eller att man vinner individernas support naturligt. 

Petter Egnefors25 förklarade att till en början i hans karriär fick han olika typer av 

produkter skickade till sig för att göra reklam för dessa, men att det på senare tid handlat 

om mer seriösa och betalda samarbeten. 

  

Vanja Wikström26 och Lucas Simonsson27 pratade båda två om att ett samarbete också 

kan gå till så att ett företag som anser att deras profil stämmer överens med företagets, 

hör av sig direkt till dem och presenterar ett förslag för ett samarbete. Något Park et al, 

(1996) definierar till ett liknande samarbete där de båda varumärkena har liknande 

uppsättning egenskaper. Det kan också vara så att nystartade företag vill använda “Vanja” 

som varumärke för att stärka sitt egna varumärke (Vanja Wikström28). Park et al, (1996) 

förklarar detta som ett samarbete där den ena partens varumärkesattribut har högre status 

än den andra. 

                                                 
23

 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
24

 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
25

 Petter Egnefors influencer, telefonintervju 2017-04-19 
26

 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
27

 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
28

 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 



 

 

  

 

 

39 
 

4.2 Co-branding win-win 

4.2.1 Från två perspektiv 

Efter att ha intervjuat respondenterna om hur de ser på co-branding har det framgått både 

från en influencers perspektiv och ett företags perspektiv att samarbetet är väldigt viktigt 

för båda parter, samt att det ska leda till en långsiktig relation. Samtliga respondenter 

menar att målet med ett co-brand samarbete är att stärka sitt egna varumärke och dess 

existens, vilket Lee & Decker (2016) styrker i sina teorier. Syftet med co-branding är 

enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2016) att synas gemensamt och därmed gynnas av de 

positiva känslor som ett varumärke besitter. Séan Canning29 styrker detta och menar att 

det mjuka värden som en influencer besitter, kan i ett bra samarbete överföras på 

företagets varumärke. Leuthesser, Kohli och Suri (2003) påpekar att en fördel med att 

inleda ett samarbete mellan företag är möjligheten att äntra en ny marknad eller nå en ny 

målgrupp. Sofie Simonsson30 säger även hon att fördelar med att samarbeta med ett annat 

företag eller influencer är att företaget inte behöver lägga tid och pengar på att 

marknadsföra sig och kan istället optimera sin marknadsföring och/eller klickträff för sin 

valda målgrupp genom att hyra in en byrå. 

  

Samtliga respondenter är eniga om att endast inleda samarbeten med varumärken och 

företag som avspeglar dess identitet för att undvika förvirring och negativa associationer. 

Séan Canning31 och Sofie Simonsson32 uttrycker tydligt sin medvetenhet kring vilka 

risker som är förknippade med co-branding. Detta är även något Wasburn, Till och 

Priluck (2000) framhäver när de argumenterar för att det enskilda varumärket kan 

påverkas och skadas om den andra parten hamnar i blåsväder. 

4.2.2 Att bygga relationer 

Lucas Simonsson33 svarade för hur viktigt det är att bygga en relation med företagen både 

på kort och lång sikt. Han menar vidare att om möjligheten fanns hade han velat ha 
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långsiktiga relationer med alla företag då det enbart medför fördelar. 

 

“Det är därför jag föredrar att samarbeta med företag face to face istället för via en 

byrå då man får en bättre relation till företag eftersom man lär känna varandra. På så 

sätt kan vi tillsammans skapa en starkare relation”- Lucas Simonsson34. 

  

Séan Canning35 och Sofie Simonsson36 som båda arbetar på en kommunikationsbyrå 

anser båda att samarbeten bör vara av långsiktig karaktär. De framlägger att de gärna 

arbetar med löpande samarbeten och att det är under dessa samarbeten det skapas värde 

och innebär möjligheter att få påverka för framtiden. Ett löpande samarbete menar Sofie 

Simonsson37 sträcker sig över minst ett år och deras mål på Market Solutions är att de ska 

arbeta med existerande kunder även nästkommande år. Kohli et al, (2015) framhåller att 

det är viktigt att skapa emotionella kopplingar till varumärket. I samarbetsprocessen som 

Sofie Simonsson38 beskriver tidigare anser hon att nackdelar är att de aldrig kommer att 

lära känna ett företag lika bra som de gör själva. 

  

Hon förtydligar ytterligare att för att undvika missförstånd med kunder arbetar de på så 

sätt att de skriver en text åt ett företag som företaget i sin tur får granska och godkänna 

innan den publicerar på deras kanaler. Hon anser att hon skriver bättre inlägg åt de företag 

som hon arbetat med under en längre period, snarare än åt företag som hon inte har full 

kontroll. Därmed tas nackdelen med att kunden inte känner sig hemma i texten bort. 

Deighton & Kornfeld, (2009) poängterar att tack vare den sociala medieutveckling har 

individen fått ökade möjlighet att kommunicera fritt och därmed skapa nya relationer. 

Petter Egnefors39 tar deras resonemang ett steg längre och menar att konsumenter inte 

nöjer sig med korta klipp och sketcher från hans kanaler, utan han har uppmärksammat 

att hans följare vill se mer, “konsumera längre” och få en relation till honom. 
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Lucas Simonsson40 säger att det är viktigt att bygga relationer med företag inför framtiden 

och inte bara i ett samarbetssyfte. Han påvisar att han inte vet hur länge han kommer att 

vara framgångsrik inom influencermarknadsföring och att en god relation kan leda till 

jobbmöjligheter.  

4.3 Att finna rätt influencer 

4.3.1 Identitet och passform 

Petter Egnefors41 påpekar att han är sitt eget varumärke och det är där hans egna 

personlighet speglas. Han jämför det med att han är vegan och därför aldrig skulle göra 

ett samarbete med exempelvis McDonalds. Sanne Andersson42 utvecklar detta när hon 

förklarar att hela hennes varumärke är uppbyggt kring hennes eget namn vilket avspeglas 

på alla hennes olika kanaler. Hon framlägger även att hon har mycket att tacka sin blogg 

för och att utan den hade hon inte varit där hon är idag. Respondenternas resonemang kan 

kopplas samman med teorier från Shepherd (2005), Labrecque, Markos och Milne (2011) 

och Hakinson (2001) som beskriver möjligheten att individer kan vara sina personliga 

varumärken samt skapa ett särskiljande varumärke och personliga profiler där de kan 

marknadsföra sig till en bred publik. Shepherd (2005) menar vidare att varje individ har 

makten och möjligheten att vara sin egen marknadsförare, vilket våra respondenter är 

eniga med då de är noga med att spegla sin egen identitet. 

  

Ur resonemanget ovan förhåller sig även företag till att det är viktigt att identifiera rätt 

influencer. Séan Canning43 menar att hitta rätt influencer kräver ett svårt och viktigt 

identifieringsarbete och att som PR konsult måste ha en allmänbildning om vilka 

influencers som påverkar vilken målgrupp. Om det handlar om att marknadsföra ett 

träningsmärke gäller det att identifiera vilken individ som kan vara den mest relevanta 

träningsprofilen med stora kanaler. Teorier från Uzunoglu & Kip (2014) och Edwards 

(2016) styrker att det gäller att lägga mycket tid på att identifiera den mest relevanta 
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profilen. Sofie Simonsson44 pratar om de tre Göteborgarna, Jonas Fagerhult, Lucas 

Simonsson och Carl Deman (JLC), och att de via deras kanal kan tjäna bra med pengar 

på bara några minuter. Sofie Simonsson45 påvisar dock att deras samarbete med 

Falkenbergs Strandbad blir svårt att utläsa vilken effekt det får på följare som verkligen 

genererar i försäljning. Falkenbergs Strandbads målgrupp anser hon vara 25+ medan 

målgruppen för JLC inte är 25+. 

 

Freberg et al, (2010) förhåller sig till att expansionen av influencers i sociala medier 

medfört att tekniker för att spåra och följa inflytelserika influencers vuxit fram. Freberg 

et al, (2010) menar att mätningar genom antalet träffar på en blogg eller antalet följare är 

relevanta mått. När vi frågade våra influencers om deras följare så var de väl medvetna 

om deras följarantal på sociala medier samt hur många unika visningar de har på sina 

bloggar varje vecka och månad. 

4.4 Varumärkets trovärdighet 

4.4.1 Att möta förväntningar 

Petter Egnefors46 pratar mycket om att det är väldigt viktigt att vara försiktig med vilka 

samarbeten man gör för att inte förknippas med fel slags företag. Han förklarar att 

samarbeta med exempelvis spelföretag eller alkoholföretag skulle kunna sänka hans 

varumärkesvärde. Att dessa samarbeten i de flesta fall skulle ge bättre betalt menar han 

är något man får bortse ifrån och istället fokusera på vad som är viktigast. Lee & Decker 

(2016) diskuterar att den förväntade prestationen kunden har om ett varumärke även 

överförs till samarbetet och att kunder kan ha skilda förväntningar på olika företag och 

varumärken. Detta är något som Sanne Andersson47 uppmärksammar när hon indikerar 

på att företag inte måste ge sig på de allra största profilerna vid samarbeten, utan att de 

lite mindre profilerna skulle bli mer trovärdiga. Hon menar att de mindre profilerna oftast 

har fler trogna och aktiva följare än de större som ska passa en bredare målgrupp. Även 
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Petter Egnefors48 upplever att det finns skillnader mellan influencers trovärdighet. Han 

pratar om att “riktiga influencers” gör det mesta och lägger ofta ut sponsrade inlägg. Petter 

Egnefors49 menar att ingen bryr sig om vilket kaffe en viss profil dricker idag eftersom 

samma profil kommer att dricka en annan sort imorgon. Därmed finns det ingen 

trovärdighet och själv försöker han vara försiktig med dessa sponsrade samarbeten. Liu 

et al, (2015) styrker detta och menar att förtroende för en influencer påverkar kundens 

beslutsfattande och trycker på att trovärdighet är viktigt i online sammanhang där det inte 

existerar face-to-face interaktioner. 

  

Personer som är “riktiga influencers” i grund och botten menar Petter Egnefors50 inte har 

några problem att publicera sponsrade inlägg. Vidare skiljer han på att man kan gilla en 

influencer, men att få människor faktiskt känner beundran för dem. Istället ser man upp 

till någon som är framgångsrik inom sitt fält och den personen ses som en förebild. Han 

menar dock att man ibland får göra samarbeten som inte uppskattas av följarna för att det 

är bra betalt, men flikar in att så länge man inte gör det för ofta är det okej. Lee & Decker 

(2016) styrker detta och menar att beroende på vilka förväntningar kunden har om olika 

varumärken eller personer ger det höga respektive låga förväntningar på utformandet. 

4.4.2 Genomskådning 

Vanja Wikström51 och Uzunoglu & Kip (2014) anser att influencermarknadsföring 

genom samarbeten med bloggare är ett bra sätt att göra trovärdig reklam. Vanja 

Wikström52 tycker att det är bland den bästa typ av reklam ett varumärke kan få, eftersom 

att varumärket får rekommendationer av en person som följarna ser upp till som en 

förebild eller kompis. Uzunoglu & Kip (2014) menar att det är som Vanja Wikström53 

säger är att genom samarbeten med bloggare skapar företag sig en trovärdigare position 

bland sina kunder i en online miljö. 
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Efter intervju med Sanne Andersson54 framgick det att hon var väl insatt i hur kunderna 

skulle kunna uppfatta ett sponsrat inlägg. Ett dilemma som Pophal (2016) påpekar uppstår 

med betalda influencers är att följarna kan bli besvikna när de upptäcker att den influencer 

som de har förtroende för får betalt för att visa upp varumärket. Sanne Andersson55 

beskriver att inlägg av de profilerna hon själv följer inte alltid känns äkta. Merparten av 

inläggen känns köpta säger hon och menar att det är där man som följare måste tänka till. 

Hon menar att följare och användare på sociala medier ser igenom de sponsrade inläggen. 

Av egen erfarenhet upplever Sanne Andersson56 att hennes följare inte alltid tror på det 

hon skriver när det är sponsrade inlägg, men att hon försöker skriva det så trovärdig som 

möjligt. Hon förtydligar och säger att hon endast skriver om sådant som hon själv tycker 

om och om varumärken som hon kan relatera till sig själv och som stärker hennes egna 

varumärke. Hon tycker det är synd att det inte alltid framgår att hon tycker att produkten 

är riktigt bra, när det i många fall är bra produkter hon marknadsför. 

 

Uzunoglu & Kip (2014) framhäver hur viktigt det är att bloggarens sätt att skriva på och 

tonläget speglar bloggarens karaktär. Sanne Andersson57 hävdar att influencers måste 

bearbeta sina inlägg för att få det att verka trovärdigt och seriöst. Hon själv anser att sina 

inlägg vara trovärdiga då hon inte försöker provocera för att få följare eller vika ut sig för 

att få fler läsare på bloggen. Hon pratar även om att det är viktigt att inte förmedla fel 

känslor på sin blogg, eller att hänga ut folk eller att följare känner att de kan kommentera 

fritt kring hennes varumärke.  Hon avslutar med att tillägga att alla (influencers) får ju 

såklart göra som dem vill ändå. Sanne Andersson58 säger att följare mer och mer börjar 

genomskåda att allt inte är så perfekt som det verkar på bild och hon menar att följarna 

måste läsa mellan raderna lite för att skaffa sig en verklighetsuppfattning. Som influencer 

måste man vara medveten om att det är en ny bransch och vara säker på vart man själv 

står och vad ens varumärke förmedlar och undvika att publicera samarbete efter 

samarbete (Sanne Andersson,59). Liu et al (2015) diskuterar att ett förtroende uppstår för 
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de influencers som kunderna har liknande intressen och kan identifiera sig med. När dessa 

inflytelserika personer sprider eWOM att det bidrar till ökat förtroende än traditionell 

marknadsföringskommunikation genom traditionella medier. 

4.5 Det handlar om engagemang 

4.5.1 Kvalitet framför kvantitet 

Att engagera sina följare och kommunicera med dem genom sociala medier är en 

återkommande diskussion i intervjuerna. Vanja Wikström60, Lucas Simonsson61, Sanne 

Andersson62 och Séan Canning63 är i enighet med tidigare forskare medvetna om att det 

handlar om att hålla sin publik engagerad. Freberg et al, (2010) menar att inflytande 

online syftar på kvalitet och inte kvantitet och Ashley & Tuten (2015) argumenterar att 

sociala medier medfört att följarna kan engagera sig i influencers personliga varumärke. 

  

Vanja Wikström64 förklarar att i och med att hon arbetar både som influencer och som 

egenföretagare har hon insikter från båda perspektiven. Hon menar att hon har jobbat med 

influencers som har 500 000 följare på Instagram men endast uppnått en försäljning på 

1000kr, medan en kampanj med en influencer som har 6000 följare på Instagram 

genererade i en försäljning på 20.000kr.  

 

“Det handlar om att hitta rätt influencer med en engagerad målgrupp. Antalet följare är 

inte så viktig som många tror”. - Vanja Wikström65. 

 

Detta är även någonting Séan Canning66 argumenterar för när han svarar att det inte alltid 

behöver vara de profilerna eller influencers som har störst kanaler som är de mest 

effektiva att använda då de ofta saknar den engagerade publiken som är så viktig. 
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4.5.2 Att upprätthålla intresset 

För att hålla sina följare intresserade och underhållna, är det viktigt att delge personliga 

och utlämnande information vilket Sanne Andersson67 och Cheung & Thadan (2012) är 

helt eniga om krävs för att upprätthålla intresset. Enligt Lui et al, (2011) har 

bloggsystemet vuxit och bidragit till en öppen kommunikationskanal för individer att 

kommentera och engagera sig på. Lucas Simonsson68 menar att det är jätteviktigt att de 

som följer en är aktiva och engagerar sig i det han gör. Han menar att annars saknar allting 

ett syfte och betyder förmodligen att influencern är påväg att försvinna då intresset för att 

följa  har svalnat. Detta styrker även Li et al, (2011) när de argumenterar för att bloggare 

med många kommentarer och citeringar visar på en effektiv marknadsföring och att ett 

stort antal kommentarer således indikerar på att bloggaren har ett stort inflytande på sina 

följare. 

  

Séan Canning69 menar precis som Kim & Ko (2012) och Standing et al, (2016) att olika 

aktiviteter som sker på sociala medier har stort inflytande på ett varumärkes trovärdighet 

och rykte. Séan Canning70 utvecklar resonemanget då han påstår att en engagerad publik 

skapar tredjepartskommunikation och WOM, vilket är avgörande för att sprida sitt 

budskap. En blogg med många kommentarer och rekommendationer leder enligt Li et al, 

(2011) ofta till köp och Pophal (2016) menar att influencermarknadsföring inte är 

någonting annat än WOM marknadsföring. 

  

Sofie Simonsson71 menar att syftet med att kommunicera på Facebook är att få ut 

företagets content och genom de sponsrade inläggen få ut sitt budskap. Ashley & Tuten 

(2015) styrker att varumärkessponsrat content ger positiva effekter i form av engagemang 

från kunder genom likes, kommentarer, delningar eller ökad försäljning. Sofie 

Simonsson72 indikerar att Facebook som plattform inte är tillräckligt stor för att förmedla 

hela företagets content och att dessa mikrobloggar används för att leda följare och 
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potentiella kunder till den verkliga hemsidan. Liu et al, (2015) påvisar även dem att 

influencers med förtroende kan leda kunden till att acceptera rekommendationer och fatta 

köpbeslut. 

4.6 Framtidsvisioner inom influencer marketing 

4.6.1 Respondenternas långsiktiga tankar 

Att influencermarknadsföring är ett fenomen som växer är något som majoriteten av våra 

respondenter är eniga om. Lucas Simonsson73, Sanne Andersson74, Vanja Wikström75, 

Séan Canning76 och Sofie Simonsson77 är alla övertygade om att 

influencermarknadsföring kommer att växa ännu mer och ta över stora delar av den 

traditionella marknadsföringen. Att marknadsförare och företag måste ligga i framkant 

och hela tiden identifiera nya trender och tekniker är något som styrks både av experter 

på eMarketer (2017) och Uzunoglu & Kip (2014). 

  

Lucas Simonsson78 pratar om att influencermarknadsföring har funnits ganska länge men 

att det verkligen fått tillväxt det senaste året. Han menar att linjärtv inte är så häftigt längre 

och att han hellre ser att företag undviker marknadsföring på TV och istället satsar på 

sociala medier. Sanne andersson79 tror även hon att TV inte kommer bli mer populärt. 

Lucas Simonsson80 avslutar med att påstå att influencermarknadsföring är något som 

kommer finnas länge och att det måste ske drastiska förändringar om 

infleuncermarknadsföringen ska försvinna. 

  

Vanja Wikström81 resonerar precis som Lucas att influencermarknadsföring helt klart är 

den stora framtiden och att alla varumärken, små som stora, kommer att använda sig av 

tekniken om några år. Keller et al, (2003) menar att det är influencers som driver trender 

                                                 
73 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
74 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
75 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
76 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
77 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
78

 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
79

 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
80

 Lucas Simonsson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
81 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 



 

 

  

 

 

48 
 

och påverkar den stora massan. Vanja Wikström82 menar vidare att hon är förvånad över 

att inte fler och större företag har sett potentialen i trenden ännu och fortfarande betalar 

för dyr TV-reklam. Hon menar däremot att hon tror att marknadsföringen kommer att se 

annorlunda ut och inte bestå av att en influencer lägger upp en bild på instagram för att 

marknadsföra ett varumärke. Hon tror snarare att samarbetet kommer att handla om ett 

längre avtal där influencern gör kontinuerliga och flertalet kortfilmer för ett varumärke.  

  

Petter Egnefors83 är däremot ensam om att hävda att influencermarknadsföringen kommer 

att försvinna eller iallafall byta skepnad. Han menar att underhållning kommer att finnas 

men att följa personers liv via Facebook och Instagram är en trend som kommer att dö ut. 

Petter Egnefors84 hänvisar till Alexander Bard som uttalat sig tidigare om att Instagram 

är en trend som kommer att dö 2017 och att följare inte kommer intressera sig i andras liv 

på samma sätt. Petter Egnefors85 tror att livespel kommer bli nästa trend och att offentliga 

personer kommer värna om sin privata sida mer än de gör idag. Han utvecklar och hoppas 

på att en revolt för allt som konsumeras via applikationer kommer uppstå, han vill se 

längre shower istället för korta klipp på Instagram. Detta är något han själv uppfattat från 

sina följare då de vill konsumera längre än 30 sekunders klipp. Han menar att följarna vill 

se mer av dem och få en relation samt ett djupare content. Sofie Simonsson86 menar att 

det syns att influencermarknadsföring blir väldigt mycket större väldigt fort.  

 

Sanne Anderssons87 syn på influencermarknadsföringen är att det kommer utvecklas i 

form av ett helt paket. Att samarbeten kommer byggas kring en influencer och att i paketet 

ingår ett Youtube klipp, Instastory, Instagram inlägg och ett blogginlägg som företag 

betalar ett paketpris för. Hon tror inte på att de enskilda inläggen kommer att finnas kvar. 

Förutom dessa paket pratar Sanne Andersson88 och Séan Canning89 om att det kommer 

bli mer rörlig kommunikation och att alla plattformar anpassar sig efter dessa utföranden. 

                                                 
82 Vanja Wikström influencer, telefonintervju 2017-04-19 
83 Petter Egnefors influencer, telefonintervju 2017-04-19 
84 Petter Egnefors influencer, telefonintervju 2017-04-19 
85 Petter Egnefors influencer, telefonintervju 2017-04-19 
86 Sofie Simonsson Senior media planner Market solutions, telefonintervju 2017-04-20 
87 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
88 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
89 Séan Canning Head of personal branding Mindmakers PR, telefonintervju 2017-04-21 
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Sanne Andersson90 menar att vår generation googlar allting medan den yngre 

generationen youtubar allting. Hon menar att på en blogg försvinner inläggen efter ett tag, 

men att en video alltid kommer att finnas kvar och får då så extremt mycket fler träffar. 

Hon tror att webb TV kommer att bli mer populärt när linjär TV tittande minskar, men att 

televisionen kommer att anpassa sig och marknadsföra sig på nya plattformar. 

  

Sanne Andersson91 pratar även om att skriva texter är enklare än att marknadsföra sig 

själv i rörlig bild, att det är enklare att bortförklara sig i text än i rörlig bild där följarna 

verkligen ser vem hon är. Hon tycker det är positivt att följare vill se fler sidor hos 

influencers på flera kanaler, i pod, rörlig bild och att det är här varumärket kommer att 

stärkas eller försvagas. Detta är något som hon ser som en utmaning när hon ska börja 

göra sin blogg rörligt, men att det kommer att vara till hennes fördel om följare som gillar 

henne nu får se ännu mer personlighet. Hon avslutar med att säga att 

influencermarknadsföring i rörligt format kommer framhäva de kontraster som visas på 

sociala medier och hur det är i verkligheten. 

 

 

 

  

                                                 
90 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
91 Sanne Andersson influencer, telefonintervju 2017-04-20 
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5 Diskussion 

5.1 Egna reflektioner tema för tema 

5.1.1 Praktiska aspekter kring influencer marketing 

Sammanfattningsvis kan vi se att influencer marketing på sociala medier ger en 

helhetsbild av marknaden och öppnar upp möjligheter att följa händelser och aktiviteter 

på sociala medier. Marknadsföringen medför positiva effekter och respons genom att det 

är kostnadseffektivt och precis marknadsföring som når rätt målgrupp. Respondenterna 

är eniga om att det krävs hårt arbete och ett aktivt flöde för att marknadsföringen ska bli 

lyckad. Majoriteten av våra respondenter anser även att influencermarknadsföring är ett 

billigt kommunikationsmedel. Vi kan utläsa att samarbetsprocessen är komplex i det 

avseendet att den kan vara uppbyggd genom direkt kontakt med företag eller via en 

kommunikationsbyrå. Utöver detta kan samarbetet få olika utseenden beroende på skilda 

personligheter hos individer.   

  

Vi ser även ett mönster i att samtliga respondenter lägger stor vikt vid 

“matchningsarbetet” av att finna rätt influencer för rätt företag och att matcha dem med 

varandra. Viktigt är att influencer och företag antingen har liknande eller kompletterande 

attribut för att det ska mynna ut i ett starkare co-brand än om de agerat på skilda håll. 

Våra respondenter värderade långsiktiga samarbeten vilket är något vi kopplar samman 

med att ha god kunskap om företaget de samarbetar med och att veta vilka uttalanden och 

vilken reklam som kommer ge bäst respons. Att under en längre tid arbeta med samma 

företag bidrar det till att influencers kan nå företagets målgrupp på ett djupare plan.  

  

Genom att kontinuerligt publicera innehåll och att kontinuerligt vara aktiv på sociala 

medier är något som respondenterna säger är avgörande för behålla sin följarskara. Detta 

är något som vi ser bör implementeras även på samarbetsprocessen. Att på samma sätt 

som en influencer arbetar aktivt med att behålla sina följare, bör de även aktivt arbeta 

med att behålla samarbetspartners samt söka nya samarbeten som är relevanta för sitt eget 

varumärke. Detta skulle enligt vår uppfattning bli mer lönsamt för enskilda individer, i 

den mening att undvika dåliga samarbeten som i sin tur genererar i dålig publicitet och 

respons. Vi kan se att teorin styrker att så kallade liknande samarbeten är att föredra då 
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varumärken inom samma bransch med samma målgrupp stärker varandras attribut i ett 

co-brand. Således kan vi även konstatera att de influencers som ligger på en portal eller 

arbetar med en mediebyrå har arbetat hårt för att bli så stora att de inte klarar av att sköta 

sina samarbeten på egen hand.  

5.1.2 Co-branding win-win 

Vi kan konstatera att co-branding i många fall är olika viktigt sett från de båda 

perspektiven, men att målet med ett co-branding samarbete är att det ska innebära en win-

win situation som ska gynna alla inblandade parter. Ytterligare reflektioner blir att teorin 

kring co-branding inte ger några riktlinjer för hur relationer utformas i dessa 

sammanhang. Av våra respondenternas svar kan vi dock utläsa att relationer värderas högt 

och att många ser relationen som den viktigaste aspekten i samarbetet. Vi ser ett tydligt 

problem i hur goda relationer ska identifieras. Vad som egentligen anses vara en bra 

relation skiljer sig förmodligen mellan företag och influencers på grund av en mängd 

olika anledningar. Att en relation inte uppstår från start utan växer fram under en 

samarbetsprocess är något som är naturligt i alla typer av relationer. Problemet ligger i att 

många samarbeten avser ett inlägg för att sedan avslutas, vilket samtliga respondenter ser 

som något negativt då relationen till företaget helt uteblir. 

  

Relationsbyggandet inom influencermarknadsföringen kommer i andra hand och 

prioriteras snarare i dagsläget för att det är billigt. Möjligheterna för att skapa starka 

relationer mellan företag och kund via influencers är stora men nyttjas inte ännu till sin 

fulla potential. Séan Canning påpekar tydligt att individer påverkas av en förebild i högre 

utsträckning än av en tidningsartikel.  

 

Beklagligt att se är att utförandet och användandet av influencers inte bearbetas lika väl 

som vid traditionella marknadsföringskommunikation. Således kan vi dra paralleller om 

att beroende på företagets mål är relationsbyggandet olika viktigt. Har samarbetet som 

mål att endast öka medvetenhet och visualitet kring ett varumärke har inte relationen lika 

stor betydelse. Är dock målet att hitta sin rätta målgrupp krävs stor förförståelse för var 

de finns och vad de gillar. Att hyra in en mediebyrå kan därför underlätta processen för 

företaget. Mediebyrån kan göra att influencermarknadsföringen fortfarande kan vara en 
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kostnadseffektiv strategi, samtidigt som den är relationsbyggande, i rätt utförande och till 

rätt målgrupp.  

5.1.3 Att finna rätt influencer 

De reflektioner vi kan dra om identitet och passform kring influencermarknadsföringen 

är att som influencer är och förblir man sitt egna varumärke och att ens identitet 

återspeglas i ens samarbeten. Detta kan i sin tur få konsekvenser om man inte är aktsam. 

Från företagets perspektiv handlar det däremot om identifikation av rätt influencer för att 

ens skapa sig möjligheten att nå sin målgrupp via en influencer. Flera olika profiler kan 

förmodligen vara relevanta för ens varumärke och användas i kommunikationssyfte, men 

att hitta den mest lämpade influencern kan påverka ytterligare. Problemet i detta 

sammanhang kan vi konstatera blir att passformen mellan företag och influencer kan vara 

perfekt, men att det influencers gör privat ändå ger konsekvenser på företagets varumärke 

och rykte. Detta innebär att företag i många lägen tar en större risk när de inleder ett 

samarbete med en influencer. Även en influencers sociala krets kan påverka företaget, då 

kunder skapar associationer och sin egen bild av hur en influencer är. Positivt i detta är 

att influencers som florerar i samma kretsar och som har liknande intressen kan främja 

varandra. Att influencers kan rekommendera andra influencers som de anser lämpade att 

marknadsföra företagets produkt. Som tidigare nämnt skulle ett nätverk av influencers 

och företag som samlas i nätverk eller kluster kunna nå sina målgrupper enklare genom 

att de får rekommendationer från varandra om möjliga samarbeten. 

 

Mycket tid och resurser spenderas på att samla in data kring hur många följare influencers 

har, snarare än hur bra respons samarbetet gett försäljningsmässigt. Séan Canning 

påpekar även att en allmänbildning om vilken influencer som har rätt passform är viktigt. 

Detta är något som vi håller med om och att det är något som erhålls av individer över en 

längre tid. Vi menar även att det är väldigt individuellt och upp till personen hur väl 

lämpad man är att arbeta med att koppla samman företag med en influencer. De 

mediekommunikatörer som arbetar frekvent med att finna rätt passform är mer lämpade 

att utföra undersökningsarbetet än om influencers själva skulle hitta företag. Detta är dock 

något samtliga influencers motsätter sig när de anser att det skapas en starkare relation 

till företaget om de får arbetet med företagen utan en mediebyrås närvaro. De influencers 
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som deltog anser även att en långsiktigt relation är något de eftersöker vid samarbeten, 

men att det sällan blir mer än ett samarbete. En möjlig lösning anser vi är om en 

kommunikatör styr upp samarbetet då de har erfarenhet om att finna rätt passform. 

Influencer och företag får i sin tur arbeta över en längre period i en nära relation till 

varandra. 

5.1.4 Varumärkets trovärdighet 

Att samarbetet känns trovärdigt är något alla respondenterna gemensamt anser vara den 

viktigaste aspekten inom ett co-brand, och detta är även något vi håller med om då vi 

själva har sett samarbeten där de båda parterna inte känns rätt för varandra. Det är viktigt 

att det tydligt framgår vilka inlägg som är sponsrade och att influencers gör dessa 

samarbeten med stor aktsamhet för att inte tappa sitt förtroende. Influencers som är 

duktiga på att endast välja rätt samarbeten med företag som speglar dess identitet anser 

vi vara de influencers som vet vad de sysslar med och som är de mest framgångsrika. 

“Nya” och mindre influencers tar ofta samarbeten som “blir över” när de proffsiga 

influencers redan tackat nej för att börja tjäna pengar. Detta leder bara till att de tappar 

följare redan från start och att de inte lyckas bygga upp ett trovärdigt varumärke.  

 

Från ett företagsperspektiv är det ännu viktigare att välja samarbeten med omsorg då en 

enskild influencer kan skada hela varumärkets rykte och hela dess framtid. Hamnar en 

influencer i blåsväder på grund av dåligt ordval eller liknande drar det med sig hela 

företagets namn och kan innebära slutet då förväntningarna kunden har för varumärket 

drabbas. 

  

Teorier lyfter även fram flera fördelar med sponsrade inlägg som visar att ett sponsrat 

inlägg från en influencer med stort inflytande ökar förtroendet för varumärket hos dess 

följare. Genom att samarbeta med en influencer som bearbetar sina inlägg väl medför ett 

ökat förtroende för båda parter. Ökad medvetenhet och genomskådning av samarbeten 

hos kunderna medför att influencers och företag måste anstränga sig ytterligare för att 

utveckla sina marknadsföringsstrategier. Ju bättre kunderna blir på att se igenom 

samarbeten desto bättre tekniker måste företagen skaffa sig, vilket bidragit till att digitala 

medier fortsatt växa. 
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5.1.5 Det handlar om engagemang 

Efter att vi intervjuat samtliga respondenter visade det sig tydligt att en engagerad publik 

är nyckeln till framgång, vilket vi som författare inte riktigt förväntat oss. Vår uppfattning 

var snarare att det främst handlade om att få en bred spridning och att således ha många 

följare. Det visade sig att en engagerad publik bidrar till bättre kvalitet för både en 

influencer och ett företag, i respons av marknadsföring till rätt målgrupp. Vidare kan vi 

konstatera att det inte behöver vara den största influencern som påverkar sin publik på 

bästa sätt utan att det snarare är de mindre profilerna som engagerar sina följare. Detta 

anser vi grundar sig i att deras följare känner en närmare relation till dessa profiler och 

att följarna engagerar sig mer i att sprida budskapet vidare om de känner en kontakt till 

influencern.  

För företag gäller det att få kontakt med de influencers som engagerar den rätta 

målgruppen för att uppfylla företagets mål. Detta menar vi gynnar företaget på det sättet 

att rätt marknadsföring till rätt målgrupp blir mer kostnadseffektivt än en bred 

marknadsföring till en bred målgrupp. De mindre profilerna tar inte lika mycket betalt 

som de stora profilerna gör, vilket innebär att företagen inte behöver spendera lika mycket 

pengar på sin influencermarknadsföring. 

Influencermarknadsföring kan vi konstatera handlar om en modern och ny version av 

WOM. WOM sprids numera via sociala mediekanaler och dessa nätverk är till för att leda 

kunden vidare till den verkliga hemsidan. Ur detta kan vi utläsa att den influencern med 

störst förtroende med enkelhet förflyttar kunden till företagets hemsida, vilket är syftet 

med sponsrade inlägg på social medier. 

5.1.6 Framtidsvisioner inom influencer marketing 

Marknadsförare står alltid inför utmaningar med att identifiera och hänga med i nya 

marknadsföringstrender. Precis som traditionella kanaler utvecklas är det ingen tvekan 

om att influencermarknadsföringen kommer göra likaså. Teorin tyder på att influencers 

driver trender och våra respondenter är alla eniga om att influencermarknadsföringen 
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kommer att byta skepnad, vilket för oss känns självklart då nya tekniker ständigt driver 

marknadsföringen framåt. Något som ändå är intressant är att WOM genom sociala 

marknadsföringskanaler är dominerande. Delningar, kommentarer och gillamarkeringar 

är en typ av eWOM som följarna själva inte alltid är medvetna om, därav är det en 

framgångsrik marknadsföringskanal sett från ett företagsperspektiv.  

5.2 Konklusion och modell  

Från den insamlade empirin som mynnade ut i sex olika teman i kombination med våra 

egna reflektioner vill vi lyfta fram hur ett co-brand fungerar i ett digitalt nätverk omslutet 

av företag, influencers och mediebyråer, för att påpeka hur dessa tre aktörer alla påverkar 

varandra. Utifrån detta vill vi presentera vår framtagna modell för att visualisera och 

urskilja samarbetsprocesser. 

 

Figur 1. Modell över ett online-influencernätverk (OIN)92 

Modellen utgör en beskrivning av hur ett företag och en influencer som väljer att 

samarbeta både påverkas indirekt och direkt. Modellen visar även att samarbeten kan 

inledas via en mediebyrå eller via direkt kommunikation mellan influencern och 

                                                 
92

 Smiley representerar en influencer. 
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företaget. Modellen visar att inbjudan till samarbete kan ske från alla parter. Det vi vill få 

fram är att samarbeten som har genomförts och avslutats inte försvinner, utan är en 

koppling som alltid kommer förknippas med både företaget och influencern även efter ett 

avslut. Detta menar vi indikerar på att framtida samarbeten kommer att påverkas av 

tidigare samarbeten och ett enskilt samarbete aldrig är ett enskilt samarbete. Alla 

influencers och företag menar vi blir länkade i ett online influencer network (OIN).  En 

influencer och ett företag måste därför få tillgång till tidigare samarbeten för att avgöra 

om de vill att deras egna varumärke ska bli förknippat med nätverkets tidigare historik. 

Att få bli en del av ett framgångsrikt nätverk kan gynna parterna på så vis att de mer 

effektivt når sina mål.  

Samarbeten menar vi också kan växa fram mellan två influencers som arbetar tillsammans 

för att stärka sina varumärken. Information från ett OIN för en influencer bidrar till att de 

enklare kan välja vilka samarbeten de vill inleda, då de kommer att blir förknippade med 

både företaget och med andra influencers som även de har en koppling till företaget. 

Samarbeten vill vi ska mynna ut i ett värde för företag och influencers som medför 

möjligheter för båda parter att påverka framtida relationer mellan dem. Långsiktiga 

relationer mellan företag och influencer kommer således även att påverkas i flera led. De 

relationer som växer fram sammanlänkar influencers med varandra, men även företag 

med varandra i ett socialt nätverk. Ett nätverk som uppmanar till kommunikation och 

nätverkande.  
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6 Slutsats 

6.1 Svar på syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie var att urskilja olika samarbetsprocesser för hur influencers nyttjar 

digitala nätverk och hur det främjar såväl influencer och företag som väljer att samarbeta. 

Vi delade in vårt syfte i tre forskningsfrågor som kommer att besvaras i detta kapitel. Vår 

första fråga löd: 

 

1.På vilka sätt nyttjar influencers digitala nätverk? 

Vår insamlade data tyder på att det krävs hårt arbete och kontinuerliga publiceringar på 

noggranna tidpunkter som även leverera ett djupt och betydelsefullt budskap. Som 

influencer kan vi konstatera att de aktivt måste jaga sin kunder på social medier och att 

det sker genom att kontinuerligt publicera innehåll som fyller följares flöden, därav vikten 

av att nyttja samtliga sociala mediekanaler då alla följare inte nyttjar alla kanaler. 

 

Ur vår empiri kan vi utläsa vikten av att aktiviteterna på sociala medier kan följas, det 

medför ökade möjligheter till målgruppssegmentering. Genom möjligheten att följa 

aktiviteter på digitala nätverk nyttjar influencer sin potential ytterligare, vilket vi menar 

gör det enklare för influencers att påverka sin målgrupp. Den målgrupp som själva 

identifierar sig med influencern som förebild. Detta stöds även av teorier från Kilgour et 

al, (2015) och Kohli et al, (2015) som framlägger att digitala nätverk bidragit till ett ökat 

antal åtskiljande målgrupper. Kan en influencer påverka sin målgrupp på ett djupare plan 

blir det enklare för dem att leda kunden vidare till företagets hemsida. WOM är nu något 

som sprids mer via sociala mediekanaler och således påverkar följarna. Uzunoglu & Kip, 

(2014) menar att microbloggar används som ett effektivt verktyg för att sprida korta 

tilltalande meddelanden där målet är att leda trafiken vidare till influencers egna bloggar 

eller företagets hemsidor, för att utveckla innehållet på dessa plattformar. Vi kan dra 

slutsatsen att influencers nyttjar digitala nätverk för att det är på dessa kanaler influencers 

målgrupp finns. Företag som samarbetar med influencer överför sitt budskap till denne 

individ vars uppgift är att förmedla detta utåt. Influencers i sin tur leder sin målgrupp in 

till företagets hemsida, vilket är samarbetets mål, där båda parter blir nöjda då influencers 
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får betalt och företaget når sitt individuella mål vilket kan vara; ökad visualitet, ökad 

medvetenhet kring varumärket eller ökad försäljning. 

 

2.Vilka lärdomar kan företag få av ett samarbete med influencers gällande vilka 

samarbetsstrategier som är framgångsrika för att förmedla sin marknadsföring? 

 

Att influencermarknadsföringen bidrar med flera lärdomar som företag kan dra nytta av 

kan vi utläsa från vår genomförda studie. För det första kan vi utläsa att ett genomtänkt 

samarbete utformat av en mediebyrå är en mer framgångsrik samarbetsstrategi än om 

företaget på egen hand identifierar influencern och utvecklar ett samarbeten dem emellan 

för att få ut sitt content. Företag kan få goda insikter från mediebyråer som har gedigen 

erfarenhet från att arbeta med olika företag, dessa har under en längre tid erhållit värdefull 

erfarenhet från tidigare samarbeten och upplägg.  

 

Företag kan dra stor nytta av både stora och mindre influencers då de har olika 

målgrupper. En större influencer når ut med företagets bredare övergripande content 

medan en mindre influencer når in på djupet till sina följare. Vår empiri samt befintlig 

teori från Freberg et al, (2010), Uzunoglu & Kip (2014) och Roelans et al, (2016) påvisar 

tydligt att en mindre influencer har mer engagerade följare som är aktiva med att 

kommentera, dela och gilla vad influencern publicerar. 

 

Övervägande empiri talar för att långsiktiga samarbeten mellan företag och influencer är 

en framgångsrik strategi. Företaget kan således få ut sitt content på ett mer trovärdigt sätt. 

Något som även genomsyras i samarbetsprocessen från influencers sida är att om de får 

längre tid på sig att bearbeta vad företaget vill får ut av ett samarbete kommer resultatet 

att bli bättre. En mer bearbetad tex eller klipp kommer att ge mer trovärdighet än om det 

tydligt framgår att det endast är i samarbetssyfte som influencern delar innehållet på sina 

kanaler. Samarbeten där kunden enkelt genomskådar att det är ett betalt samarbete sänker 

förtroendet och trovärdigheten gentemot influencern, vilket teorier från Pophal (2016) 

menar kan göra kunderna besvikna.  

 

3.Hur kan co-branding mellan företag och influencers ge olika respons? 
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En slutsats vi kan dra efter vår genomförda studie relaterat till vår tredje frågeställning, 

är att co-branding uppmanar till tros-revidering, vilket även stöds av Lee & Decker 

(2016). Ett co-brand ska utformas så att det gynnar båda parter och således innebär en 

win-win situation. Respons kan visa sig i ett förstärkt varumärke för företag och 

influencers som skapar nya nätverk. Företag kan som ovan nämnt nå nya marknader i och 

med nya målgrupper som uppstår genom ett co-brand och kan därmed öka sina försäljning 

eller skapa mer medvetenhet kring sitt varumärke. Vi drar slutsatsen att företag har som 

mål att växa och vidare bredda sina marknad, vilket ett lyckat samarbete leder till. Studien 

visar även att respons genom ett co-brand kan ge negativ respons i form av oönskad 

publicitet. Vilket kan visa sig när företag förknippas med influencerns mindre bra beslut 

eller ageranden. Likaväl kan en influencer förknippas med ett företag som sänker deras 

varumärkesvärde om de väljer samarbeten som endast ger bra betalt. 

 

Respons kan även uppstå i form av lojala kunder då den lojalitet kunderna har till en 

influencer överförs till företaget. Lojalitet leder till att relationer skapas vilket studien 

visar på är viktigt för ett co-brand. 

6.2 Förslag för framtida forskning 

Efter genomförd studie kan vi se en relativt outforskad marknad med stor potential. En 

marknad i framkant att ta större marknadsandelar från traditionella medier. Formatet för 

hur marknadsföringen förmedlas utåt är i övergripande statiskt format eller begränsat till 

kortare klipp. Vårt förslag till framtida forskning är att utarbeta ett ramverk eller nätverk 

där företag kan utveckla content i rörligt format. Vi ser redan nu hur influencers och 

företag på egen hand utvecklar vloggs (videobloggar) där responsen i form av följare och 

räckvidd blir enorm.  

 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att studera hur stor roll influencerns makt 

spelar i ett co-brand. Intressant vore att studera hur trovärdigt kunden anser att ett co-

brand faktiskt är och att undersöka hur kunden uppfattar influencers och företagets roll 

samt vilka samarbeten de anser vara lyckade och varför i en kvantitativ studie. Vi tror att 

företag kan dra nytta av att få veta hur pass enkelt kunderna genomskådar samarbeten och 
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vilken utformning dessa har haft, då vår studie inte visar kundernas uppfattning av 

marknadsföringen.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågeunderlag 

Intervjun kommer att vara konstruerad i ett relativt öppet format med möjlighet till 

utveckling av längre svar. Inledningsvis kommer vi att be om en kortare presentation om 

vem du är och hur länge ni jobbat i branschen. Vidare kommer intervjun centreras kring 

tre större områden med respektive följdfrågor. Ni kommer får prata relativt fritt om dessa 

tre ämnen, upplever vi att vi saknar någon information kommer vi att leda in samtalet på 

dessa spår. 

 

Inledande frågor: 

Vilken position har du? 

Hur länge har du arbetat i branschen? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

Vad arbetar ni med just nu? 

 

Sociala media kanaler: 

1. Hur nyttjar och arbetar ni med era sociala mediekanaler idag?  

 

Samarbetet: 

1. Hur ser vanligtvis ett samarbete ut? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns med att inleda ett samarbete 

med ett visst företag eller influencer?  

3. Vilket värde anser du utbyts under ett samarbete? 

 

Influencers: 

1. Hur ser du på användandet av influencer marketing? 

2. Vad anser du krävs för att vara en influencer?  

3. Vad är målet med samarbetet? 

 

 

 

 

 

 


