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Sammanfattning 
 
Titel: Relationer inom digital marknadsföring - Varför små företag kan ha nytta av micro-
influencers 
Författare: Nemo Miklos, Petter Rollof och Gustav Sporre  
Handledare: Carina Lejonkamp 
Examinator: Kaisa Lund 
Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III – Marknadsföring.  
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring, VT 2018.  
 
  
 
Syfte och forskningsfrågor  
Vårt syfte är att undersöka hur små företag kan dra nytta av att utveckla 

relationsmarknadsföring i sin digitala marknadsföringsplan samt klargöra matchningsprocessen 

inom influencer marketing. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv.  

 

Med syftet som bakgrund har vi formulerat följande forskningsfrågor med fokus på influencer 

marketing riktat mot små företag. 

	
1.   Vilken betydelse kan användningen av micro-influencers ha inom influencer 

marketing för små företag? 

2.   Hur etablerar små företag relationer genom digital marknadsföring? 

3.  Vilka svårigheter kan uppstå i företagens utövning av relationsmarknadsföring? 

 
Metod  
Studien baseras på en kvalitativ forskning inom influencer marketing. Vår forskning grundar 

sig i en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vår insamlade empiriska data består av tio 

semistrukturerade intervjuer med personer vilka har starka kopplingar till branschen.  

 
Slutsatser  
Resultatet av vår studie fastslår att matchningsprocessen är det centrala vid implementering av 

influencer marketing. Användningen av micro-influencers har bevisats vara en kostnadseffektiv 

marknadsföringsstrategi samtidigt ett slagkraftigt verktyg för att etablera relationer. Studien har 

även påvisat att nyckeln till en framgångsrik digital marknadsföring grundar i en kontinuerlig 

närvaro på sociala medier.   

 
Nyckelord: Influencer, Micro-influencer, Influencer Marketing, Relationsmarknadsföring, 
Digital marknadsföring	  
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Abstract  
 
Title: Relations within digital marketing – Why small businesses could benefit from micro-
influencers 
Authors: Nemo Miklos, Petter Rollof and Gustav Sporre 
Tutor: Carina Lejonkamp 
Examiner: Kaisa Lund 
Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business Administration III – Marketing.  
Business Administration and Economics Programme, specialization in Marketing  
 
 
 
Purpose and research question 
Our purpose is to research how small businesses can benefit from develop relationship 

marketing in their digital marketing plan as well as clarify the matching process within 

influencer marketing. The study’s starting point is from an enterprise perspective. 

 

With the purpose as background, we’ve formulated the following research questions, focusing 

on influencer marketing aimed at small business. 

 
1. Which effect could the use of micro-influencers have on small businesses within 

influencer marketing? 

2. How do small businesses establish relations through digital marketing? 

3. What difficulties can arise when enterprises practice relationship marketing? 

 
Method 
The study is based on qualitative research of influencer marketing. Our research utilises an 

inductive approach whilst incorporating some deductive aspects. Our empirical data consists of 

10 semi structured interviews with individuals whom have a strong connection to the influencer 

marketing industry. 

 
Conclusions 
The result of our study states that the matching process is of the highest importance when 

implementing influencer marketing. The use of micro-influencers has been proved to be a cost-

effective marketing strategy whilst being a great tool for establishing relationships. The study 

has also demonstrated that the key to successful digital marketing is to be continuously present 

in social media. 

 
Keywords: Influencer, Micro-Influencer, Influencer Marketing, Relationship Marketing, 
Digital Marketing  
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1 Inledning  
 
 

Inledningsvis presenteras vårt forskningsområde tillsammans med en bakgrund kring studiens 

nyckelord. Sedan följer en problemdiskussion där det diskuteras varför ämnet är aktuellt. Slutligen 

presenteras en frågeställning samt syftet med studien tillsammans med de avgränsningarna vi valt att 

anpassa oss efter. 

	
1.1 Bakgrund 
Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) förklarar att utvecklingen inom den 

digitala marknadsföringen genom sociala medier har lett till att det är allt viktigare för företag 

att utveckla en modernare relationsmarknadsföring gentemot konsumenterna. Godson (2009) 

förklarar att en grundläggande faktor vid etablering av relationer är att ha kunskap om 

konsumentens intresse och beteende. Vidare argumenterar Johansson (2017) att utvecklingen 

bidragit till framträdandet av en ny marknadsstrategi, influencer marketing, vilket har kommit 

att bli en viktig faktor i ambitionen att etablera långsiktiga relationer. Johansson (2017) 

förtydligar hur bloggaren Nina Philipson menar att en förändring håller på att ske inom 

influencer marketing, där fokus övergått från influencers till micro-influencers. Cure Media 

(2018) förklarar hur utvecklingen övergått till användning av micro-influencers, vilka är 

specialister inom sitt nischade område och har högre engagemang samt träffsäkerhet till sin 

följarskara.  

 

Lee, Kim, Ham och Kim (2016) redogör att den digitala marknadsföringens framväxt har haft 

en betydelsefull påverkan på företagens marknadsföringsstrategi, där de påpekar att det har 

skett en radikal förändring. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver att den ”push” strategi 

traditionell marknadsföring grundar sig i inte längre fungerar. Allmänheten är idag mer receptiv 

för “pull” strategier vilket baseras på marknadsföring där konsumenten på egen hand söker 

information. Uzunoglo och Kip (2014) förklarar att tillgängligheten av information och 

kunskap har inneburit att makten har omplacerats till konsumentens favör. Författarna 

argumenterar vidare hur det skapar svårigheter att styra informationsflödet, företagen bör 

istället sträva mot att integrera och samarbeta med konsumenterna genom en mer utvecklad 

relationsmarknadsföring. Floridi (2001) tydliggör att då företagen numera inte styr 

informationsflödet kring sina produkter vid användningen av digital marknadsföring, vilket 

innebär att det finns en risk att diverse dilemman uppstår.  
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Tuten och Solomon (2015) poängterar att utvecklingen av web 2.0, ett samlingsbegrepp för 

nutida generationen webbtjänster, har omvandlat det digitala landskapet. Författarna menar att 

utvecklingen har resulterat i en digital mötesplats där användarvänlighet, frihet samt diskussion 

är präglande attribut. Kucuk (2009) argumenterar för att det resulterar i en möjlighet för 

konsumenterna att genom plattformar skapa personliga forum med sina åsikter vilket i sin tur 

blir åtkomligt för andra konsumenter. Cure Media (2018) påstår att ungefär 40 % av Sveriges 

befolkning använder Ad-blocker idag, ett program vars huvudsakliga funktion är att begränsa 

flödet av annonser på internet. Enligt Cure Media (2018) kan utvecklingen tolkas oroväckande 

utifrån företagens perspektiv, eftersom det tvingar företagen till att omstrukturera sina 

marknadsföringsstrategier. Barreto (2013) redogör att begreppet “banner blindness” innebär 

hur konsumenter väljer att ignorera från reklamen på webbsidor, då de inte längre är mottagliga 

för sporadisk påtryckande reklamexponering. Artikeln förklarar vidare hur företag istället kan 

använda sig av influencers i deras digitala marknadsföringsstrategi. Konsumenterna integrerar 

på ett mer fördelaktigt sätt med influencers, då de på egen hand söker upp ett specifikt digitalt 

forum.  

 
Enligt Worldometers (2018) finns det i dagsläget ungefär 3,9 miljarder aktiva 

internetanvändare. Tuten och Solomon (2015) förklarar att majoriteten av internetanvändare är 

aktiva på minst en social plattform. Författarna anser att det är på grund av den stora ökningen 

datatrafik till plattformarna allt fler företag ansluter sig med förhoppningen att kunna nå ut till 

en allt större del av sin målgrupp. Författarna menar att sociala medier under de senaste åren 

haft en explosionsartad ökning i aktivitet och flertalet kanaler. Kietzmann et al. (2011) redogör 

hur tillkomsten av sociala plattformar har bidragit till att företagen demokratiserat sin 

kommunikation gentemot konsumenterna.  

 

Weiss (2014) förklarar hur konsumenternas misstro och skepticism till traditionella 

marknadsföringskanalerna har stagnerat och istället riktar konsumenterna sig mot nätverk där 

specifika råd och rekommendationer tillgängliggörs. Brown och Fiorella (2013) påpekar 

möjligheten att digitalt dela sina åsikter skapar utrymme åt privatpersoner att påverka andra 

individer på ett enklare sätt. Ellison, Steinfield och Lampe (2007) ser hur utvecklingen av den 

digitala marknadsföringens har skapat nya kommunikationsmöjligheter, vilket kan resultera i 

både en positiv eller negativ inverkan på individernas perception av företag. Kapferer (2012) 

menar att frågan har väckts kring vilka personer tycker sig kunna påverka diverse grupper och 

vilka varumärkesambassadörer företag kan tänka associera sitt varumärke med. Han menar att 
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individerna benämns influencers vars användning i marknadsföringssyfte har sett en stor 

tillväxt under de senaste åren. Brown och Fiorella (2013) instämmer med Kapferer (2012) då 

han förklarar hur micro-influencers kan liknas vid opinionsledare vilka har makten att påverka 

och influera individers åsikter. De förklarar värdet av att en sådan kraftfull påverkande faktor 

har dock försummats under den traditionella marknadsföringen där massmarknadsföring har 

dominerat.  

 
Weiss (2014) påstår att företag kan ha mycket att vinna på i sin marknadsföring vid samarbete 

med en micro-influencer då dennes roll blir att agera varumärkesambassadör för företaget. 

Gummesson (2009) anser att kontinuerligt arbeta med relationsmarknadsföring resulterar i en 

god relation mellan varumärke och konsumenter. Weiss (2014) utvecklar vidare Gummessons 

(2009) resonemang om hur kunderna talar gott om företaget till bekanta, vilket demonstrerar 

utövande av word of mouth. Hon förklarar hur word of mouth är den mest effektiva formen av 

marknadsföring, då konsumenter litar mer på informationen mellan människor dem har tillit 

gentemot än reklam. Lindgren (2017) påpekar att användning av influencer marketing är en 

specifikt fördelaktig metod för små företag med en begränsad marknadsbudget att 

implementera.  

	
1.2 Problemdiskussion 
Floridi (2001) menar att oavsett vilken kommunikationsmetod företagen använder sig av i sin 

digitala marknadsföring, bör även uppmärksamhet riktas mot vilken moralisk ståndpunkt 

budskapet utger för att inte riskera att diskriminera konsumenter. Hörnfeldt (2015) instämmer 

med Brown och Fiorella (2013) om att många influencers arbetar för att etablera en långvarig 

relation till sina följare. Hörnfeldt (2015) förklarar vidare att om influencern lyckas, kommer 

trovärdigheten öka vilket leder till en positiv word of mouth effekt bland deras följare. Tuten 

och Solomon (2015) redogör att influencer marketing inte är den solitära faktorn vad det gäller 

spridning av information på sociala medier, det är även konversationer och interaktioner mellan 

dess följare vilket påverkar perceptionen av varumärket. Efter egna observationer av företagens 

relationsmarknadsföring i samarbete med diverse influencers upptäckte vi en pågående 

förändring. Resultatet av den slagkraft influencer marketing haft väckte frågan hos oss vad 

nästa steg inom marknadsföringen kan vara, vilket väckte vårt intresse för att undersöka hur 

användbara micro-influencers kan vara samt dess eventuella användbarhet inom digital och 

relationsmarknadsföring.  
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Vår studie grundar sig i olika aspekter kring betydelsen av micro-influencers inom kommersiell 

marknadsföring för små företag. Bolagsverket (2012) definierar små företag med mellan 0–49 

anställda med understigande årlig omsättning på 10 miljoner euro. Interlaced (2018) menar att 

enbart samarbeta med första möjliga micro-influencer för att etablera en effektiv 

relationsmarknadsföring inte fungerar för någon part, de påpekar istället att de bör försöka hitta 

aktiva personer med stort inflytande inom företagets verksamhetsområde. Eliassi och Jändel 

(2016) kom till slutsatsen att kongruens mellan företag och influencer kan komma att spela en 

allt väsentligare roll i framtiden. De förklarar vidare hur det sätter mer press på företag att hitta 

rätt sorts micro-influencer. Författarna menar att följarna till en micro-influencer  tenderar att 

känna en större samhörighet till dem än följarna till influencers.  

 

Tuten och Solomon (2015) redogör hur influencer marketing genom sociala medier kan 

generera avsevärd spridning av varumärkets budskap till deras målgrupp. Författarna väcker 

frågan kring hur spridningen av ett budskap tolkas, om det mottages på ett felaktigt vis än vad 

företaget föreställt sig.	Tuten och Solomon (2015) fortsätter trycka på hur viktig kongruensen 

är mellan företag och influencer, eftersom varumärket kan bli skadat som en konsekvens av ett 

misslyckat samarbete. Brown och Fiorella (2013) förklarar hur associationen mellan företag 

och varumärkesambassadörer kan bli långvariga i alla former av samarbeten inom 

marknadsföring. Johansson (2017) förklarar i en artikel hur klädjätten Hennes & Mauritz under 

hösten 2016 sattes under stor press då deras tidigare varumärkesambassadör Little Jinder gick 

ut i media och riktade stark kritik mot företaget. Brown och Fiorella (2013) menar att om 

företagen använder sig av en missanpassad influencer kan det resultera i, utöver förlorat kapital, 

försämrad försäljning och negativ publicitet. Chu och Kamal (2008) menar att en lyckad 

matchning gynnar det båda parterna på ett framgångsrikt vis.  

 
Vi anser att ämnet är intressant eftersom vid användning av micro-influencers åsidosätts mycket 

av den typiska marknadsföringen av produktens specifika attribut. Vi tror även att 

konsumenternas åsikter kring reklamen åsidosätts och istället förlitar sig på den information 

och rekommendationer micro-influencers erbjuder. Vår tolkning är att det fundamentala i 

influencer marketing är att personen ska influera, inspirera och positivt påverka 

konsumenternas uppfattning kring produkter. Intressant är även varför vi tenderar till att ha 

större tillförlitlighet till en micro-influencer gentemot en influencer. Vi tror dock att det kan 

uppstå vissa frågetecken kring applicerbarheten av micro-influencers för små företag, då alla 

konsumenter inte nås av digital marknadsföring på sociala plattformar.  
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Bakomliggande tankar kring varför vi valde att undersöka ämnet grundar sig i strävan att finna 

vilken riktning digital och relationsmarknadsföringen hos små företag kommer att ta efter 

användningen av traditionell influencer marketing blivit mättad. Vi kom därmed in på att 

samarbeten med micro-influencers kan vara nästa potentiella steg i företagens 

marknadsföringsstrategier. Efter att vi studerat fenomenet vidare har vi förhoppningen om att 

besitta en konkurrenskraftig kunskap om den moderna marknadsföringen.  Vår önskan är att 

läsaren, efter tagit del av studien, ska besitta djupare förståelse kring begreppet influencer 

marketing och dess innebörd. Vi vill även erbjuda verklighetsbegrundande förslag på metoder 

till företag hur de kan etablera en modern och konkurrenskraftig marknadsföring. 

 

1.3 Syfte  
Vårt syfte är att undersöka hur små företag kan dra nytta av att utveckla 

relationsmarknadsföring i sin digitala marknadsföringsplan samt klargöra matchningsprocessen 

inom influencer marketing. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv.  

	
1.3.1 Forskningsfrågor   
	

1.  Vilken betydelse kan användningen av micro-influencers ha inom influencer marketing 

för små företag? 

2.  Hur etablerar små företag relationer genom digital marknadsföring? 

3.  Vilka svårigheter kan uppstå i företagens utövning av relationsmarknadsföring? 

	
1.4 Avgränsningar  
Studien kommer begränsas till att undersöka hur micro-influencers kan användas av små 

företag. Avgränsningar kommer dras i analys och slutsats gentemot det mer omfattande 

begreppet influencers vilket är mer aktuellt för större företag. Studien är begränsad mot vidare 

forskning kring exakta åldersspann, dock förekommer yttre diskussioner kring huruvida 

generationer X och Y resonerar angående micro-influencers. Vidare avgränsningar är gentemot 

geografiska diskussioner då det inte är studiens syfte att undersöka varför användningen av 

micro-influencers sker på specifika geografiska platser, det anser vi vara förslag på vidare 

forskning. Begreppet micro-influencer är relativt nytt vilket innebär att dess exakta definition 

ej går att finna. Vi kommer i studien huvudsakligen begränsa oss till den mest återkommande 

definitionen av en micro-influencer, vilket i Sverige är en person med 1 000–10 000 följare i 

sina totala kanaler vars syfte är att påverka sin följares köpbeteende. 
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1.5 Begreppslista 
	

• Micro-influencer: Micro-influencers är individer med ett starkt socialt inflytande över 

en mindre skara människor, vilka benämns följare. Det utmärkande för följarna är att de 

har en stor lojalitet och tillförlitlighet till micro-influencerna (Brown & Fiorella 2013). 

  

• Influencer: Influencer är en person vilken genom sin kunskap, auktoritet eller relation 

till sina följare har förmågan att påverka andra människors köpbeteende. Individerna är 

nischade på ett specifikt område, där de aktivt engagerar sig. En influencer bör inte 

liknas ett marknadsverktyg, utan istället en samarbetspartner vilka varumärken kan 

samarbeta med för att uppnå sina marknadsföringsmål (Influencermarketinghub u.å). 

  

• Influencer marketing: Influencer marketing är en form av marknadsföring där fokus 

ligger på att arbeta med inflytelserika människor istället för att fokusera på hela 

marknaden. Individer med inflytande över potentiella köpare identifieras där 

samarbeten sedan ingås med varumärken för att skräddarsy marknadsföringskampanjer 

(Marketing-schools u.å). 

  

• Push/pull: ”Push” marknadsföring är den form av marknadsföring där marknadsföraren 

bestämmer vem som exponeras mot varumärket och när. En ”pull” strategi i 

marknadsföring innebär att skapa attraktion till ditt varumärke där konsumenten istället 

börjar söka sig till varumärket (Murphy 2008). 

  

• Web 2.0: Web 2.0 betraktas som medium där interaktiva erfarenheter, bloggar, forum, 

sociala plattformar spelar en viktigare roll än tillgången av information 

(BusinessDictionary u.å.). 

 

• Små företag: Små företag definieras; företag med mellan 10–49 anställda med en årlig 

omsättning vilken understiger 10 miljoner euro. Inom kategorin små företag faller även 

mikroföretag, vilka har en gräns på 10 anställda. (Bolagsverket 2012).  

  

• Följarskara: En person vilken lyssnar på vad en opinionsledare säger samt tycker och 

låter sig inspireras. (Merriam-Webster 2018).	  



		 	 	
	

	
	 						 	

12 

2 Metod  
	
 

I metodkapitlet introduceras det tillvägagångssätt vi valt att genomföra studien efter. I kapitlet ges en 

överblick av den valda forskningsmetod samt det vetenskapliga förhållningssätt vi har använt. 

Förklaringar samt motiveringar ges även till hur intervjuprocesserna gick till. 

	
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Lindholm (2007) klarlägger att ett vetenskapligt förhållningssätt kan delas upp i två olika 

synvinklar; hermeneutik och positivism. Författaren fortsätter utveckla begreppet positivism 

utifrån ett klassiskt perspektiv där det grundläggande innehållet är att det verkliga ställs mot det 

fiktiva. Författaren förklarar att syftet är att kringgå tveksamma tolkningar för istället komma 

fram till mer logiska förklaringar, med andra ord det säkra gentemot det osäkra. Andersson 

(2014) förtydligar genom att förklara att positivism grundar sig i naturvetenskapen med fokus 

på den objektiva sanningen. Han fortsätter med att beskriva skillnaden mellan positivism och 

hermeneutik, vilket har sin utgångspunkt i ett mer socialvetenskapligt synsätt. Åkerberg (1986) 

redogör en tydligare förklaring till begreppet. Han menar att hermeneutik kan liknas vid en 

förmåga att tolka texter för att skapa sig en djupare förståelse av dess budskap. Olsson och 

Sörensen (2011) vidareutvecklar Åkerbergs (1986) förklaring av begreppet där författarna 

menar att texter kan även beskrivas i tal med utgångspunkt i upplevelser och reaktioner från 

människor. Vi anser att ett socialvetenskapligt synsätt med tolkningsbaserade kopplingar 

överensstämmer med vår studie då vi har grundat undersökningen i artiklar och böcker. I 

kombination med våra personliga tolkningar argumenterar det för vårt val av det vetenskapliga 

förhållningssättet för att slutligen frambringa ett uttalande kring betydelsen för små företag att 

använda sig av micro-influencers. Därav beskrivs vårt vetenskapliga förhållningssätt 

hermeneutiskt då vi ställer olika forskares teorier och antaganden mot insamlad empiri för 

slutligen presentera vår egna slutsats.   

 
2.2 Forskningsansats  
Vetenskapliga frågeställningar kan enligt Olsson och Sörensen (2011) tolkas på diverse sätt. 

Författarna nämner tre olika tolkningar vilket är teorier, hypoteser och modeller. Begreppet 

hypotes beskrivs enligt författarna utifrån ett antagande vilket förklarar relationen mellan två 

eller flera olika vetenskapliga begrepp. Vidare förklarar författarna att en teori kan definieras 

likt en konstruktion vilket involverar olika hypoteser och dess antaganden för att mynna ut i 

slutsatser. Det fundamentala syftet med teorier, menar författarna, är att finna eventuella 
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samband mellan teorier för läsaren samt förklara möjliga mönster mellan de aktuella begreppen. 

En modells definition beskrivs av författarna liknande en förbindelse mellan teori och 

verklighet för att underlätta för läsaren att skapa en uppfattning och förståelse. 

 
Holme och Solvang (1996) tydliggör att begreppen teori, hypotes och modell grundar sig utifrån 

ett frågande perspektiv vilket leder forskaren in på tre olika typer av angreppssätt inom 

forskning för att öka förståelsen av teorier; induktion, deduktion och abduktion. Bryman och 

Bell (2013) tydliggör begreppet induktion. Författarna beskriver forskningsansatsen genom att 

teori genereras utifrån insamlad empiri, snarare än att testas utav verklighetsbaserade 

problemformuleringar och slutsatser vilka utgör utgångspunkten och tillsammans skapar en 

teori. Olsson och Sörensen (2011) tydliggör begreppet deduktion och redogör att 

utgångspunkten är att egna slutsatser dras utifrån enskilda analyser där teorier undersöks med 

hänsyn till studiens insamlade empiri. Slutligen beskriver Bryman och Bell (2013) abduktion 

utifrån en gemensam ansats av induktion och deduktion där relationen mellan teorier och 

deltagarnas övergripande tolkningar av ämnet. 

 

Vår studie kom till efter att vi gjort en observation kring företags relationsmarknadsföring och 

digitala marknadsföring. Marknadsföringen digitaliseras allt mer vilket kräver att företagen 

följer utvecklingen och anpassar sig efter den. Då influencer marketing har stor påverkan på 

marknadsföringen för företag gjorde vi en observation om hur små företag bör implementera 

influencer marketing i dess marknadsföring. Utifrån ovanstående förklaringar kan vi redogöra 

för att vår studie är arbetad utifrån en induktiv metodansats. Argumentationen till det är att vi 

identifierade ett problem vi sedan började undersöka. Efter vi hittat intressant data, information 

och teorier kunde vi slutligen skapa vår egna teori där forskningsfrågorna besvaras. Under 

studiens utveckling infann det sig inslag av deduktiv forskningsansats, fastän vi strävat efter att 

bibehålla en induktiv forskningsansats. Motiveringen till skiftet är att vi således utgått från 

teorier i undersökningen vilket argumenterar för att vi använt oss av ett växelspel mellan 

forskningsansatserna induktion och deduktion vilket benämns abduktiv ansats.  

 
2.3 Undersökningsmetoder  
Widerberg (2002) redogör att det avgörande vid val av metod beror på ändamålet med 

undersökningen. Författaren menar att den forskningsmetoden forskaren väljer är antingen 

kvalitativ eller kvantitativ och forskningsmetoderna skiljer sig i olika angreppssätt för att kunna 

besvara syftet och de aktuella frågeställningarna. 
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2.3.1 Kvantitativ forskning  
Bryman och Bell (2013) förklarar att kvantitativa forskningsmetoder kan liknas vid ett förlopp 

med upprinnelse i teorier för att mynna ut i en slutsats. Författarna menar att 

problemdiskussionen är det centrala för undersökningen, vars syfte är att analysera data för att 

slutligen kunna besvara forskningsfrågorna. Eliasson (2013) redogör att kvantitativa 

forskningsmetoder är speciellt användbara vid forskning som går att skildra med siffror samt 

där allmänna slutsatser dras angående en mindre grupp. Författaren redogör att det kan handla 

om att undersöka olika variabler där den insamlade data kommer från exempelvis enkät- och 

intervjuundersökningar vilka är de vanligaste. Olsson och Sörensen (2011) förklarar vidare att 

det essentiella för forskaren är att kunna skapa en tydlig illustration av utfallet och därmed 

distanserar sig från de undersökta variablerna. Då undersökningen ska vara möjlig att reprisera 

med ett likadant utfall, ska forskaren genom undersökningens gång uppträda på ett neutralt sätt.  

 
2.3.2 Kvalitativ forskning  
Eliasson (2013) tydliggör att kvalitativa forskningsmetoder forskar kring sådant vilket kan 

förklaras med ord och går in mer djupgående kring ett ämne snarare än ytliga diskussioner kring 

mindre grupper eller variabler. Bryman och Bell (2013) bekräftar Eliassons (2013) definition 

och går vidare med att beskriva processen kring kvalitativ forskning där den insamlade data 

systematiseras till en teoretisk fullhet. Författarna beskriver att därefter sker analys med 

målsättningen att komma fram till och påvisa relationen mellan variablerna. Olsson och 

Sörensen (2011) redogör att i kvalitativ forskning har forskaren en nära relation till 

undersökningen med utgångspunkt utifrån sin personliga kunskap gör tolkningar och analyser 

kring resultatet vilket är forskarens egna uppfattning samt vad som kan leda till vidare 

forskning. Widerberg (2002) förklarar att det vanligaste metoderna för att samla in information 

är observationer, möten och intervjuer för att sedan bearbeta och tolka insamlade data. 

	
Enligt oss är vår studie utformad utifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi baserat den på 

ett par forskningsfrågor vi besvarat med hjälp av relevant teori och empiri, vilket slutligen 

resulterar i vår egna analys och slutsats. Ämnet är aktuellt och vi försökte formulera våra 

forskningsfrågor på ett övergripande vis kring ämnet med fokus på våra nyckelord för att 

bibehålla struktur. Vi arbetade noggrant igenom insamlad teori och empiri för att bibehålla en 

röd tråd och försökte i vår slutsats binda samman variablerna för att skapa vår egna teori. Vår 

slutsats grundar sig på tolkningar av analysen och erbjuder tidigare outforskade infallsvinklar. 

Ett tilläggande argument till vårt val av undersökningsmetod är att en kvalitativ metod har fokus 

på svarens innebörd från forskningsfrågorna snarare än att presentera resultatet i siffror. 
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2.4 Insamling av teoretisk referensram  
Vår teoretiska referensram innehåller litteratur, vetenskapliga artiklar och internetbaserade 

källor. Årgångarna på materialet varierar mellan äldre och nutida för att kunna skapa en 

överblickande förståelse samt bredare förklaring kring de nyckelord vi undersöker. Under 

studien utgick vi ifrån nyckelorden; digital marknadsföring, relationsmarknadsföring, 

influencer marketing, influencer och micro-influencer. Vi har använt oss av söktjänsterna 

Linnéuniversitetsbibliotekets databas, Google Scholar och Emerald Insight där vi koncentrerat 

sökningarna kring våra nyckelord. För att kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor 

intervjuade vi tio olika respondenter med varierande bakgrunder och befattningar, samtliga med 

relevanta kopplingar till vår studie. Argumentationen till varför vi valde förklarat 

tillvägagångssätt är för att skapa oss själva en djupare kunskap och erhålla nya perspektiv på 

ämnet. 

 

2.5 Urval och datainsamling 
För att kunna genomföra vår studie har vi under dess gång samlat in all relevant information vi 

funnit vilket kan fördelas i primär- och sekundärdata. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 

(2016) förklarar att sekundärdata kan beskrivas utifrån insamlade data vars syfte skiljer sig 

gentemot den gällande undersökningen. Enligt författarna grundar sig sekundärdata i antingen 

externa eller interna data och kan antingen vara olika tidskrifter, offentliga handlingar eller mer 

detaljerad information kring ett företag. Tack vare digitaliseringen kan internet erbjuda ett 

väldigt brett utbud med information, vilket gör att det svårt blir att lokalisera den relevanta 

informationen. Författarna fortsätter förklara att primärdata kan agera stöd när sekundärdata 

inte räcker till och att primärdata insamlas utifrån undersökningar av marknaden, intervjuer, 

möten eller observationer av forskarna.  

 

Tillvägagångssättet gör att den relevans och tillförlitlighet primärdata förser oss med anses vara 

högre än sekundärdata. Det är dock inte utan svårigheter då insamlingen är tidskrävande och 

sätter stora krav på datainsamlarens kompetens och kunskap vid utförandet. I vår studie har vi 

samlat in primärdata genom utförandet av tio intervjuer med olika respondenter för att få ett 

bredare informationsutfall. En stor del av studien grundar sig i sekundärdata där vi noggrant 

valt ut de mest tillförlitliga källorna och konsekvent varit källkritiska. 
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Christensen et al. (2016) klargör för hur intervjuprocessen vid primärdatainsamling kan 

förenklas med stöd utifrån tre olika metoder; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 

Författarna fortsätter beskriva att en strukturerad intervjuprocess grundar sig i att intervjuaren 

sammanställt de frågor denne tänkt ställa till respondenten i förhand. En semistrukturerad 

intervju baseras på en mer levande och varierande utformning. Här förbereder sig intervjuaren 

med frågor till respondenten med möjlighet att ställa följdfrågor. Till sist förklarar författarna 

den tredje metoden ostrukturerad intervju, vilket är grundar sig i att intervjuaren inte förberett 

några frågor till respondenten. Utgångspunkten skiljer sig då intervjuaren ställer spontana 

frågor utan någon specifik ordning. 

 

Under intervjuprocessen använde vi oss av en semi-strukturerad utformning vilket grundade 

sig i ett par förutbestämda övergripande frågor till varje respondent. Då vi hade tre typer av 

kategorier våra respondenter tillhörde, micro-influencer och företag som antingen matchar eller 

använder influencers, varierade sedan följdfrågorna beroende på kategori. Argument till varför 

vi valde den här utformningen är att vi får övergripande och stor bredd på svaren då 

respondenternas definition av micro-influencers sker i varierad form. En semi-strukturerad 

intervjuprocess bidrar även till att samtalet blir levande där det erbjuds förklaringar och 

diskussioner vilket leder till ökad förståelse kring frågor och begrepp. Empirikapitlets 

datainsamling grundar sig i information från intervjuerna med våra respondenter. Att intervjua 

olika respondenter med koppling till vårt ämne vi ger oss en djupare förståelse kring begreppet 

micro-influencer och hur det används samt en mer omfattande förståelse för våra nyckelord. 

Om vi använt oss av enkäter eller enbart observationer hade vi inte fått lika stor inblick eller 

relevanta synpunkter från insatta individer vilket hade resulterat i att vi inte erhållit tillräckligt 

utvecklande svar vi behövt. Informationen hade då grundat sig mer i personliga tolkningar och 

åsikter istället för hur verkligheten och användningen av micro-influencer är i praktiken. 

	
2.6 Analysmetod  
Bryman och Bell (2013) redogör för två typer av metoder där variablerna relevans och 

pålitlighet mäts i en undersökning. Författarna förklarar att begreppen har en stark koppling till 

varandra då validitet kräver reliabilitet och för att en mätning av en undersökning ska vara 

tillförlitlig måste den vara relevant. En hög validitet ponerar en hög reliabilitet, medan hög 

reliabilitet inte kan garantera en hög validitet. Författarna menar dock på att begreppen har en 

begränsad applicerbarhet i kvalitativa undersökningarna utan är mer tillämpbara i kvantitativa 

undersökningar där det centrala är att mäta kvalitén i variabler. 
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2.6.1 Validitet  
Bryman och Bell (2013) förklarar validitet utifrån att mäta det relevanta i ett sammanhang. Vid 

fördjupning av validitet uppstår begreppen intern- och externvaliditet. En accepterat god intern 

validitet anses föreligga om undersökningens resultat överensstämmer med föregående teorier. 

Medan en extern validitet existerar om undersökningen skulle resulterat i samma utfall oavsett 

vart den utförts. Författarna förklarar en annan förutsättning vilket är att utfallet ska kunna 

generaliseras och även vara applicerbart i ett fristående sammanhang. 

 

2.6.2 Reliabilitet  
Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet ett mått vilket mäter pålitligheten för ett begrepp 

samt vilken noggrannhet mätningarna på den erhållna informationen utförts med. De förklarar 

att tre fundamentala faktorerna reliabilitet består av är; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabiliteten beskriver resultatets stabilitet, med andra ord bör ett 

resultat från en ytterligare mätning ge ett likartat resultat. Intern reliabilitet handlar om att 

jämföra de syfte forskarna haft med en specifik mätning med deras tidigare mätningar. Slutligen 

kommer interbedömarreliabilitet vilket syftar till att beskriva hur subjektiva bedömningarna är 

då en mätning ska ha ett genomgående likartat utfall vid flertalet genomföranden av olika 

personer. Våra intervjuer utfördes genom personliga möten samt Skype. Vi anser dock inte att 

reliabiliteten påverkas på grund av det därför personer vi intervjuar via Skype har en stark 

koppling och kunskap om vårt ämnesområde vilket gör att deras bidrag väger tungt samt tillför 

mycket empiriskt material.  

	
Reliabilitetens grundläggande ändamål är att undersöka huruvida en undersökningsprocess kan 

upprepas med ett liknande resultat, därmed blir det svårt att mäta reliabiliteten på vår kvalitativa 

studie. Förklaringen är att vår studie mynnar ut i en slutsats vilket bygger på våra personliga 

åsikter och tolkningar och därmed näst intill utesluter möjligheten för ett identiskt resultat. 

Validitet är problematisk att koppla samman till en kvalitativ studie. Under studien har vi strävat 

mot att ha en hög intern validitet vid den insamlade data och varit eftertänksamma i våra 

slutsatser. En hög extern validitet blir svårt att implementera på vår studie då slutsatsen grundar 

sig i vår tolkning av verkligheten vilket försvårar en generalisering av vår kvalitativa studie. 
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2.7 Operationalisering  
Operationalisering förklaras av Bryman och Bell (2013) liknande en sammanställning av mått 

på granskade begrepp i en undersökning. Begreppet operationalisering har sina grunder i 

fysikens värld vars syfte är att förklara hur mätningarna av de aktuella begreppen gått till. Ett 

begrepp förklaras vara det fundamentala inom teorier och agerar ofta startpunkt för 

undersökningar och studier. Författarna nämner att termen indikatorer används frekvent i 

utformningen av ett mått på ett begrepp samt vad det undersökande är i olika teorier. Holme 

och Solvang (1986) tydliggör att en operationalisering ska utformas övertäckande då den ska 

involvera dels oss forskare, men även andra delaktiga individer. Operationaliseringen har 

underlättat kompositionen av de frågor vi lade till grund för studien utifrån våra nyckelord 

vilket vi senare använde i intervjuerna. Vi skapade en egen modell vars syfte var att översätta 

våra empiriska frågor från intervjuerna. Nyckelorden kopplades samman med tillhörande 

frågor, syftet och dess koppling till teorier. 

Tabell	1:	Egen	modell	Operationalisering	(2018)	

	

Begrepp  Frågor Datakälla Mål
  

Referenser 

 
 
Digital 
Marknadsföring 
 

1. Hur etablerar 
varumärken relationer 
genom digital 
marknadsföring? 

2. Vilka plattformar är 
effektivast att använda sig 
av?  

Datainsamling 
grundar sig i 
vetenskapliga 
artiklar och 
litteratur samt 
intervjufrågor.  

Syftet är att ta 
reda på vilken 
roll digital 
marknadsföring 
har i företagens 
nutida 
marknadsföring 

Chaffey och 
Smith 
(2017).  

 
 
Relationsmarknads
föring 

3. Vilka svårigheter kan 
uppstå i utövning av 
relationsmarknadsföring? 

4. Vilka fördelar har effektiv 
relationsmarknadsföring?  

Datainsamling 
grundar sig i 
vetenskapliga 
artiklar och 
litteratur samt 
intervjufrågor. 

Vi vill få svar 
på vilka fördelar 
och svårigheter 
etablering av 
relationer stöter 
på i dagens 
marknadsföring.  

Gummesson 
(2002).  

 
 
 
Influencer 
Marketing  

5. Hur kan 
implementeringen av 
influencer marketing 
effektivisera mindre 
företags marknadsföring? 

6. Hur fungerar 
varumärkesuppbyggnad 
med hjälp av Influencer 
Marketing?  

Datainsamling 
grundar sig i 
vetenskapliga 
artiklar och 
litteratur samt 
intervjufrågor. 

Målet är att 
utöka 
kunskapen kring 
fenomenet 
influencer 
marketing och 
dess 
användning. 

Langner, 
Hennigs och 
Wiedmann 
(2013).  

 
 
 
Micro-influencer  

7. Vilken betydelse kan 
micro-influencers ha för 
mindre företag? 

8. Hur är trovärdigheten 
gentemot en micro-
influencer? 

Datainsamling 
grundar sig i 
vetenskapliga 
artiklar och 
intervjufrågor.  

Målet är att 
utöka 
kunskapen kring 
fenomenet 
micro-
influencer och 
dess betydelse. 

Amblee och 
Bui (2011).  
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2.8 Respondenter   
Studiens datainsamling består av tio stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter 

från tre olika områden inom vår val av bransch. För att skapa en förnyad bild av vår observation 

gjorde vi valet att intervjua micro-influencers, företag vilka arbetar med matchningsprocessen 

samt företag vilka aktivt använder våra nyckelord i sin marknadsföringsstrategi. Genom att 

intervjua respondenter från tre olika områden inom vårt ämne har deras gemensamma 

erfarenhet och expertis byggt upp studiens empiriinsamling. En kort sammanfattning av 

respondenterna ges nedan: 

  
• Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 

2018-04-25. Vi valde att intervjua Jacob Gustavsson på Red Bull eftersom varumärket 

är väl etablerat samt funnits på marknaden under en längre tid. De har varit med i skiftet 

från traditionell till digital marknadsföring samt baserar verksamheten på användningen 

av varumärkesambassadörer. Även om Jacob Gustavsson arbetar lokalt anser vi att hans 

kunskap och erfarenhet har varit givande för studien.  

  
• Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt 

möte den 2018-04-17. Boksmart är ett nystartat företag med en specifik målgrupp vilket 

innebär att de kan nischa sin marknadsföring. I deras marknadsföringsstrategi baseras 

en markant del på användningen av digital marknadsföring samt influencer marketing, 

vilket gjorde företaget relevant för studien.   

 

• Göransson, Tobias och Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via 

personligt möte 2018-04-10. Corlin Eyewear är ett företag vilka tillverkar exklusiva 

glasögon till män och kvinnor. Företaget baserar hela sin marknadsföring på att använda 

influencer marketing med micro-influencer i fokus. De är uppdaterade inom ämnet och 

har bidragit med förståelse hur ett nystartat företag använder sig av influencer marketing 

i sin digitala marknadsföring. 

  

• Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 

2018-04-09. SocialMatch är ett nystartat företag där fokus ligger att ta fram en plattform 

vilket har till syfte att matcha företag med influencers. Roland Karlsson har även 

grundat blogg.se samt varit aktiv inom branschen i många år vilket gjorde han kunde 

erbjuda oss en bredare förståelse och förklaring kring hur våra nyckelord fungerar i 

branschen. 
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• Riihijärvi, Aleksis. Creative Sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18. 

Boostified är ett företag vilket arbetar likt SocialMatch. Boostified varit i branschen 

under en längre tid och av den anledning har möjligheten att ge värdefull input gällande 

digital marknadsföring och influencer marketing. 

 

•  Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via 

Skype 2018-04-23. Training for pregnant har likt Boksmart en unik målgrupp vilket gör 

att användningen av influencer marketing blir väldigt fördelaktig. De arbetar med 

micro-influencers samt digital marknadsföring i sin verksamhet vilket är skälet till deras 

medverkan i studien. 

 

• Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12. Sara är dels 

medlem i influencers of Sweden samt har varit med och startat gruppen Kalmar 

influencers. Hon arbetar som marknadskoordinator på Infomaker samt driver en 

väletablerad personlig blogg med cirka 10 000 läsare där hon bedriver olika samarbeten. 

 

• Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11. Joo är en micro-

influencer där hon på Instagram har cirka 6 300 följare och har flertalet samarbeten med 

modeföretag. I intervju med henne fick vi en inblick i livet som micro-influencer vilket 

har varit av stor vikt för studien.  

  

• Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10. Malin, även kallad 

fotbollsfrun, har cirka 20 000 följare på Instagram och klassas därmed som en 

influencer. Hon har på sina sociala plattformar samarbeten med flertalet företag inom 

olika branscher, både på sin blogg och Instagram. Malin är också krönikör på 

Aftonbladet och mycket påläst inom ämnet vi valt att undersöka. 
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3 Teoretisk referensram  
	
 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre huvudsakliga ämnesområden, vilka är kopplade till 

studiens nyckelord. Inledningsvis introduceras läsaren för begreppet digital marknadsföring samt dess 

olika grenar. Det följs sedan av relationsmarknadsföring och en avslutande del om influencer 

marketing. 

	
3.1 Digital Marknadsföring  
 
3.1.1 Den digital marknadsföringens utveckling   
Gyllenskepp och Jönsson (2014) menar att den traditionella marknadsföringen sannolikt aldrig 

kommer försvinna då den är nära förknippad med globala företag. Författarna menar att av den 

anledningen är det en marknadsföringskanal vilken är mindre aktuell för små företag. McKenna 

(1991) styrker Gyllenskepp och Jönssons (2014) påstående om att den traditionella 

marknadsföringens främsta uppgift var att sprida ett budskap och informera konsumenterna om 

produkten. Idag är konsumenter inte mottagliga för massmarknadsföring i samma grad som 

tidigare eftersom de numera behöver få fler behov tillfredsställda. Dominici (2009) förklarar 

att det var under 1950-talet den traditionella marknadsföringsmixen utvecklades. Det var i 

samband med det världen först introducerades till de 4 P:na pris, produkt, plats och promotion.  

 
Booth och Matic (2011) förklarar hur varumärken idag är allt mer digitala där företag av alla 

storlekar försöker erhålla djupare förståelse kring hur sociala medier påverkar varumärken. 

Författarna kom till slutsatsen att sociala medier har förändrat hur vi kommunicerar mellan 

företag och konsument. Utvecklingen av digital marknadsföring har enligt Tuten och Solomon 

(2015) resulterat i att det tillkommit ett femte P i marknadsföringsmixen. Tillskottet benämns 

participation vilket översatt på svenska blir deltagande. Författarna menar att 

kommunikationen och konsumentens medverkan nu är så pass påtagligt att det bör tas i hänsyn 

inom all modern marknadsföring.  

 

Prodnik och Mariën (2014) redogör hur datorer lagrar information kring individers beteende på 

internet och hur marknadsföring kan anpassas efter personens digitala personlighet. Lyckas 

företag positionera sin marknadsföring emot sin tänkta målgrupp kommer det resultera i att det 

digitala deltagandet från konsumenterna ökar. Kalyanam och McIntyre (2002) upprättade en 

uppdaterad form av marknadsföringsmixen vilken är applicerbar för företag vilka utövar digital 

marknadsföring. Den digitala marknadsföringsmixen tar hänsyn till personifieringen, respekten 
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för konsumenters privatliv, servicen gentemot kunder samt att hemsida och säkerhet ska vara 

en grundpelare i alla digitala marknadsföringsplaner. Att därefter varva in kommunikation med 

alla i varumärkets nätverk och säljkampanjer när det summerar den digitala 

marknadsföringsmixen.   

 

Kalyanam och McIntyre (2002) förklarar den digitala marknadsföringsmixen enligt följande; 

Product Produkt har oförändrat innebörd gentemot den traditionella marknadsföringsmixen 
Price Pris har blivit viktigare i den digitala marknadsföringsmixen eftersom internet har lett till 

att konsumenter smidigare kan jämföra priser mellan olika återförsäljare. 
 

Promotion 
 

Reklam i form av pop-up fönster var en naturlig förlängning av vad tidigare var 
massmarknadsföring genom reklamskyltar och liknande utomhus. Utvecklingen har nu 
lett marknadsföringen in på mer och mer sponsrade inlägg av inflytelserika personer. 

Place 
 

Platsen för marknadsföringen är alltid viktigt, det är väsentligt att synas där målgruppen 
finns. Digitaliseringen har lett till att nya mötesplatser har uppstått. 

Personalization 
 

När företaget nått sin målgrupp och etablerat en relation till sin kund kan 
marknadsföringen göras personligare för den fokuserade målgruppen. 

 
Privacy 

 

Vid insamling av data och information om sina kunder är det viktigt att företaget inte 
överskrider och inkräktar för mycket i personens personliga utrymme, respekt för kunden 
är viktig. 

Customer 
Service 

Relationsbygge inom marknadsföring och digital marknadsföring är en väl fungerande 
kundtjänst av stor vikt. Konsumenter uppskattar att bli sedda och hörda. 

Community 
 

Att förstå vilket digitalt samhälle varumärket når ut till och att interagera med ens nätverk 
är ett viktigt marknadsföringsverktyg inom den moderna marknadsföringen. 

Site 
 

En bra webbsida underlättar konsumentens konsumtion och perception av varumärket. Att 
vara lättillgänglig och användarvänlig förbättrar kundupplevelsen. 

Security 
 

Försäkra kunden om att e-handel inte medför några risker i form av identitetskapning eller 
exponering av kreditkortsuppgifter på internet. 

 
Sales promotion 
 

Säljkampanjer med hjälp av exempelvis kuponger eller rabattkod kan spela en stor roll i 
det första steget inom relationsbygge genom digital marknadsföring. En liten morot kan 
hjälpa kunden att ta det första steget och närma sig varumärket. 

 Tabell	2:	Marknadsföringsmixen	(Kalyanam	och	McIntyre	2002)	

Smith (2007) definierar begreppet digital marknadsföring i Wymbs artikel (2011):  

 

“The use of digital technologies to create an integrated, targeted and measurable communication which 

helps to acquire and retain customers while building deeper relationships with them.” (Smith 2007 se 

Wymbs 2011, s94). 

 

Wind och Mahajan (2001) förklarar att den digitala revolutionen fullständigt förändrat kärnan 

inom marknadsföringen. Författarna argumenterar för hur utvecklingen har öppnat nya 

distributionskanaler för försäljningen av produkter, samtidigt har konsumenter fått en allt 

tydligare röst vilket har resulterat i en grundläggande förändring i dynamiken inom 

marknadsföringen. Författarna menar att målet med digital marknadsföring är att finna de 

effektivaste vägarna för att kommunicera med kunder, bemöta deras behov samt etablera 

hållbara relationer.  
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Ryan (2017) redogör förklaringen till varför företag bör använda sig av digital marknadsföring. 

Han menar att om företagen inte använder digital marknadsföring, existerar inte varumärket för 

konsumenterna och företagen går miste om potentiella affärer. Lee et al. (2012) fortsätter 

förklara att marknadsföring har ändrat skepnad sedan tillväxten av den digitala 

marknadsföringen. Förändringen har skett naturligt för att passa in på den nya spelplanen och 

därmed förenklat marknadsföringen för många företag.  

 

Barreto (2013) förklarar samtidigt hur “banner blindness” påverkar oss människor och hur vi 

förbiser många reklambudskap på internet. Författaren menar att traditionell marknadsföring 

inte fungerar väl i digital tolkning. Ryan (2017) klargör att det är viktigt att förstå sin målgrupp 

och vara närvarande där de befinner sig, det handlar om att finnas lättillgänglig där engagemang 

sker genom de digitala kanaler företaget har till sitt förfogande. Tiago och Veríssimo (2014) 

förklarar hur vidtagna åtgärder i digital marknadsföring bör mynna ut i en ökad interaktion 

mellan företag och konsumenterna. En ökad närvaro på sociala plattformar leder även till ett 

ökat engagemang mellan konsumenter och företag vilket stärker företagets position på 

marknaden.  

 

Salehi, Mirzaei, Aghaei och Abyari (2012) förklarar hur digitaliseringen har medfört en 

kraftfull tillväxt av digitala plattformar där marknadsföringen kan spridas. Chaffey och Smith 

(2017) förklarar vidare att framväxten av sociala medier har lett till att företag tvingats skaffa 

sig en djupare förståelse för nya marknadskonstellationer. De nya sätten att kommunicera öppet 

mellan företag och kund eller kund till kund om företag har lett till nya begrepp för företag att 

ta hänsyn till, nämligen consumer-to-consumer (C2C) och consumer-to-business (C2B). 

Wolfinbarger och Gilly (2001) förklarar vidare att det skett en omfördelning av information 

mellan konsumenter och företag och att det existerar en ovisshet kring effektiviteten för olika 

kommunikationsmetoder. Med det sagt, förknippas konsumenternas tillgång till information 

och digitala nätverk ofta med användarnas frihet och kontroll. 

 

Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) ger en bild av web 1.0, första generationens internet, 

vilken bestod av enkla hemsidor baserade på företagsbroschyrer. En trend skapades bland 

organisationer där den digitala närvaron blev en viktig del av deras marknadsstrategier. Mata 

och Quesada (2014) förklarar att det utmärkande för web 1.0 var att fenomenet sågs likt en 

informationsbas där informationen hastigt distribueras ut till konsumenterna utan någon vidare 
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integration. Zimmer (2008) förklarar hur web 2.0, till skillnad från tidigare web 1.0, 

möjliggjorde ett ökat flöde av personlig information till internet.  

 

Berthon et al. (2012) menar att web 2.0 har bidragit till flera viktiga effekter varav en är skiftet 

i fokus från företagen till konsumenten, vilket bidragit till att konsumenterna på egen hand kan 

producera samt konsumera information på internet. Mata och Quesada (2014) menar att web 

2.0 kan liknas vid ett fenomen där målet är att skapa ett globalt nätverk av människor där 

informationen skapas av människor istället för servrar. Författarna menar därmed att en av de 

viktigaste komponenterna med web 2.0 är de sociala aspekterna. 

 

3.1.2 Sociala medier   
Berthon et al. (2012) förklarar att sociala medier är en produkt av internetbaserade applikationer 

vilka bygger på web 2.0 tekniken och det möjliggör att konsumenten kan forma sociala nätverk 

i syfte att skapa samt sprida information. Kerpen (2011) redogör att tillkomsten av 

marknadsföring genom sociala medier tog fart efter dess kraftiga tillväxt i efterdyningen av 

lågkonjunkturen 2008. Författaren fortsätter beskriva hur den sviktande världsekonomin bidrog 

i kombination med konsumenternas nu högre och samlade röst, till en större transparens från 

företagens sida eftersom de tvingades utföra mer arbete med färre resurser som konsekvens av 

den dåliga ekonomin. Dominici (2009) instämmer med Gyllenskepp och Jönsson (2014) och 

bekräftar ovanstående genom att förklara hur enbart användningen av traditionella 

massmarknadsföringsverktygen är en kostsam strategi med begränsad slagkraft.  

 

Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar dock att företag kan använda sig av både 

traditionella och sociala medier för att nå sin målgrupp. Weiss (2014) klargör att användning 

av de båda kanalerna leder till ökad interaktion mellan konsument och företag och på så vis 

ökar kommunikationen och spridning genom word of mouth. 

 

Tuten och Solomon (2015) definierar digital marknadsföring utifrån användningen av sociala 

medier för att skapa, kommunicera, leverera samt utbyta erbjudanden vilka har värde för en 

organisation och deras intressenter. Författarna beskriver hur marknadsförare drar nytta av 

sociala medier i syfte att uppnå utsatta marknadsföringsmål vilka kan bestå av att exempelvis 

stärka kundrelationer eller upplysa allmänheten om deras produkter. Sudha och Sheena (2017) 

påpekar för användaren att respektera spridningen av budskapet via sociala medier där positiva 

och negativa rykten kan spridas på det digitala planet. Tiago och Veríssimo (2014) förklarar att 
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en av de mest markanta förändringarna inom mänskliga relationer är den intensiva tillväxten av 

sociala nätverk på internet. Författarna fortsätter beskriva hur digitala plattformar möjliggör en 

ny typ av socialt beteende vilket förändrar sättet människor interagerar med varandra. 

Förändringen bidrar till att individer över hela världen erbjuds nya verktyg för att dela med sig 

av kunskap, nätverka samt sprida budskap. 

 
Dimofte, Haugtvedt och Yalch (2016) beskriver att upprinnelsen av sociala medierna har 

omformat människans vardag och interaktioner med varandra. Författarna anser att sociala 

medier har påverkat hur tid spenderas och kommunikationen mellan människor sker men även 

hur relationer skapas. Hoffman och Novak (2012) förklarar att användningen av sociala medier 

kan kategoriseras in i tre segment;  

 

1. Upprätthålla kontakten med vänner  

2. Självrepresentation  

3. Delning och insamling av personlig samt offentlig information  

 

Dimofte et al. (2016) redovisar för att en negativ konsekvens av sociala medier är individens 

tendens att döma andra utifrån deras innehåll på diverse plattformar. Flertalet användare 

utnyttjar sociala medier i syfte att upplysa produkter genom exempelvis uppladdningen av 

bilder, film och text. Ferraro, Kirmani och Matherly (2013) menar att det finns en benägenhet 

att nämna välkända varumärken i sina uttalanden med avsikt att stärka individens egna image 

gentemot följarna. Risken med att nämna varumärken på sociala medier är att det kan resultera 

i en negativ respons från följarskaran då de anser användaren vara högfärdig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 	 	
	

	
	 						 	

26 

Dimofte et al. (2016) har med hjälp av sin forskning identifierat fyra olika strategier vilka 

används för att nämna varumärken i uttalanden på sociala medier. 

 
 
 

Having 
	

Dimofte et al. (2016) menar att söka lycka genom ägandet av materiella ting kan hindra 
självförverkligandet eftersom det kan associeras med en strävan om att uppnå ett socialt 
erkännande. Användningen av termer likt jag har, jag äger kan resultera i ett 
framträdande vilket kan leda till negativa konsekvenser för avsändaren av budskapet. 
Studien har påvisat exempel där användare skryter under radarn vilket innebär att 
personen delar med sig av en utförd aktivitet med association till det nämnda varumärket. 
Tal-Or (2009) bekräftar att när användaren sätter varumärket i en kontext och skapar en 
händelse kring produkten tenderar följarskaran att tolka inlägget ur ett positivare 
perspektiv.  

 
 

Doing 
	

Dimofte et al. (2016) redogör hur den andra strategin grundar sig i att beskriva hur 
varumärket kan underlätta för användaren att uppnå ett mål, istället för att rikta fokus 
uteslutande emot varumärket. Van boven (2005) menar att användningen av ett 
varumärke, i syfte att utföra en handling, anses vara mer moraliskt accepterat än att enbart 
inneha en materiell ägodel.  

 
 
 
 

Loving 
	

Dimofte et al. (2016) förklarar att den tredje strategin går ut på att knyta en positiv känsla 
till produkten eller ge en beskrivning av den värdefulla relationen till varumärket vilken 
uppstår vid användningen.  Varumärket blir personifierat vilket gör det mer accepterat att 
omnämna i en del av statusuppdatering. Ger och Belk (1999) har fastställt att konsumenter 
kan porträttera sig själva likt passionerade specialister istället för materialister. Att prata 
om passion gentemot en viss ägodel eller varumärke kan istället kan tolkas beundransvärt 
av utomstående. Dimofte et al. (2016) menar således att när privatpersoner använder sig 
av strategin i sina uttalanden har de större sannolikhet att undvika bli klassificerade 
högfärdiga. Istället tolkar allmänheten att användaren delar med sig av sin entusiasm för 
ett specifikt varumärke.  

 
 

Opinion Sharing 
	

Dimofte et al. (2016) förklarar hur den slutgiltiga strategin ämnar till att dela en åsikt kring 
ett varumärke i stället för att signalera ägandeskap. Tillämpningen av strategin skiftar 
fokus från individen till produkten vilket kan anses vara mindre skrytsamt. Vidare anses 
användaren upplysa sin följarskara kring nya produkter genom strategin, vilket resulterar 
i att sändaren av budskapet bygger upp ett gynnsamt rykte kring sig själv.  

Tabell	3:	Strategier	för	uttalanden	på	sociala	medier	(Dimofte	et	al.	2016)	

	
Tuten och Solomon (2015) förklarar att följarnas deltagande på sociala medier spelar en 

väsentlig del i marknadsföring genom kanalerna. För att ett nätverk ska nå sin fulla potential är 

det viktigt att befolkningen i det digitala samhället är engagerad. Författarna menar att det finns 

en risk att engagemanget börjar svikta på grund av bristfälligt utbud av nytt material vilket gör 

att relevansen avtager. Engagemang från följare är en av de stora svårigheterna ett företag möter 

när de utvecklar en digital marknadsföringsplan. 

3.1.3 Varumärkesambassadörer 
Apéria (2001) klargör att utvecklandet av varumärken grundar sig i att etablera relationer 

mellan företagen och deras konsumenter, lyckas de inte finns det risk att varumärket fastnar i 

ett transaktionsorienterat beteende där priset är i fokus. Weiss (2014) redogör att i 

sökningsprocessen efter en varumärkesambassadör bör företagen leta efter individer med en 

positiv och entusiastisk personlighet. Företagen kan med hjälp av varumärkesambassadörernas 

påverka relationer, förmedla budskapet och engagera ett stort antal människor. Folse, Burton 
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och Netemeyer (2013) menar att varumärkesambassadörer erbjuder betydande fördelar på 

varumärkeskapitalet, vilket Keller (1993) beskriver likt den skiljande effekt 

varumärkeskunskap genererar på responsen från konsumenterna från varumärkets 

marknadsföring. Keller (1993) fortsätter redogöra hur varumärkeskapital kan liknas vid det 

mervärde en produkt erhålls på grund av varumärket. Varumärkeskapital förekommer med 

andra ord i konsumenternas kognition och med hjälp av varumärkesambassadörer kan 

varumärket förstärka sin position ytterligare. 

 

Folse et al. (2013) förklarar att användningen av varumärkesambassadörer underlättar för 

företag att kommunicera ut varumärkets personlighet och fördelar på ett mer symboliskt 

tillvägagångssätt. Författarna fortsätter med att redogöra hur varumärkesambassadörerna 

binder samman innehållet av annonser och attityder från företaget och lyfter fram de 

sammanhörande positiva aspekterna vilket stärker minnet av varumärket hos konsumenterna. 

Författarna beskriver vidare att människor får flertalet intryck dagligen genom olika möten där 

attityder bildas. För att konsumenterna ska få en positiv bild av varumärket underlättar det om 

företaget lyckats personifiera varumärket genom att varumärkesambassadörernas 

personligheter lyfts fram för att skapa förtroende hos konsumenterna. 

 
Garretson och Niedrich (2004) klargör att konsumenterna med tidigare låg kännedom om 

företaget, har störst mottaglighet av varumärkesambassadörernas påverkan då de tycks förlita 

sig på varumärkesambassadörernas åsikter. Därmed menar författarna att användningen av 

varumärkesambassadörer har mindre påverkan på konsumenters attityder med tidigare 

erfarenhet av företaget. Författarna menar att den främsta fördelen med att använda 

varumärkesambassadörer i marknadsföringen är förtroendet bidrar med en bättre attityd 

gentemot företaget. Författarna förklarar att utifrån en kombination av förtroende och 

tillförlitlighet kan varumärkesambassadörerna därmed tillföra en påverkande och hållbar 

marknadsföringsstrategi.     
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3.2 Relationsmarknadsföring 
 
3.2.1 Relationsmarknadsföringens utveckling  
Grönroos (2008) menar att relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring skiljer sig. 

Han menar att traditionell marknadsföring försvinner allt mer ur företags marknadsstrategier. 

Ett citat ur Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver tankesättet inom traditionell 

marknadsföring på följande sätt: 

 

“När en part vinner, förlorar den andra. I praktiken innebär det exempelvis att när en kund lyckas 

förhandla sig till ett bra avtal, förlorar leverantören. Den part som är den bästa förhandlaren kan skaffa 

sig ett bättre avtal” (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 17). 

 
Gummesson (2002) förklarar att relationsmarknadsföringen tog fart under 90-talet och 

definierar det utifrån marknadsföring där det centrala är att etablera relationer, nätverk och 

interaktioner. Langner, Hennigs och Weidmann (2013) redogör att människor identifierar sig 

själva med sociala grupper med liknande intressen som dem själva. Författarna fortsätter med 

att tydliggöra hur den gruppen individen ansluter sig till erbjuder mer än enbart tillhörighet, då 

den även påverkar personens köpbeteende. Gummesson (2009) förklarar att genom 

relationsmarknadsföring kan företag etablera starkare band till sina konsumenter. Godson 

(2001) anser att ha en långsiktig relation till sina kunder resulterar i att konsumenterna är mer 

lojala mot företaget.  

 

Gummesson (2002) förklarar att en förutsättning för att relationer ska kunna etableras är att det 

skapas kontakt mellan minst två parter där nätverk är en vidareutveckling av relationer i mer 

komplexa sammanhang. I relationer och nätverk sker en kontinuerlig kontakt och samspel 

mellan parterna. De integrerar med varandra, vilket är det tredje begreppet i författarens 

definition av relationsmarknadsföring. Godson (2009) instämmer med Gummesson (2002) och 

förtydligar att relationsmarknadsföringen besitter en viktig roll i relationen gentemot 

konsumenten. Verktyget agerar även en central roll i relationerna till andra aktörer, både internt 

och externt. Gummesson (2002) förklarar vidare att en effektiv relationsmarknadsföring kan 

hjälpa företag reducera kostnader, förenkla faktureringar och underlätta köp samt leveranser. 

Ett ytterligare argument är att emellanåt klarar inte företag av att sköta hela sin verksamhet på 

egen hand vilket förklarar varför de behöver ingå i allianser med andra aktörer på marknaden. 

Det kan handla om samarbeten vars syfte är att förbättra kostnads- och tidsaspekten eller utbyta 

kompetens och sortiment. Grönroos (2015) redogör för att en relation ska kunna etableras krävs 
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även kunskap om konsumenterna där målet med relationen är att försöka skapa ett gemensamt 

värde för parterna. Grönroos (2008) går vidare med att förklara hur viktig interaktionen mellan 

parterna är i konsumentens val där Egan (2004) tydliggör att relationen bör vara ömsesidig och 

gynna både konsument och företag. Expowera (2018) menar att relationsmarknadsföring 

innebär mer än att enbart marknadsföra produkter, istället bör företag använda det likt en 

affärsstrategi. Relationsmarknadsföring ska genomsyra hela företaget där både personalen och 

tekniken bör integrera väl med varandra för att ge bästa resultat.   

 

Boström och Friberg (2018) förklarar för att etablera en relationsmarknadsföring är det första 

steget att förstå konsumentbeteendet. Författarna menar att människans konsumentbeteende 

styrs av våra känslor och behov av bekräftelse vilket är den grundläggande förklaringen till 

varför, hur och vad vi konsumerar. Idag har konsumenterna med hjälp av digitaliseringen 

erhållit nya verktyg vilka används för att uppfylla deras mål och behov. Författarna menar att 

konsumtionen har förändrats då konsumenterna idag har större möjligheter att inspireras, söka 

information och leta upp olika produkter. Kontakten gentemot företag sker lättare idag då 

konsumenter kan dela med sig av information runt om i hela världen.  

 
3.2.2 Public Relations  
Parment (2015) förklarar begreppet Public Relations (PR) genom ett förhållningssätt där det 

grundläggande är att etablera relationer med diverse samhälls- och målgrupper. Författaren 

menar att relationsskapandet sker genom publicitet, events och andra typer av framföranden. 

Fördelen med PR, inom marknadsföring, är att det ofta når ut till konsumenter företagets 

marknadsföring inte lyckas komma åt. Parment (2015) menar att PR spelar en viktig roll i hur 

allmänheten skapar uppfattningar och tolkningar kring ett företag och deras varumärke. Ett 

huvudområde inom PR är att skapa offentliga relationer då det är genom företagen de når ut till 

en större och mer omfattande målgrupp dem inte annars hade uppmärksammats av. Parment 

(2015) fortsätter förklara att kostnaden för PR är generellt låg i jämförelse med andra 

marknadsföringsverktyg, den främsta fördelen är att det ofta tolkas som något oberoende vilket 

markant ökar trovärdigheten i budskapet. Enligt Fill (2011) bör PR planeras noggrant för att få 

optimal effekt dock är en nackdel att det väldigt svårt att kontrollera utfallet av budskapet. 

Mikáčová och Gavlaková (2013) kom till slutsatsen att PR är ett bra sätt för varumärken att 

berätta historier vilka också tolkas på ett trovärdigt sätt av målgruppen.  
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3.2.3 Pull/Push strategier  
Enligt Parment (2015) kan utformningen av en marknadsföringsstrategi och hur budskapet 

kommuniceras ut ha två förhållningssätt vilket företagen kan använda sig av; ”push” strategi 

och ”pull” strategi. ”Push” strategi är enkelt förklarat information företaget trycker ut till 

mottagarna, där målet är att skapa en efterfrågan hos konsumenten. Rimlinger (2011) förklarar 

hur strategin ger företaget mer kontroll över reklambudskapet, eftersom företaget bestämmer 

hur budskapet skall kommuniceras ut och därmed undvika att det misstolkas. Parment (2015) 

förklarar hur ”pull” strategi istället grundar sig i noggrant utskickad information till benägna 

köpare. Den grundläggande tanken är att köparna ska på egen hand söka upp 

marknadsföringskanalerna för att bli övertygande om köp.  

 

Seddon (2000) argumenterar för att användningen av ”push” strategin baseras på möjligheten 

att följa upp samt mäta effektiviteten. Samtidigt påpekar författaren att strategin vanligtvis 

associeras med massproduktion, mer arbete och större budgetar. Seddon (2000) menar därför 

att vi idag ser en allt mer frekvent användning av ”pull” strategin. Ett skifte i fokus har skett 

där syftet nu är att förstå kundens efterfrågan, förutsägbarhet samt variation i syfte att utforma 

optimala budskap. Författaren menar att strategin dels är mindre resurskrävande för företaget 

samtidigt etableras en närmare relation till kunderna.  

	
3.3 Influencer Marketing 
	
3.3.1 Influencer Marketing  
Sudha och Sheena (2017) tar upp teorier om att användningen av influencer marketing grundar 

sig i tre olika syften: spridning, relevans samt resonans: 

  

Spridning definieras efter storleken på publiken en influencer har möjlighet att nå ut till. Genom 

digitala plattformar har de verktygen för att nå ut till en omfattande skara människor. Förutom 

möjligheten att påverka sina följares köpbeteende har en influencer generellt sett ett högre antal 

följare än genomsnittet inom om viss nisch på sociala medier.   

 

Relevansen mäter graden av relevans för läsaren. Influencers besitter förmågan att välja sina 

samarbeten, vilket innebär att de inte behöver marknadsföra varumärken vilka är irrelevanta för 

dem och deras innehåll. De skapar då ett mer originellt och övertygande 

marknadsföringsinnehåll för varumärket. 
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Resonans handlar om att mäta antalet aktiviteter en influencer genererar genom att publicera 

innehåll. En värdefull resurs för företag är när en person skapar innehåll människor längtar efter 

och älskar att engagera sig i.  

 
Byrne, Kearney och MacEvilly (2018) förklarar att influencer marketing baseras på personer 

med inflytande över sin följarskara. Sudha och Sheena (2017) beskriver det likt en förlängning 

av word of mouth med fokus på ett inflytelserikt innehåll. Det är ett fenomen där relationer 

skapas och kan vara väldigt värdefullt för företag i hopp om att expandera deras målgrupp och 

konvertera individer till lojala kunder genom tillit och genuinitet. 

 
Izea (2018) menar att företagens förhoppning med word of mouth är att användaren talar gott 

om produkten. Författaren menar att det faller sig naturligt att när personen nyttjar produkten 

kommer dess positiva funktioner att spridas vidare till följarskaran. Enligt författaren inleds 

vanligtvis ett samarbete genom att företag tar kontakt med utvald influencer vilket innebär att 

parterna inte nödvändigtvis haft någon tidigare relation. Författaren påpekar således att 

trovärdigheten kan brista som ett resultat av det betalda samarbetet. Booth och Matic (2011) 

instämmer med Izea (2018) och förklarar vidare hur företagen låter konsumenternas perception 

av varumärket formas av influencerns innehåll.  

 

Sudha och Sheena (2017) redogör relevansen av rätt matchning mellan influencer och 

varumärke vilket påverkar målgruppens mottaglighet. Izea (2018) instämmer att det är en viktig 

faktor för att genomföra en lyckad influencer marketing kampanj och tillägger att nästa steg är 

att sprida budskapet på plattformen vilken är lämpligast för att nå målgruppen. Booth och Matic 

(2011) förklarar vidare hur den publicitet varumärken får genom exponering i sociala medier 

med hjälp av influencers, underlättar för dem att stärka sitt varumärke och att bilda en direkt 

relation till sina konsumenter. Utöver det stärks även lojaliteten gentemot varumärket. 

Författarna menar att även om det som sägs angående företaget i onlineforum är utom kontroll, 

erbjuder de på det digitala planet en tvåvägskommunikation där företaget kan interagera med 

konsumenten genom influencern. Browning och Sparks (2013) förklarar att utan erfarenhet 

eller kännedom kring produkter används ofta rekommendationer genom word of mouth i 

beslutsprocessen. Internet har förenklat processen att erhålla rekommendationer från 

konsumenter världen över. 
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Glucksman (2017) förklarar att elektronisk word of mouth (eWOM) är en term vilket gör det 

lättare att förstå varför influencer marketing blivit ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg. 

eWOM innefattar positiva eller negativa uttalanden om ett företags potentiella, faktiska eller 

forna konsumenter via internet och möjliggör för konsumenterna att dela med sig av sina åsikter 

till andra. Den traditionella word of mouth anses vara en av de mest trovärdiga källorna vi 

människor vänder oss till i informationssökande och eWOM är en förlängning av det 

marknadsföringsverktyget. Amblee och Bui (2011) instämmer med Glucksman (2017) när de 

förklarar hur eWOM är en typ av digital förlängning av traditionell word of mouth vilket har 

vuxit parallellt med web 2.0.  

 

Glucksman (2017) fortsätter med att beskriva hur influencers på sociala medier är experter på 

eWOM, där de formar sina följares uppfattningar kring varumärken vilket gör dem till ett 

modernt digitalt marknadsföringsverktyg. Amblee och Bui (2011) visar på ytterligare statistiska 

bevis i sin studie där författarna bevisar på hur försäljning av en viss produkt online ökar om 

det inte finns ett kommentarsfält tillgängligt. Besitter kunderna inte möjlighet att läsa om vad 

andra konsumenter har för erfarenheter av produkten är de mer benägna att lyssna på företagets 

budskap, således är konsumenterna mer mottagliga för andra konsumenters recensioner.  

 

Booth och Matic (2011) menar att publiciteten varumärken erhåller genom sociala medier 

underlättar för dem att stärka sitt varumärke samt att bilda en direkt relation till sina 

konsumenter och därmed stärks lojaliteten gentemot företaget. Glucksman (2017) avslutar sin 

studie med att förtydliga hur influencers har störst genomslagsförmåga när deras åsikter är 

autentiskt formade och begrundar sig i vad influencern verkligen tycker.  

 
3.3.2 Influencer   
Baldow (2018) förklarar en influencer utifrån en person vilken har makten att påverka sina 

följares köpbeslut genom sin auktoritet, kunskap samt relationer. Författaren förklarar vidare 

hur personer utan något tidigare kändisskap är individer vilka har utvecklat en lojal följarskara 

genom att erbjuda insikt i deras vardagliga liv via sociala medier. Baldow (2018) menar att 

användningen av influencers skiljer sig ifrån det traditionella nyttjandet av celebriteter. Deras 

påståenden anses vara mer genuina och kan jämföras med en rak rekommendation vilket kan 

väga tungt i kommersiella samarbeten. Booth och Matic (2011) redogör hur tillväxten av 

bloggar har resulterat i att matchningen mellan företag och influencer kan uppfattas som en 

skrämmande uppgift. 
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“Influentials generally do have many direct ‘friends’ and ‘followers,’ but what makes them truly 

valuable is the number and relevance of their extended or indirect connections”. (Hall 2010 se Booth 

& Matic 2011, s.186).  

 

Glucksman (2017) förklarar att den moderna influencern återfinns på sociala medier och 

representerar en ny sorts generation opinionsledare. Individerna besitter en position där de kan 

agera en oberoende och självständig tredje part i ett kommersiellt landskap och skapar åsikter 

hos sina följare. Glucksman (2017) menar att det huvudsakligen sker genom bloggar och andra 

sociala medier.  

	
3.3.3 Micro-influencer  
Wissman (2018) menar att engagemanget hos en influencers följarskara är nyckeln till att nå 

kommersiell framgång. Ett större följarantal drar till sig intresse, däremot är det inte avgörande 

för hur lyckat ett samarbete kan komma att bli. Författaren förklarar vidare att marknadsförare 

idag lägger allt mer fokus på att undersöka relationen mellan influencers och deras följare vilket 

har visat sig vara påtagligt solid hos micro-influencers. Chen (2016) redogör att begreppet 

micro-influencer är en vidareutveckling av benämningen influencer. Den märkbara skillnaden 

mellan de två är antalet följare och engagemanget från följarna. Författaren fortsätter redogöra 

hur en influencer har betydligt flertalet följare och lägre procentuell andel likes än vad micro-

influencers innehaver. Mätningen av engagemangsnivåer är ett viktigt KPI för företag att 

använda sig av för att mäta effekten av deras influencer marketing kampanjer. Mediakix (2016) 

förklarar micro-influencers utifrån mindre nisch-fokuserade influencers med ett högre 

engagemang samt bättre avkastning för företag. Därmed behöver företag etablera samarbete 

med flertalet micro-influencers för att uppnå en jämn storleksmässig målgrupp likt influencers.  

 

Ehlers (2017) menar att användning av micro-influencer är en fördelaktig metod för små företag 

att nå ut till sin målgrupp då kostnaden är lägre gentemot användning av en influencer. Hart 

(2017) förtydligar att micro-influencers möjliggör för företagen att på ett effektivare vis nå ut 

till sina nischade målgrupper tack vare deras lojala relationer till sina följare. Larsén (2017) 

fortsätter med att redogöra varför micro-influencers tenderar att vara mer effektiva då de 

upplevs mer trovärdiga vilket människor uppskattar. Wissman (2018) anser att genom 

implementering av storytelling i budskapet kan en micro-influencer använda sig av en “pull” 

strategi snarare än ett renodlat säljbudskap. Resultatet blir att vid samarbete mellan influencer 

och företag kommer följarskaran vara mer mottaglig för budskapet. Alobeid (2017) menar dock 
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att alla varumärken eller kampanjer behöver en celebritet för att vara effektivt. Författaren 

fortsätter förklara att det är meningslöst och företag bör fokusera på inflytelserika sociala 

personer med kunskap över deras varumärke och produktområde. 

 

3.3.4 Content marketing och Storytelling  
du Plessis (2015) refererar till Liu och Huang (2015), vilka förklarar att content marketing är 

idealiskt av den anledningen att verktyget på ett diskret vis använder ”pull” strategier istället 

för ”push” strategier i syfte att attrahera konsumenter. du Plessis (2017) hänvisar också till 

Brieger (2013) och framlägger att tillvägagångssättet går ut på att använda storytelling vilket 

innebär att företaget skapar och distribuerar relevant samt värdefullt varumärkesinnehåll. du 

Plessis (2017) tydliggör att målet med storytelling är att sammankoppla kunderna med 

varumärket på en mer djupgående nivå genom att sätta varumärket i ett sammanhang, vilket 

målgruppen lättare kan relatera till. Youssef, Leicht och Marongiu (2018) menar att när en 

konsument konfronteras med fakta och argument resulterar det i skepticism vilket kan leda till 

att personen distanserar sig ifrån budskapet. Författaren argumenterar för att storytelling triggar 

konsumenten på annorlunda vis i relation till den konventionella typen av marknadsföring. 

Storytelling uppfattas mer övertygande än renodlade fakta, vilket kan leda till ökat 

varumärkesförtroende då berättelser kan aktivera positiva känslor.  

 

Holliman och Rowley (2014) beskriver hur information i digitala forum snabbt spridas via 

digital marknadsföring. Informationen företaget själv skapar eller på andra sätt formar benämns 

content marketing. En av recipienterna i författarnas kvalitativa studie beskrev content 

marketing på följande sätt:  

 

“Valuable, compelling and relevant content on a consistent basis to attract and retain customers through 

information that they actually want to receive.” (Holliman och Rowley, s. 279).  

 

du Plessis (2017) kom till slutsatsen att content marketing är ett viktigt marknadsföringsverktyg 

för att engagera målgruppen på ett naturligare sätt. Engagemanget vilket uppstår med 

användningen av content marketing skiljer sig ifrån det som skapas med hjälp av social media 

marketing, eftersom det sistnämnda anses vara en aggressivare typ av marknadsföring. 
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4 Empiri  
	
 

Det fjärde kapitlet kommer att presentera det empiriska materialet vi samlat in. Här kommer vi göra en 

sammanställning där vi ställer respondenternas tankar och åsikter mot varandra, för att på så vis kunna 

skildra en verklighetstrogen bild.  

	
4.1 Digital Marknadsföring  
	
4.1.1 Den digitala marknadsföringens betydelse  
Riihijärvi1 menar att en grundläggande faktor inom digital marknadsföring är att ha ett enhetligt 

språk på alla plattformar. Oavsett om företaget använder sig av Instagram, Facebook, Youtube 

eller linked-in. Han menar vidare att företaget måste veta vilken målgrupp de har och på vilken 

plattform de befinner sig. Karlsson2 fortsätter förklara ämnet digital marknadsföring med att 

berätta hur en annonströtthet har blivit allt tydligare i Sverige, där färre konsumenter ser 

annonser i sitt sociala flöde genom användningen av AdBlock och liknande blockeringsverktyg. 

Han förklarar vidare att olika trender kommer och går samt ger ett exempel på banner blindness, 

vilket innebär att annonser förbises. 

 

Karlsson menar att traditionell marknadsföring håller på att försvinna helt och hållet. Det 

innebär att företag behöver hitta nya kommunikationskanaler för att nå sin målgrupp på ett mer 

genuint sätt. Gustavsson3 förklarar hur marknadsföringen hos företaget har skiftat fokus från 

traditionell marknadsföring genom radio och tv till en allt mer omfattande digital 

marknadsföring. Riihijärvi har en annan inställning till traditionell marknadsföring i 

förhållande till övriga respondenter. Han menar att det är ett viktigt verktyg att använda sig av 

för att etablera den lokala varumärkeskännedomen. Sporre-Radell4 ger exempel på hur gravida 

kvinnor kan hämta ut boxar på apoteket med produkter användbara för gravida kvinnor, hon 

har anordnat att reklamposters från hennes företag kommer medfölja i lådorna vilket kan tolkas 

som traditionell marknadsföring då den är i tryck. Riihijärvi förklarar vidare hur digital 

marknadsföring fungerar väl att använda för att etablera ett rykte internationellt men att den ena 

kanalen inte behöver utesluta den andra. Sjölander5 förklarar hur de helt valt att utesluta 

traditionell marknadsföring i deras marknadsföringsstrategi. Hon har dock en positivare syn på 

																																																								
1 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
2 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
3 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
4 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
5 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
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digital marknadsföring i relation till Karlssons tolkning där hon förklarar hur 

marknadsföringskanalen möjliggör en ny typ av frihet vilket inte går att erhålla genom 

traditionella marknadsföringen. Sjölander fortsätter förklara enkelheten att skapa annonser 

genom ett par knapptryck samt hur synligheten av varumärket förbättras, även om processen 

kan vara kostsam når man ut till en stor men nischad målgrupp. Göransson6 och Sporre-Radell 

fortsätter att förklara hur det är den kraftiga exponeringen av varumärket inom digital 

marknadsföring gör det attraktivt att implementera. Möjligheten att mäta effektiviteten och 

valutan för pengarna erbjuds inte i någon annan marknadsföringskanal idag. Dock menar 

Sandberg7 att om det hade skapats en alternativ marknadsföringskanal med mer valuta för 

pengarna hade de lika gärna kunnat använda sig av den då det väsentliga är pengar i relation till 

exponering.   

	
4.1.2 Sociala medier  
Göransson förklarar att efter web 2.0 uppkomst utvecklades flertalet möjligheter att 

marknadsföra företaget och nå ut med sitt budskap via sociala medier och plattformar. Wollin8 

och Gustavsson förespråkar dock att företag och användare ska respektera spridningen inom 

sociala medier och plattformar eftersom det dels sker omfattande och hastigt, men framförallt 

att det kan vara både i positiv och negativ form. Sporre-Radell beskriver hur hon skapade 

hashtagen “#trainingforpregnant” i samband med att hon startade företaget i hopp om att sprida 

hennes varumärke vidare, vid intervjutillfället hade den nämnts över 1 300 gånger. Frågan 

ställdes till respondenterna gällande vilken plattform som har den kraftigaste påverkan där 

samtliga instämmer om att Instagram ligger i topp. Utformningen av innehållet i 

marknadsföring via Instagram skiljer sig beroende på företagens syfte. Sjölander förklarar att 

hon använder hennes egna kanaler då hon själv passar in i företagets nischade målgrupp. 

Göransson och Sandberg utgår enbart ifrån Instagram där deras innehåll grundar sig i egna 

produktbilder. Riihijärvi och Gustavsson menar att upprättande av en digital närvaro är 

avgörande för företagens överlevnad. 

 

 

 

																																																								
6 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
7 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
8 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
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”Syns du inte digitalt, finns du inte. Det är ett krav för att lyckas. Även en begravningsbyrå behöver 

finnas tillgänglig online. Konsumenten är väldigt medveten. Man gör väldigt mycket research innan 

köpet sker. Dock är personliga rekommendationer det absolut starkaste som finns fortfarande.” säger 

Riihijärvi. 

 

Wollin och Sporre-Radell anser att användningen av Instagram kan förenkla processen att 

etablera en närmare relation till läsarna. Göransson och Svensson9 nämner båda plattformen 

Youtube, vilket enligt dem är en otroligt bred och en kraftigt påverkade plattform att 

marknadsföra sig genom. De två respondenterna menar att relationen till följarna på Youtube 

är stark där det är möjligt att nå ut till många. Riihijärvi instämmer att Youtube, en plattform 

vilken kan användas av både företag och influencers, är en kanal vilken inte bör glömmas bort 

i marknadsföringen. Människor intalar sig själva att plattformen är för komplicerad, det är dock 

inte korrekt menar han. Plattformen ger möjligheten att visa ”behind the scenes” vilket skapar 

en ny dimension av närhet mellan företag och konsument vilket resulterar i en närmare relation. 

Fortsättningsvis berättar Sjölander hur de planerar att skapa ett Youtube konto för att sprida 

content genom en ny kanal. En möjlig bromskloss, enligt Sjölander, är att vid användningen av 

videoklipp kan vara att det kan dyka upp störande moment för konsumenterna. Wollin fortsätter 

med att det är viktigt för företag att förutse olika scenarion för att kunna hantera situationer på 

ett väl sätt. 

 

Enligt Berg och Wollin är bloggar en annan betydelsefull plattform. Berg förklarar att det är på 

den plattformen hon kan styra och utforma av innehållet helt på egen hand, vilket är anledningen 

till varför det är där det mesta av hennes flöde sker. Wollin argumenterar att det är där hon kan 

uttrycka sig och kan förmedla den information hon anser viktig. Hennes läsare vill ha det 

personliga, hjärtliga tilltalet, humor och värme vilket uppnås genom storytelling.   

 

Berg anser att Facebook är en plattform där annonseringen från företag har till uppgift att driva 

trafik till hemsidan och kan vara en fördel när nischade kampanjer utövas. Wollin åberopar 

dock att hon numera anser Facebook vara allt för nedkladdat med artiklar och popups vilket gör 

det oharmoniskt och en kallare plats där det genuina försvinner. 

	

																																																								
9 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
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4.1.3 Varumärkesambassadörer  
När frågan ställdes till Svensson10 gällande vilken strategi hon anser vara bäst att använda sig 

av när det gäller att nämna ett varumärke på sociala medier svarar hon att vid betalda 

samarbeten lyfter hon gärna fram varumärket i ett sammanhang. På så vis kan hon förklara att 

hon älskar produkten samt varför. Svensson fortsätter berätta att implementeringen av de två 

metoderna skapar en större trovärdighet. Hon menar att beskriva ett ägande kring produkten 

kan istället tolkas skrytsamt vilket tas emot negativt av följarskaran eftersom de kan 

genomskåda annonsen. Wollin11 och Berg12 går emot Svenssons uttalande där de istället menar 

att användning av begreppet älska i strategin inte tyder på genuinitet. Berg och Wollin menar 

att det istället bör skapas en känsla till att vilja använda produkten. Att i ett inlägg sätta in 

produkten eller tjänsten i en kontext, där dess attribut förklaras, tenderar det generellt sätt att 

tas emot på ett positivt vis av följarskaran.  

 

Dock är de tre ovannämnda respondenterna överens om att uttryckande om ägandeskap kring 

en produkt inte är en fungerande metod att använda sig av. Sjölander13 och Gustavsson14 

fortsätter och menar att storytelling är en strategi vilket är en användbar strategi för att sprida 

sitt budskap på ett övertygande vis. Genom att skapa en inspirerande image och en historia 

kring produkten gör det lättare att etablera mer trovärdiga relationer med kunden. Gustavsson 

ser storytelling som ett utmärkt verktyg	 att utveckla en varumärkesimage. Sporre-Radell15 

förklarar hur storytelling kommer naturligt för hennes varumärke eftersom graviditet är en 

process vilket pågår under nio månader är det enkelt för följaren att få en tidsuppfattning och 

följa med på resan. Svensson argumenterar för att vissa svårigheter kan uppstå vid ett 

omfattande nätverk på sociala medier, sett utifrån ett micro-influencers perspektiv. Flertalet 

företag försöker utnyttja micro-influencers för att komma åt deras etablerade relationer. Berg 

styrker Svenssons åtagande gällande de utsatta positionerna micro-influencers har då hon själv 

upplevt att hon blivit utnyttjat vid utebliven betalning efter muntligt avtal ingåtts. De två 

respondenterna anser att det borde upprättas avtal kring hur samarbeten ska utspelas inklusive 

betalning för att kunna åberopa sina rättigheter. Sporre-Radell och Gustavsson ger här svar på 

tal när de förklarar vid separata intervjuer hur de alltid skriver avtal innan ett samarbete ingås.  

																																																								
10Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
11 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
12 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
13 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
14 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
15 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
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4.2 Relationsmarknadsföring  
	
4.2.1 Relationsmarknadsföringens betydelse  
Sjölander16 anser att användningen av varumärkesambassadörer är en effektiv metod för att 

utöva relationsmarknadsföring där förhoppningen är att etablera lojala och långsiktiga 

relationer mellan företag och konsument. Hennes åsikt är att samarbeten skapar ringar på 

vattnen, vilket betyder att budskapet når ut till en allt större målgrupp. Sandberg17 och Sporre-

Radell18 förklarar hur arbetsprocesserna i deras verksamheter förenklats genom starka 

relationer med sina leverantörer. Gustavsson19 instämmer med Riihijärvi20 och klargör att det 

är väsentligt att noggrant utreda vilken målgrupp de vill nå ut till är och vilka kanaler de bör 

använda sig av för att på effektivast vis nå målgruppen. Svensson21 instämmer om att 

användningen av varumärkesambassadörer är ett effektivt tillvägagångssätt att etablera 

relationer genom.  

 

Riihijärvi redogör att relationer kan etableras genom alla digitala medier och plattformar. Hans 

förklaring är att bakom varje digitalt inlägg återfinns en person med vissa typer av värderingar. 

Riihijärvi påpekar att en möjlig risk med influencer marketing är att värderingarna mellan 

företag och influencer inte överensstämmer med trovärdigheten vilket kan komma påverka 

följarna. Han menar att det kan bero på att influencern förbiser sina personliga värderingar om 

företaget är alltför väletablerat och påtryckande. Gustavsson påpekar en ytterligare risk inom 

marknader med stor konkurrens, om man ligger på latsidan och inte vårdar sina etablerade 

relationer finns det alltid en risk att en konkurrent kan ta över relationen och på så vis plocka 

marknadsandelar. Svensson påpekar betydelsen av hur varumärkesambassadörens personlighet 

är och huruvida dennes åsikter kring produkten uttrycks för att skapa en trovärdig känsla. 

 
Berg22 menar att en väl etablerad relationsmarknadsföring och användning av 

varumärkesambassadörer är särskilt viktigt för företag av mindre storlek. Vilket Sporre-Radell 

förklarar vidare genom att visa på hur en positiv känsla kring varumärket är väldigt viktig då 

det får en omfattande spridning för en relativt liten summa pengar. Fördelarna med en effektiv 

relationsmarknadsföring är många enligt Riihijärvi. Han förklarar att företagen får tillgång till 

																																																								
16 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
17 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
18 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
19 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
20 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
21 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
22 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
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nätverk med en stark trovärdighet där innehållet varumärkesambassadören publicerar kommer 

vara ”top of mind” hos följarna då dem skapar uppfattningar kring den marknadsföra produkten. 

En ytterligare fördel är att vid tillgång till varumärkesambassadörens följare kortas 

beslutsprocessen kring köp ner. Riihijärvi23 menar att det inte krävs något vidare kraftigt försök 

för företag att påverka konsumenterna då det sker genom varumärkesambassadörens 

övertygelse. 

 
Berg24 förklarar att vid ett lyckat samarbete mellan företag och varumärkesambassadörer får 

företagen tillgång till alla deras nischade följare och därmed har företagen hastigt fått tillgång 

till en bredare målgrupp, vilket annars hade tagit väldigt lång tid att nå ut till. Sjölander25 

redogör att de strävar efter att etablera nära relationer till varumärkesambassadörerna de 

använder sig av. Hon fortsätter med att klargöra att de tycker det är viktigt att använda sig av 

samma varumärkesambassadörer upprepade gånger, vilket också Berg instämmer med, för att 

skapa en tydligare trovärdighet. Sjölander anser att etablera en stark relation och att parterna 

tycker gott om varandra samt produkterna kommer flödet ut till följarna tolkas mer genuint och 

äkta.  

 

Svensson26 tillägger att om företagen sköter sin digitala marknadsföring på egen hand, kommer 

ett tydligt säljtryck att framstå gentemot konsumenterna. Hon förklarar att företagen går då 

miste om relationsetableringen och en varumärkesambassadörs följare vilket hade erbjudit 

företagen ökad försäljning samt en större målgrupp. Wollin27 ger ett exempel på hur en relation 

till en instagramprofil kan resultera i oplanerad konsumtion. Hon berättar hur hon en dag 

scrollade i sitt instagramflöde och fick syn på en micro-influencer där personen demonstrerade 

upp ett par barnbyxor vilket resulterade i att Wollin efter att ha sett inlägget köpte byxorna 

samma dag. 

 

Sjölander försöker använda sig av aktiviteter för att förbättra deras relationer gentemot andra 

aktörer. Hon förklarar att en metod de använder sig av är storytelling, vilket är en typ av 

historier där deras budskap ska spridas på ett mer lättolkat vis. Sporre-Radell28 grundar sin 

																																																								
23 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
24 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
25 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
26 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
27 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
28 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
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storytelling i tillfälliga kortare historier snarare än hur andra aktörer gör t.ex. ICA vars 

storytelling utspelar sig över flera år. Sjölander förklarar vidare att de även använder sig av 

mycket public relations aktiviteter. Det är för företaget ska synas, skapa publicitet och etablera 

nära relationer samt knyta nya kontakter. Dem försöker även vara med på events och medverka 

i olika nätverk. Gustavsson29 instämmer i Sjölanders30 åsikt och förklarar att företaget utövar 

många public relations aktiviteter i syfte att exponera sitt varumärke mot målgruppen. 

Riihijärvi31 menar att företagen bör försöka implementera en kombination av ”push” och ”pull” 

strategier i marknadsföringen. Det är vanligt att företagen använder antingen eller men 

kombinationen av de två strategierna är ännu mer effektivt förklarar Riihijärvi. 

 
Sandberg32 och Wollin33 talar om vikten av att arbeta med rätt varumärkesambassadörer. Vilket 

är något Berg34 och Svensson35 styrker utifrån sina roller där de förtydligar att matchningen 

mellan företag och en influencers följare spelar väsentlig roll i varumärkens arbete med att 

etablera relationer till sina konsumenter. Berg och Svensson anser även att influencer marketing 

kan användas i alla situationer så länge matchningen är kongruent. 

 
Svensson förklarar hur engagemanget hos följarna av en influencer spelar en mer betydelsefull 

roll än följarantalet. Karlsson36 argumenterar emot Svensson genom antydan att räckvidden på 

inläggen en influencer publicerar är den enda mätbara faktorn företag bryr sig om. Göransson 

och Sandberg har dock hittat en gynnsam kombination av dem två faktorerna där en lång 

räckvidd är förmånligt för varumärkesbyggnad. Vid ett test genomfört av Göransson37 och 

Sandberg, där de hade skickat ut två rabattkoder till två olika influencers, en med 15 000 följare 

och en med 2 500 följare, vid experimentet visade det att profilen med en lägre följarskara 

genererat mer försäljning. Sporre-Radell38 styrker den tes Göransson och Sandberg tog fram 

genom att förklara hur influencers med lägre följarantal har genererat fler konverteringar än de 

influencers med fler följare vid jämförelse av de två. 

 

																																																								
29 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
30 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
31 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
32 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
33 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
34 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
35 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
36 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
37 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
38 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
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Karlsson argumenterar för att samarbeten fortlöper så länge båda parter gynnas av samarbetet. 

Berg menar att återkommande samarbeten tolkas bättre av hennes följare eftersom det övertygar 

läsarna om att hon verkligen värderar varumärket högt.  

 

Wollin, Karlsson, Berg och Svensson förklarar hur associationen mellan företag och influencer 

kan bli långvarig och många gånger löper betydligt längre än själva samarbetet. Berg39 och 

Svensson40 förklarar dock vidare att det är helt beroende av hur väletablerat varumärket var 

innan samarbetet tog fart. Det är inte alltid samarbeten slutar lyckligt då Berg förklarar hur hon 

ingått samarbete med ett företag och sedan inte fått betalt. Hon anser att avtal bör upprättas då 

det ligger i samtliga parters intresse att stabilisera marknaden. Sporre-Radell41 använder sig av 

tvåvägs avtal där målet är att skydda båda parterna, i intervjun förklarar hon att avtalet innefattar 

en uppsägningstid på tre månader. Vid avtalsbrott åtager sig Sporre-Radell att häva avtalet 

tidigare för att på så vis skydda varumärket.  

 

Wollin42 förklarar att hon grundar alla sina samarbeten i research, stämmer varumärkets 

värderingar överens med hennes egna och sina läsares kan hon överväga att ingå samarbete. 

Skulle en varumärkesambassadör hamna i blåsväder av någon anledning anser Wollin och Berg 

att varumärket ska backa sin influencer och generera genuinitet på det viset. Wollin fortsätter 

med att förklara hur viktigt det är för en influencer att inte ha skelett i garderoben då att alltid 

vara rak och ärlig håller i längst. Riihijärvi43 anser dock att vid skandaler gällande rasistiska 

och sexistiska händelser klippa banden med influencern och ta avstånd. 

 

Gustavsson44 menar att relationsmarknadsföring inte enbart är användbart mot 

slutkonsumenten, för att nå slutkonsumenten på bästa sätt måste relationer också etableras med 

återförsäljarna. Gustavsson syftar då till att genom goda B2B relationer etableras också C2B 

och C2C relationer vilket gynnar företaget i slutändan. 

 

																																																								
39 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
40 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
41 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
42 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
43 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
44 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
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4.3 Influencer Marketing  
 
4.3.1 Influencer marketing betydelse  
Riihijärvi förklarar fenomenet influencer marketing utifrån att företag använder sig av digitala 

kreatörer i sociala medier med en stark relation till sina följare. Han förklarar att de kan liknas 

ett modemagasin dit folk går för att hitta inspiration samt följa trender då folk tenderar att lita 

på folk, även de man inte känner personligen. Wollin och Gustavsson är positivt inställda till 

influencer marketing med inriktning på micro-influencer. Wollin förklarar att fenomenet inte 

är något nytt, eftersom det alltid funnits opinionsledare vilka har haft möjligheten att inspirera 

andra till att genomföra fattade beslut. Dock påpekar hon att trovärdigheten blir en allt viktigare 

faktor i marknadsföringen vilket influencer marketing kan uppnå. Sjölander45 definierar 

fenomenet influencer marketing likt ringar på vattnet. 

 

”Det handlar om att få flera armar i sitt företag. Influencer marketing skapar ringar på vattnet. Berätta 

budskapet för 10 som berättar för 100 som sedan berättar till 1000. Ett stort spindelnät skapas.” menar 

Sjölander. 

 

Berg46, Sjölander, Svensson47, Wollin48 och Sporre-Radell49 instämmer med Riihijärvi50 och 

anser att influencer marketing är en väl fungerande strategi. Samtliga respondenter är eniga om 

att marknadsföringsstrategin kan användas för att stärka relationen mellan företag och 

konsumenter. Sjölander fortsätter med att förklara hur hon tror att influencer marketing är det 

enda sättet att lyckas med sin marknadsföring i framtiden och menar då att hon inte ser att 

trenden kommer att dö ut inom en snar framtid. Svensson motsäger Sjölander och menar att 

hennes syn på framtiden är annorlunda. Hon tror bubblan kommer att spricka eftersom 

marknaden börjar att bli mättad. Hon spekulerar i att den nya trenden istället kommer bli att 

spendera mindre tid online samt att ta avstånd från mobiltelefonen.  

 
Berg förtydligar varför hon anser influencer marketing är en gynnsam strategi att använda. Hon 

förklarar hur genomslagsförmågan kan vara starkare hos en micro-influencer kontra en 

influencer. Hon menar att det blir en mycket närmare relation när följarantalet är lägre, samt 

																																																								
45 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
46 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
47 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
48 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
49 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
50 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
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tenderar en micro-infleuncer att ha extremt trogna följare. Karlsson51 anser också att micro-

influencer är ett bra sätt för företag att sprida sitt budskap. Samtidigt påpekar han att micro-

influencers ibland marknadsförs som ett billigare alternativ vilket inte alltid är korrekt eftersom 

han märkt att de vill ta mer betalt än vad de faktiskt är värda. Sandberg52 förklarar vikten av att 

vara samarbetsvillig när ett samarbete med en micro-influencer inleds. Han ger sin syn på hur 

flertalet företag har en tendens att se micro-influencers enbart som ett marknadsföringsverktyg 

utan att förstå arbetet bakom. Det gäller att respektera micro-influencerna och förstå vilken 

makt de sitter på, förklarar Sandberg. 

 

Riihijärvi53 ger sin definition av en influencer som en inflytelserik person med över 100 000 

följare. De har byggt upp ett så pass stort nätverk att de blivit erkända varumärken. Han menar 

att personerna har ett brett utbud av content inom många olika genrer, men att de inte kan 

tillfredsställa hela följarskarans behov. Han fortsätter att förklara hur en micro-influencer 

istället har en mer nischad målgrupp där alla följare engageras eftersom de har samma intresse. 

Karlsson54 definierar en micro-influencer med en räckvidd på 3 000 till 50 000 personer. Han 

menar således att det inte är antalet följare vilket definierar en influencer utan möjligheten att 

skapa virala inlägg vilka syns hos mer än bara följarna. Berg55 menar istället att en micro-

influencer är en person med 1 000–10 000 följare, i sina totala kanaler. Medan Göransson56 

påstår att en micro-influencer har mellan 3 000–10 000 följare på sina kanaler. Svensson57 och 

Karlsson instämmer där Svensson menar att engagemanget på influencers plattformar skall stå 

i fokus när ett företag vill inleda ett samarbete. Hon menar att följarantalet är oväsentligt 

eftersom det är det faktiska engagemanget vilket avgöra om det blir en lyckad kampanj eller 

inte. 

 
4.3.2 Matchningsprocess  
Karlsson förklarar att vid användning av influencer marketing är matchningsprocessen av stor 

betydelse för företagen. Enligt Karlsson behöver flera faktorer överensstämma mellan företag 

och influencer för att samarbetet ska resultera i ett lyckat utfall. Svensson anser att rätt 

matchning är ett måste för att det ska mynna ut i trovärdig marknadsföring. Wollin58 går vidare 

																																																								
51 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
52 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
53 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
54 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
55 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
56 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
57 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
58 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
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med att förklara att med hjälp av influencer marketing, kan alla produkter marknadsföras om 

matchningen är rätt. Svensson utvecklar Wollins tankar med att dem produkter företaget önskar 

att marknadsföra via influencer marketing måste överensstämma med influencerns profil för att 

resultatet ska bli gynnsamt. Sjölander59 uppger en annan tolkning, vid obetalda samarbeten 

fokuserar hon mindre på matchningen medan vid betalda samarbeten är det viktigt att det är en 

kongruent matchning mellan företaget och influencern. Skillnaden enligt Sjölander är att vid 

betalda samarbeten söker de sig till personer med inflytelserika positioner i samhället. 

Varumärkesambassadörerna kan sedan företagen stolt använda sig av i marknadsföring. Dock 

trycker hon på att det är viktigt att veta sin målgrupp innan samarbete inleds, vilket Gustavsson 

instämmer med.  

 

Göransson60 och Sandberg61 förstärker matchningsprocessens betydelse genom att förklara hur 

de anser att en dålig matchning kan skada varumärket och resultera i negativa associationer. 

Gustavsson62 förklarar hur företag vid samarbeten lånar ut och ger kontroll över varumärkets 

image till varumärkesambassadören. Gustavsson ger vidare exempel på hur Nike sågs i ett 

negativt ljus i samband med Tiger Woods otrohetsskandal. Wollin63 berättar att även 

influencers bör tänka på associationerna när dem ingår samarbeten och alltid ha följarna i 

åtanke. Hon tydliggör genom att förklara att samarbeten ska kännas självklara för följarna och 

att samarbeten med företag bör återkomma då det påverkar trovärdigheten hos influencern. 

 

Berg64 redogör att både företagen och influencers bör göra forskning innan de ingår i samarbete. 

Hon argumenterar för att det är viktigt genom att lyfta fram faktorer kring att värderingar ska 

kongruera och om hur tidigare samarbeten utspelat sig. Wollin styrker Bergs resonemang och 

tydliggör genom att förklara hur viktigt det är att hålla rent framför egen dörr för att det inte ska 

dyka upp någon oväntad negativ påföljd. Sjölander65 motsäger Berg och Wollins åsikter 

angående att göra forskning innan samarbeten. Hennes förklaring är att det beror på att 

majoriteten av deras samarbeten är obetalda och att de fokuserar på att bli synliga eftersom de 

är i uppstartsfasen. Riihijärvi66 anser att researchen innan samarbetet ingås är viktigt för båda 

																																																								
59 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
60 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
61 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
62 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
63 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
64Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
65 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
66 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
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parter. Svensson67 tillägger att vid hennes samarbeten gör hon forskning kring företaget och 

deras produkter för att se om dem kongruerar med hennes image och avstår från mindre seriösa 

samarbetsparters. Hon argumenterar för att hon försöker undvika att bli utnyttjad för hennes 

sociala inflytande på kanaler och att engagemanget från följarna ska försämras. 

 

4.3.3 Trovärdighet  
Berg redogör hur influencer marketing kan vara ett effektivt arbetssätt för företag att bygga upp 

ett förtroende kring sitt varumärke. Gustavsson och Svensson förklarar hur micro-influencers 

kan användas för att nå en mindre mer nischad målgrupp med högre engagemang. Wollin 

styrker Svensson påstående genom att förklara hur hon bara någon dag tidigare sett ett sponsrat 

inlägg på Instagram av en influencer med cirka 1 000 följare. Hon blev fascinerad av vad hon 

såg och begav sig genast till närmsta butik och köpte produkten vilken hade marknadsförts. 

Sporre-Radell förklarar hur spridningen kring hennes varumärke efter att en offentlig person 

använt och rekommenderat hennes produkter utan att de ingått ett samarbete.  

 

Karlsson redogör hur influencers är ett utmärkt sätt att nå en yngre målgrupp på. Trots de många 

positiva aspekterna micro-influencers medför, förklarar Göransson att användningen av 

marknadsföringsverktyget är väldigt tidskrävande. Eftersom spridningen inte blir lika 

omfattande genom användning av micro-influencers, i jämförelse med större influencers, krävs 

det mer arbete för att nå en lika stor målgrupp. Göransson och Sandberg förklarar hur de finner 

influencers och skickar ut produktexempel till dem. De är noggranna med att förklara att ingen 

motprestation krävs då produkten är en gåva. Sjölander arbetar på ett liknande sätt. Sandberg 

förklarar vidare att beroende på vilken typ av produkt företaget säljer, kan det bli ett väldigt 

kostsamt sätt att marknadsföra sig på. 

 

Karlsson och Göransson hävdar båda att trovärdigheten en micro-influencer utstrålar är det 

främsta argumentet till varför de är bra att använda i en marknadsföringsstrategi. Riihijärvi 

fortsätter förklara hur trovärdigheten hos micro-influencers är betydligt större kontra 

influencern av den traditionella definitionen. Större influencers kan liknas vid reklampelare då 

de tjänar mycket pengar på att samarbeta med företagen vilket många konsumenter idag har 

kunskap om. Micro-influencer är mer genuina på grund av att de älskar vad de gör, menar 

Riihijärvi. 

																																																								
67 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
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Wollin förklarar hur läsare attraheras av hennes blogg på grund av hennes sätt att författa texter, 

ur ett marknadsföringsperspektiv attraherar hon då en viss målgrupp. Med hänsyn till 

målgruppen åtar hon sig bara samarbeten hon genuint är intresserad av vilket innebär att även 

målgruppen är mer mottagliga för budskapet. Karlsson förklarar hur viktigt det är för alla 

involverade parter att influencern är genuin och inte har fuskat sig till sin position genom att 

exempelvis köpa följare och gilla-markeringar. Sandberg menar att företag relativt enkelt kan 

undersöka huruvida en influencer är genuin eller inte. Göransson förklarar vidare hur 

engagemanget i relation till följarantalet går att användas både likt en kvalitetsstämpel eller 

verktyg för att avslöja manipulation av de siffror vilka visar spridning av ett inlägg. 

 

Svensson68 och Karlsson69 talar båda om hur viktigt det är att respektera att influencers planerar 

sina flöden i sociala medier fem–sex inlägg in i framtiden. Karlsson förklarar vidare att 

influencers i regel är väldigt duktiga på att producera content bara de får rätt direktiv. Det styrks 

också av Svensson då hon förklarar hur hon ofta lägger runt en halvtimme på att redigera en 

bild vilken sedan kommer läggas upp i hennes flöde. Göransson70 berättar att om influencern 

är genuint intresserad av produkten blir även innehållet bättre. Wollin71 styrker det påståendet 

genom att förklara hur hennes läsare vill ha det personliga, hjärtliga tilltalet, humorn och 

värmen hon utstrålar även när hon ingått samarbeten. Göransson förklarar att friheten de ger 

influencers kommer att minska i takt med att de investerar mer pengar i exponering av 

varumärket genom influencer marketing. Då investeringen blir större, förklarar dem hur de 

kommer vilja reglera exponeringen genom avtal. Riihijärvi72 redogör kring hur företagen har 

en uppfattning att om influencern publicerar en bild kommer deras försäljning öka. Det är dock 

felaktigt menar Riihijärvi och förklarar att processen bör grunda sig i tre steg; informativ, 

personlig och call-to-action. Eftersom det är en lång process bör inte allt utövas på en gång, 

utan ske successivt. Han förespråkar långa samarbeten för att det blir då lättare att implementera 

de tre stegen samt att samarbeten uppfattas mer genuint.   

  

																																																								
68 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
69 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
70 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
71 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
72 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
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5 Analys  
 

 

I det femte kapitlet analyseras och diskuteras teorier vi forskat kring och den information vår empiriska 

undersökning givit oss. I kapitlet framför vi vad vår empiri tillför teorin inom ämnet. Våra analyser och 

reflektioner kommer baseras på information vi erhöll genom primärdata från intervjuer.  

 
5.1 Digital Marknadsföring  
Gyllenskepp och Jönsson (2014) förklarar hur de kom till slutsatsen att den traditionella 

marknadsföringen med största sannolikhet aldrig kommer att försvinna helt, något även 

McKenna (1991) underströk i teorin. 	Vi bedömer att enbart de större aktörerna på marknaden 

kommer att avsätta andelar av sin marknadsbudget till traditionell marknadsföring.	Lee et al. 

(2012) redogör för hur digitaliseringen förändrat marknadsföringen i grunden vilket vi 

instämmer med då vi kan se hur nya verktyg har implementerats. Baretto (2013) beskriver 

vidare hur det gjordes försök att applicera traditionella marknadsföringsmetoder på det digitala 

planet och ger bevis på att det mänskliga ögat omedvetet förbiser sådana budskap och benämner 

det “banner blindness”. Karlsson73 styrker teorin och förklarar hur stora summor pengar 

försummades när sociala medier började ta fart på grund av fenomenet. Han fortsätter att berätta 

hur konsumenter idag använder program vilka blockerar reklamen på sociala medier. Vi 

instämmer med att vi inte ser pop-ups och banners som en väl fungerande 

marknadsföringsmetod och avråder därför användningen av det i marknadsföringssyfte, 

framförallt för små företag då vi anser att det kan resultera i en kostsam investering med 

begränsad effekt.  

 

Karlsson förklarar hur trender kommer och går inom marknadsföring och att 

massmarknadsföring mycket väl kan göra en återkomst. Sandberg74 klargjorde att om det fanns 

en marknadsföringskanal där det erbjuds lika mycket valuta för pengarna kommer det att kunna 

konkurrera med influencer marketing som ledande marknadsföringsverktyg. Vi tycker oss 

kunna se en större träffsäkerhet inom influencer marketing gentemot målgruppen kontra 

massmarknadsföring.	 Riihijärvi75 förklarar hur det kan vara väldigt effektivt att använda sig av 

traditionell marknadsföring för att få spridning på det lokala planet. Gustavsson76 ger exempel 

																																																								
73 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
74 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
75 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
76 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
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på hur marknadsföringsstrategin hos företaget har förändrats i takt med digitaliseringen. 

Företaget arbetade tidigare flitigt med massmarknadsföring genom främst tv och radio, men har 

i dagsläget lagt mer fokus på användningen av varumärkesambassadörer. Vi anser att det 

framträdande är att marknadsföring verkar gå i trender då vi ser att det finns en chans att 

traditionell marknadsföring blir populärt än en gång, vilket överensstämmer med Riihijärvis 

åsikt om att en kombination av traditionell och digital marknadsföring är det mest effektiva. I 

dagsläget kan vi urskilja att massmarknadsföring inte är det optimala sättet att marknadsföra ett 

varumärke på ett riks- eller världsomfattande vis utan är mer fördelaktigt på det lokala planet. 

Det vi vill poängtera med vår studie är att med tanke på den exponering digital marknadsföring 

erbjuder, gör den det svårt för andra marknadskanaler att konkurrera mot i dagsläget.   

 

Booth och Matic (2011), Tuten och Solomon (2015) samt Prodnik och Mariën (2014) talar 

samtliga om betydelsen av engagemang samt uppmuntrar företag att ta kontakt och samtala 

med sina konsumenter. Vi bekräftar författarnas framställningar då vi anser att konsumenter 

idag kräver mer uppmärksamhet för att förbli lojala mot företagen. Kalyanam och McIntyre 

(2002) tog fram en uppdaterad version av marknadsföringsmixen, anpassad för vår nu 

digitaliserade värld. De har sett hur digitaliseringen har medfört att marknadsföringen måste 

göras mer personlig och anpassas mer efter individen och målgruppen. De sistnämnda 

författarna benämnde participation och förklarar hur viktigt engagemanget på digitala medier 

är mellan konsument och företag. Riihijärvi förklarar att vid varje inlägg eller uttalande en 

influencer gör, deltar den i företagets marknadsföringsprocess. Vi instämmer med Kalyanam 

och McIntyres (2002) teori och kan konstatera att deltagande är en bidragande faktor till att 

relationer etableras. I dagens samhälle anser vi att deltagande kan tolkas som likes, 

kommentarer och delningar vilket förstärker företagens anledning till att bibehålla en 

kontinuerlig digital närvaro. Vi bedömer att det ger konsumenterna en större chans att delta i 

företagens kommunikation.   

 

Amblee och Bui (2011) samt Glucksman (2017) nämner begreppet eWOM vilket förklaras 

elektronisk word of mouth. Här ser vi ytterligare kopplingar till tillägget i den nya 

marknadsföringsmixen, deltagande, då oavsett vilken aktör som yttrar sig om en produkt via 

digitala medier deltar i marknadsföringsprocessen. Utövning av word of mouth är enligt oss det 

mest effektiva tillvägagångssättet att sprida budskap, och med användningen av eWOM vill vi 

poängtera att budskapet kommer få ytterligare större spridning och genomslagskraft då 

information sprids genom likes, kommentarer och liknande. Ryan (2017) förklarar vidare hur 
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viktigt det är att förstå och finnas på samma plats som sin målgrupp. Påståendet styrks av 

Sjölander77, Göransson78 och Sandberg79 vilka menar på att det är viktigt att förstå och synas 

på de digitala plattformar där målgruppen befinner sig. Samtliga respondenter ansåg att en 

dialog mellan företag och konsument är viktigt för relationsskapandet mellan de två parterna 

och vi uppfattar att det som understryks är att en tvåvägskommunikation förs mellan varumärke 

och konsument. Vår bedömning är att en digital närvaro är väsentlig för varumärkens 

överlevnad i den digitala världen vi lever i idag och relationsmarknadsföring är ett ytterst viktigt 

verktyg att använda sig av.   

 

Sudha och Sheena (2017) lyfter frågan om spridning på sociala medier, eftersom det kan ske 

lika snabbt åt båda hållen, inte enbart positiva utan även negativa rykten kring företag sprids 

snabbt i den digitala världen vilket vi instämmer med. Diskussionen tas upp av både Wollin80 

och Gustavsson81 där de förklarar att det är viktigt att ha respekt för spridningens hastighet av 

budskap och rykten. Samtidigt nämner Ryan (2017) att om företag inte syns på det digitala 

planet existerar de inte, vilket även Riihijärvi82 tar upp och nästan citerar ordagrant. Det vi vill 

poängtera är att företag måste synas på det digitala planet för att överleva i den värld vi lever i. 

Något vi anser vara genomgående är att det dock inte är helt riskfritt. Eftersom det är ett öppet 

och anonymt landskap finns det risk att meddelanden och signaler misstolkas och får en 

omfattande negativ spridning bland allmänheten vilket är svårt att motarbeta. Något även 

Wolfinbarger och Gilly (2001) understryker när de förklarar hur mycket frihet som ges till 

användarna av sociala medier. Sporre-Radell83 ger ytterligare bevis när hon förklarar hur den 

hashtag hon själv skapat fått stor spridning på sociala medier. En aspekt av intresse är #MeToo 

rörelsen där användningen av hashtags resulterade i en internationell social revolution.  

 

Sjölander84 uttrycker enkelheten i att skapa reklamkampanjer på Instagram och Facebook vilket 

Sporre-Radell instämmer med. Samtliga respondenter ansåg att Instagram var det främsta 

verktyget för marknadsföring genom sociala medier. En faktor vi kan identifiera är att 

Instagram är ett förstklassigt verktyg för att etablera relationer gentemot konsumenter, ur 

företagens ståndpunkt. Det vi vill framhäva är att företag kan för en relativt liten summa pengar 

																																																								
77 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
78 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
79 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
80 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
81 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
82 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
83 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
84 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
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nå ut med sitt meddelande till sin målgrupp genom Instagram där konsumenterna är väldigt 

mottagliga för meddelandet.  

 

Apéria (2001) förklarar hur företag kan använda sig av varumärkesambassadörer för att etablera 

en relation till sin målgrupp. Riihijärvi går vidare med att förtydliga hur en inflytelserik person 

kan påverka perceptionen hos sin följarskara. Berg85 menar att det är ett effektivt verktyg för 

företag att nå personens redan etablerade relationer. Dimofte et al. (2016) anser att det finns 

fyra huvudsakliga tillvägagångsätt att exponera sitt varumärke vid samarbeten med 

varumärkesambassadörer, Having, Doing, Loving och Opinion Sharing, en teori vi forskare 

ansåg vara av intresse. Svensson86 ansåg att loving i kombination med doing var den främsta 

strategin för att framhäva produktens attribut medan både Wollin och Berg ansåg att 

användning av loving får trovärdigheten att svikta. De båda sistnämna förespråkar därför 

användning av doing för att kunna framhäva det faktum hur produkten används. Något vi kan 

urskilja från samtliga respondenter är att genuinitet besitter en central roll i hur 

varumärkesambassadörerna ska agera och förmedla budskapet från företaget. Vi anser även att 

ju mer trovärdigt ett marknadsföringsbudskap uppfattas av allmänheten, desto högre är också 

sannolikheten till högre försäljningssiffror genereras åt företaget.  

 

En effektiv och trovärdig metod att utforma sin marknadsföring efter är enligt Sporre-Radell, 

Sjölander och Gustavsson tillämpningen av storytelling. Respondenternas argument är att det 

tillför en röd tråd i marknadsföringen vilket ökar trovärdigheten gentemot varumärket.	Vi 

bedömer att storytelling genom rörligt material är den mest optimala formen att använda sig av 

eftersom det skapar en annan form av intresse. Brieger (2013) förklarar utifrån du Plessis (2017) 

hur värdefullare budskap kan sändas ut och skapa en djupare relation och förståelse mellan 

företag och konsument. Wissman (2018) argumenterar för att storytelling resulterar i att 

konsumenter söker sig till företag snarare än tvärtom. Vi kan slutligen se ett mönster om att 

samtliga respondenter tycker det är en metod vilket fångar konsumenternas intresse på ett 

fördelaktigt vis. 

 

En faktor vi kan identifiera är att respondenterna har stor tillit till strategin och baserar mycket 

av sin marknadsföring på att följa en viss röd tråd, något som väcker nyfikenhet hos 
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konsumenten. Vi är eniga om att storytelling är ett verktyg vilket bör användas av flera aktörer, 

i synnerhet små nystartade företag. Anledningen är att skapandet av en historia kring företaget 

binder kunderna närmare verksamheten, vilket bekräftats av våra respondenter. Från personliga 

erfarenheter anser vi att det resulterar i att konsumenter på ett enklare vis kan identifiera sig 

med företaget vilket förenklar arbetet att etablera relationer. Zimmer (2008), Berthon et al. 

(2012) samt Mata och Quesada (2014) talar samtliga om hur övergången från web 1.0 till web 

2.0 innebar att internet blev betydligt mer personligt och att personlighetsdrag blev mer 

påtagliga. Vi anser att sociala medier har bidragit till ökningen av personligt innehåll på internet 

vilket överensstämmer med författarna och respondenternas åsikter. Berg och Wollin använder 

sina bloggar som ett tydligt exempel på hur personlighet blivit allt viktigare på det digitala 

planet. Svensson talar också om hur hennes följare med största sannolikhet är intresserade av 

hennes profil som resultat av hennes personlighet. Wollin87 uttrycker dock hennes åsikt om att 

följa opinionsledare inte är något som kom i samband med web 2.0 utan att det skett i lika stor 

utsträckning under en lång tid. 

 

Avslutningsvis anser vi att användning av en kombination av traditionell och digital 

marknadsföring kan leda till en ökad spridning av varumärket vilket Weiss (2014) tar upp och 

Riihijärvi88 instämmer med. Karlsson89 fortsätter med att förklara hur massmarknadsföring är 

något globala företag aldrig kommer att sluta med. Vi tycker oss kunna se en trend i att målet 

med all marknadsföring är att generera ytterligare exponering vilket i sin tur leder till 

konverteringar vilket stämmer överens med Tiago och Veríssimos (2014) forskning. Vi 

instämmer och ser kopplingar till intervjuerna med samtliga respondenter vilket bekräftar 

författarnas framställningar. Något framträdande inom sociala medier är de nya 

marknadskonstellationer Chaffey och Smith (2017) lägger fram. Consumer-to-consumer och 

consumer-to-business är mer transparenta relationer idag än de tidigare varit. Vi drar paralleller 

till vad Wollin och Gustavsson90 förklarade när de varnade för spridningen inlägg kan innebära 

på sociala medier. Vidare vågar vi påstå att om företaget syns i sammanhang som reflekterar 

varumärket negativt, kan spridningen genom sociala medier rasera det goda rykte företaget har 

arbetat hårt för att etablera.  
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5.2 Relationsmarknadsföring 
Langner, Hennigs och Weidmann (2013) skildrar en bild över hur människor identifierar sig 

själva och söker sig till sociala grupper med liknande intressen. Författarna menar att den grupp 

individen ansluter sig till erbjuder mer än enbart tillhörighet, den påverkar även personens 

köpbeteende. Vi stödjer här författarnas resonemang och kan identifiera det då det är ett väldigt 

högt tryck i dagens samhälle på hur vi människor ska vara och se ut. Vilket kan vara en 

anledning till att vi låter oss påverkas och konsumera de produkter influencers marknadsför. 

Riihijärvi förklarar hur det kan tolkas som en av fördelarna med relationsmarknadsföring. Han 

menar att när ett företag får tillgång till varumärkesambassadörens inflytande, kortas 

beslutsprocessen vid köp ner vilket Berg91 och Sporre-Radell92 instämmer med angående varför 

det är ett effektivt verktyg. Riihijärvi menar att det inte krävs något vidare kraftigt försök för 

företag att påverka konsumenterna eftersom det sker genom varumärkesambassadörens 

övertygelse. Vi kan därmed konstatera att varumärkesambassadörer är en effektiv metod för att 

förbättra sin relationsmarknadsföring.  

 

Riihijärvi förklarar att bakom varje digitalt inlägg återfinns en person med olika typer av 

värderingar vilka andra kan identifiera sig med. Han menar att vi idag tenderar att lita på 

människor vilka vi inte har någon anknytning till, eftersom ett förtroende har byggts upp mellan 

varumärkesambassadör och dess anhängare. Vi stödjer framställningarna om att människor 

ansluter sig till grupper de kan identifiera sig med, dock vill vi framhäva vikten av att företag 

och varumärkets ambassadörer framhäver budskapet på ett moraliskt vis, för att följarna inte 

ska misstolka det.  

 

Wollin ger i sitt exempel med barnbyxorna en förståelse kring effekten av hur tillhörigheten till 

en grupp kan driva någon till konsumtion. Vi anser att ett sådant exempel framhäver en tydlig 

bild av vad en micro-influencer kan åstadkomma samt hur grupper kan påverka oss både 

medvetet och omedvetet. Vi tycker att relationsmarknadsföring är ett verktyg vilket inte bör 

glömmas bort, vilket samtliga respondenter intygar. Vi bedömer att det främst är av relevans 

för små företag att använda strategin eftersom de generellt sätt har lättare att skapa en personlig 

kontakt.  

 

																																																								
91 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
92 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
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Fortsättningsvis argumenterar Boström och Friberg (2018) för hur förståelsen kring 

konsumentbeteendet ligger till grund för hur etableringen av relationsmarknadsföring ska ske. 

Vi instämmer med Boström och Fribergs (2018) uttalande och ställer oss positiva till det. De 

menar att människans konsumentbeteende styrs av våra känslor och behov av bekräftelse vilket 

är den grundläggande förklaringen till varför, hur och vad vi konsumerar. Med resonemanget 

som framförts av författarna anser vi oss kunna se en liknelse mellan Wollins tidigare uttalande 

gällande hennes impulsköp och det frågetecken som uppstod. Boström och Fribergs (2018) 

teori kring hur känslor och behov av bekräftelse styr vår konsumtion, i kombination med 

Langner, Hennigs och Weidmanns (2013) teori kring hur deltagandet i sociala grupper kan 

påverka köpbeslut, skildrar en intressant bild. När vi jämför Wollins framställning med 

Boström och Fribergs (2018) samt Langner, Hennigs och Weidmanns (2013) teorier kan vi 

utläsa att personer följer influencers de själva vill identifiera sig med och påverkas därmed av 

hur de beter sig på grund av att de söker bekräftelse. Av den anledning anser vi att det är ett bra 

exempel på den genomslagskraft influencer marketing kan innebära för små företag.  Vi vill 

dock påpeka att det är viktigt för företagen att hitta rätt influencer eftersom deras målgrupp ska 

kunna identifiera sig själva med personen.  

 
Godson (2009) förtydligar att relationsmarknadsföring besitter en viktig roll gentemot 

konsumenten. Det agerar även en central roll i relationerna till andra aktörer, både internt och 

externt, vilket vi delar åsikten kring då vi människor bl.a. gör bedömningar och åsikter beroende 

på våra relationer. Gummesson (2002) bekräftar det faktum att effektiv 

relationsmarknadsföring kan hjälpa företag reducera kostnader, förenkla faktureringar och 

underlätta köp samt leveranser. Sporre-Radell93 bekräftar ovanstående teorier där hon 

misstänker hur hennes implementering av relationsmarknadsföring i verksamheten har 

resulterat i ett förenklat arbete med hennes leverantörer, vilket i sin tur bidragit till att hon 

kunnat reducera kostnaden på sina kläder. Sandberg94 och Göransson95 instämmer och ger även 

sin bild över hur relationsmarknadsföring hjälpt deras verksamhet genom goda relationer med 

leverantörer vilket förenklat deras leveranser runt om i världen. Vi vill poängtera att vårda alla 

relationer gentemot andra aktörer då vi anser att det enbart resulterar i positiva följder.  

 

																																																								
93 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
94 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
95 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
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Det framförda resonemanget från Godson (2009) och Gummesson (2002) kan vi bekräfta 

genom intervjuerna med Sandberg, Göransson och Sporre-Radell att vi instämmer angående 

betydelsen av att upprätthålla goda relationer både internt och externt. Vi vill påpeka att något 

framträdande är att företagen kan reducera kostnader på olika håll genom att bevara långsiktigt 

goda relationer till gentemot konsumenterna och leverantörerna.   

 

Gummesson (2002) argumenterar att en förutsättning för att relationer ska kunna etableras är 

att det skapas en kontakt mellan minst två parter. Han fortsätter att förklara hur nätverk är en 

vidareutveckling av relationer	där det kontinuerligt grundas flertalet relationer i mer komplexa 

sammanhang. Svensson96 bekräftar delvis författarens definition och menar fortsättningsvis att 

det är av stor vikt hur varumärkesambassadörens personlighet är och huruvida dennes åsikter 

kring produkten uttrycks för att skapa en trovärdig känsla bland följarskaran. Efter vår 

forskning inom ämnet har vi upptäckt att det ligger mycket i det som sägs ovan. Vi tycker oss 

kunna se en tydlig utveckling gällande etableringen av nätverk, vilka idag allt mer frekvent sker 

online. Vi forskare är uppvuxna i ett samhälle präglat av digitaliseringen vilket enligt oss 

bidragit till att relationer generellt sett är lättare att etablera online än i verkliga livet. 

 

Sporre-Radell förklarar vidare genom att argumentera för hur en positiv känsla kring 

varumärket är viktig då det får en omfattande spridning och att aldrig ha missnöjda kunder 

resulterar i god word of mouth. Sporre-Radell fortsätter berätta att hela hennes marknadsföring 

baseras på relationer där allt handlar om att ha kunden i fokus. Det vi vill poängtera är att det 

är varumärkesambassadören som står i centrum.  Vi har upptäckt efter vår intervju med Sporre-

Radell samt Sandberg och Göransson, vilka båda driver produktföretag, att kunden kräver mer 

av företag idag än tidigare trott. Av den anledning anser vi oss kunna argumentera för vikten 

av att använda relationsmarknadsföring för små företag där lojala samt trogna kunder är 

väsentligt för deras överlevnad.  

 

Grönroos (2015) redogör för att en relation ska kunna etableras krävs även kunskap om 

konsumenterna där målet med relationen är att försöka skapa ett gemensamt värde för parterna. 

Här instämmer Gustavsson97 och Riihijärvi98 med Grönroos (2015) och klargör att det är 

väsentligt att noggrant utreda vilken den tänkta målgruppen är och vilka kanaler de bör använda 

																																																								
96 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
97 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
98 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
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sig av. Vi instämmer med samtliga talare gällande vikten av att känna sin målgrupp, vilket är 

ett grundläggande krav för att kunna bedriva någon form av verksamhet. Något vi anser 

framträdande är vikten av att använda sig av varumärkesambassadörer för små företag med en 

nischad målgrupp. Efter vår forskning och insamling av primärdata kan vi tydliggöra att 

företagen har anledning att använda sig av relationsmarknadsföring med 

varumärkesambassadörer. Berg99 understryker det när hon förklarar att vid ett gynnsamt 

samarbete mellan företag och varumärkesambassadörer, vilka är aktiva inom ett likartat nischat 

område, får företagen tillgång till alla deras nischade följare. Därmed ser vi hur företagen på ett 

effektivt vis fått tillgång till en bredare målgrupp vilket annars hade tagit väldigt lång tid att nå 

ut till. 

 

Parment (2015) förklarar att det grundläggande syftet med public relations är att etablera 

relationer med varierande samhälls- och målgrupper. Skapandet sker genom publicitet, events 

och andra typer av framföranden. Sjölander förklarar att hennes företag använder sig av mycket 

public relations aktiviteter. Det är för dem ska synas, skapa publicitet och etablera nära 

relationer samt knyta nya kontakter då dem försöker vara med på events och medverka i olika 

nätverk. Vi instämmer med teorin och Sjölanders uttalande kring att public relations är en 

användbar metod att implementera. Baserat på våra egna åsikter anser vi att public relations är 

ett kraftfullt sätt att synas på, i synnerhet för små företag, eftersom kostnaden generellt sätt är 

relativt låg i relation till andra marknadsföringsverktyg sett till exponeringen. Vi forskare är 

överens om att public relations når ut till konsumenter på ett genuint vis eftersom det bildar en 

direkt kontakt mellan företag och konsument där mellanhänderna försvinner och möjlighet att 

kontrollera budskapet och dess utformning är mer präglande än i annan marknadsföring. Vi 

instämmer med Fills (2011) resonemang kring att public relations bör planeras noggrant och vi 

kan se liknelser till hur Gustavsson förklarade hur företaget planerade sina event. Det vi kom 

fram till är att det är framförallt viktigt för de små företagen att sköta planeringen bör de befinna 

sig på rätt sorts event, mässor och liknande för att hitta sina målgrupper.   

 

 

 

																																																								
99 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
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5.3 Influencer Marketing  
Sudha och Sheena (2017) förklarar att influencer marketing grundar sig i tre olika syften; 

spridning, relevans och resonans. Riihijärvi redogör sin version där företagen använder sig utav 

digitala kreatörer där deras följare söker efter inspiration och trender. Wollin100 samt Berthon, 

et. al. (2012) förklarar att influencer marketing inte är något nytt fenomenen utan det snarare är 

en nyversion av opinionsledare och att det under web 1.0 användes för att bevisa företags 

närvaro genom enkla hemsidor. Vi anser att influencer marketing är en förlängning på hur 

celebriteter användes tidigare inom marknadsföring och att marknadsföring länge har grundat 

sig på att använda inflytelserika människor. Vi vågar därmed påstå att influencers är dagens 

opinionsledare.  

 

Sjölander101 förklarar hur hon anser att relationen mellan företag och varumärkesambassadörer 

ska generera en ömsesidig vinning för de två parterna vilket Grönroos (2008) och Edan (2004) 

förklarar i sina respektive studier vilket vi instämmer med då det ska vara ett affärsmässigt 

avtal. Expowera (2018) beskriver hur influencer marketing bör implementeras som en hel 

affärsstrategi mer än bara ett marknadsföringsverktyg. Sporre-Radell102 förklarar hur hennes 

kunder är lojala både mot henne och hennes varumärke som en konsekvens av att hon själv 

varit gravid och använt kläderna hon säljer när hon tränat.  

 

Vi författare vill trycka på vikten av att vara genuin inom samarbeten. Tillsammans besitter vi 

en stark tro på att en företagskultur som reflekterar målgruppens värderingar och intressen 

genererar en högre lönsamhet. Sjölander framlägger en förklaring till influencer marketing, 

vilket hon beskriver likt ringar på vatten, där det centrala handlar om spridning och nå ut till ett 

stort antal människor. Vi kan identifiera att utifrån Sudha och Sheenas (2017) teorier med stöd 

av våra respondenter hur influencer marketing är ett fenomen vars syfte är att kunna påverka 

och sprida ett budskap till ett omfattande nätverk av människor. Då tillgången till en bred 

målgrupp är möjlig anser vi att influencer marketing passar särskilt bra för små företag eftersom 

det är ett relativt billigt verktyg att använda sig av.  

 

 

																																																								
100 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
101 Sjölander, Emelie. Delägare och projektledare till Boksmart AB. Intervju via personligt möte den 2018-04-17 
102 Sporre-Radell, Lina. Grundare och VD av Training For Pregnant AB. Intervju via Skype 2018-04-23 
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I dagens samhälle tycker vi oss kunna se hur företag har svårt att etablera långsiktiga relationer 

gentemot sin målgrupp. Vid digitaliseringens framväxt anser vi att det saknades en strategi för 

att hantera relationer i sin marknadsföring. Booth och Matic (2011) framlägger en teori om att 

användning av influencer marketing kan hjälpa företaget att skapa en direkt kontakt och etablera 

en starkare relation till sin målgrupp. Sandberg103 och Göransson104 instämmer med de teorier 

Booth och Matic (2011) lägger fram där de förklarar hur de använder sig av influencer 

marketing i sin marknadsföringsstrategi och känner att de har resulterat i en starkare relation 

till sin målgrupp. Sudha och Sheenas (2017) resonemang kring att influencer marketing kan 

liknas en förlängning av word of mouth bekräftas av Wollin105 samtidigt som hon tillägger hur 

väsentlig trovärdigheten är. Förklaringen anser vi kongruerar med Wollins beskrivning likt 

opinionsledare och samtliga respondenter instämmer Byrne et al. (2018) om att det är en väl 

fungerande strategi att använda sig av för att stärka relationer till konsumenter.  

 

Med stöd av data från intervjuerna och insamlad teori kan vi instämma om att företag som 

använder sig av influencer marketing i marknadsföringsstrategin dels når ut till en bredare 

målgrupp men även besitter ett påverkningsmoment. Att influera och påverka är en 

nödvändighet för att följarskaran ska kunna bli övertygande om en viss produkt och slutligen 

leda till ett köp hos företaget. Booth och Matic (2011) skildrar hur lojaliteten från konsumenter 

stärks genom användning av influencer marketing och att exponeringen av varumärket ligger 

till grunden för Browning och Sparks (2013) framställningar angående att konsumenter utan 

tidigare erfarenhet kan bli influerade. Därmed kan vi identifiera en faktor vilket 

överensstämmer med Sjölanders förklaring kring hur influencer marketing kan liknas vid ringar 

på vatten där spridningen är omfattande och även övertygande.  

 

Berg106 och Karlsson107 instämmer med Booth och Matics (2011) resonemang kring att 

lojaliteten förstärks med influencer marketing, dock menar Berg att vid användning av micro-

influencer kontra influencer kommer lojaliteten stärkas ytterligare. Vi instämmer kring 

resonemanget från Booth och Matic (2011) samt Berg fastän vi vill poängtera att en micro-

influencer har en stark påverkan på en mindre följarskara innehaver en influencer fortfarande 

mycket påverkan på även sin följarskara. Vi anser att det behövs en mer utvecklad användning 

																																																								
103 Sandberg, Olle. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
104 Göransson, Tobias. Delägare till Corlin Eyewear AB. Intervju via personligt möte 2018-04-10 
105 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
106 Berg, Sara. Micro-influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-12 
107 Karlsson, Roland. Grundare och VD av Socialmatch AB. Intervju via personligt möte 2018-04-09 
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av influencer marketing än enbart implementera den i sin marknadsföring för att den ska vara 

lönsam. Till exempel är matchningen mellan företag och influencer en viktig faktor. Om företag 

och influencer reflekterar samma intressen ökar autenticiteten. Mer genuina samarbeten tror vi 

också leder till fler konverteringar och i förlängningen mer försäljning.  

 

Det råder delade tolkningar kring skillnaderna mellan influencers och micro-influencers. 

Baldows (2018) definition av en influencer är enhällig och innebär en person med makten att 

påverka sina följares köpbeslut genom sin auktoritet, kunskap samt relationer. Den specifika 

skillnaden är dock antalet följare, Riihijärvi108 definierar influencer utifrån ca 100 000 följare 

och resterande respondenter förklarar en micro-influencer med följare mellan 1 000–10 000. 

Tar vi ställning till vår insamlade teori framgår skillnaden snarare i att en micro-influencer 

besitter en nischad målgrupp vilket gör användningen av micro-influencer lämplig för företag 

av mindre storlek med en nischad verksamhet. Målet här anser vi bör vara här att hitta en micro-

influencer som är verksam inom samma område.  

 

Larsén (2017) framlägger en ytterligare aspekt kring skillnaden mellan olika sorters influencers. 

Han förklarar att micro-influencer anses vara mer äkta och trovärdiga då folk ser dem som 

“vanliga människor’’ och influencer förlorar trovärdighet vilket vi efter studien styrker. Larséns 

(2017) resonemang anser vi vara korrekt då influencer besitter en mer affärsmässig roll till 

skillnad mot en micro-influencer som anses vara mer trovärdig och bedriva sin roll som micro-

influencer på grund av sitt områdesintresse. Det vi vill framhäva är att vi anser micro-

influencers agerar utifrån sina personliga intressen, medan en influencer uttalar sig kring olika 

varumärkens produkter denne samarbetar med.  

 

Under vår forskming har vi insett att matchningsprocessen står i centrum. Izea (2018) förklarar 

vidare hur viktigt det är att matchningsprocessen mellan företag och influencer sker på rätt sätt 

för att högsta möjliga resultat ska uppnås. Svensson109 förklarar hur hon blivit kontaktad av 

företaget i samtliga samarbeten hon ingått, det är något Izea (2018) understryker. Karlsson 

instämmer och förklarar att det är flera faktorer som måste överensstämma för att samarbetet 

ska vara lönsamt. Svensson och Wollin110 instämmer med Izea (2018) och förklarar att alla 

typer av produkter kan marknadsföras genom influencer marketing men det centrala är att skapa 

																																																								
108 Riihijärvi, Aleksis. Creative sales på Boostified AB. Intervju via Skype 2018-04-18 
109 Svensson, Joo. Micro-influencer. Intervju via Skype 2018-04-11 
110 Wollin, Malin. Influencer. Intervju via personligt möte 2018-04-10.  
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trovärdighet. Berg menar att återkommande samarbeten höjer validiteten på de marknadsförda 

produkterna. Vi delar åsikt med respondenterna och Izea (2018) då vi anser att för konsumenter 

ska kunna bli påverkade av en influencer krävs det ett förtroende vilket skapas om trovärdighet 

har etablerats. Om inte trovärdighet existerar kommer influencerns uttalande att förbises eller 

få andra negativa effekter. 

 

 Glucksman (2017) går in på att budskapet från influencern har störst effekt när uttalanden är 

autentiska och ärliga. Svensson och Berg menar att allt går att marknadsföra genom influencer 

marketing, ett kriterium är dock att matchningen mellan varumärke och influencer är kongruent. 

Argumentet stärks av Gustavsson111 och Svensson genom deras förklaring att en micro-

influencers nischad målgrupp skapar ett högre engagemang vilket enligt oss är ett resultat av 

en hög trovärdighet och genuinitet i sina uttalanden. Vi tror likt Svensson, Izea (2018) och 

Wollin om att influencer marketing kan fungera effektivt oavsett produkt så länge matchningen 

mellan företag och influencer är kongruent. Vi har stor tillit till att den följarskara vilka låter 

sig påverkas av en viss person också kommer vara intresserade av produkter eller tjänster från 

ett företag med liknande värderingar.  

 

Vi anser även att det är viktigt att ha i åtanke vad Wollin, Karlsson, Berg och Svensson sade 

om att associationen mellan företag och varumärkesambassadör fortlöper långt efter 

samarbetets upphört. Samarbeten slutar inte alltid lyckligt, Berg förklarar hur hon tvingats 

avsluta samarbeten då ersättning uteblivit. Sporre-Radell har dock försäkrat sig genom att 

skriva avtal med alla sina ambassadörer där samarbetet kan avslutas vid kontraktsbrott vilket 

influencern gör sig skyldig till om hon skildrar varumärket i ett dåligt ljus. Berg och Wollin 

uttrycker sina åsikter kring influencers i blåsväder, de anser att företagen bakom varumärkena 

bör stå vid sin varumärkesambassadör då det ökar trovärdigheten. Riihijärvi instämmer men 

tillägger att vid skandaler relaterade till någon form av sexuella trakasserier bör banden klippas 

direkt. Vi instämmer med Riihijärvi, Berg samt Wollin och tillför att alla fall bör utvärderas 

separat och efter magnitud. Dock tycker vi att skandaler av rasistiska, sexistiska eller 

diskriminerande slag bör leda till avbrutet samarbete. du Plessis (2015) förklarar content 

marketing utifrån en ”pull” strategi där konsumenterna lockas till att köpa hos företaget, något 

Sporre-Radell instämmer med och klargör att hon anser innehållet blir mer genuint vid 

																																																								
111 Gustavsson, Jacob. Student Brand Manager på Red Bull i Karlstad. Intervju via Skype 2018-04-25 
	



		 	 	
	

	
	 						 	

61 

användning av ”pull” strategier. Riihijärvi förklarar hur många företag ofta använder sig av 

antingen en ”push” eller en ”pull” strategi. Han menar att en kombination av de båda är det 

optimala sättet att marknadsföra sig på vilket vi instämmer med. Vi anser dock att strategin bör 

utformas på ett kreativt och innovativt sätt, för att dels inte förbises eller bli ett 

irritationsmoment för konsumenten.  

 

Brieger (2013) redogör begreppet storytelling där han menar på att konsumenterna kopplas 

samman med varumärket vilket Wollin stärker genom att förklara hur hon använder content 

marketing då hon tänker på hur hennes uttalanden formuleras. Karlsson och Svensson stärker 

resonemanget kring content marketing. Där vi kan se en koppling att beroende på vilken typ av 

content influencern vill utstråla, krävs olika formuleringar och strukturer i vare sig bilder eller 

texter för att behålla det genuina. Det är därmed av stor betydelse att inte frångå de 

karaktäristiska egenskaperna en influencer står för. Frångås dessa, kommer det påverka 

följarna. Vi anser att det bör läggas fokus och planering på hur strategin för content marketing 

ska vara för att resultatet ska bli bästa möjliga.  
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6 Slutsats 
	
	
I studiens avslutande kapitel kommer våra forskningsfrågor och syfte att besvaras utifrån våra 

personliga slutsatser. Resultatet grundar sig i vår teoretiska referensram tillsammans med insamlad 

empiri och avslutningsvis redogörs en praktisk betydelse för ämnet.  

 

Vårt syfte var att undersöka hur små företag kan dra nytta av att utveckla 

relationsmarknadsföringen i sin digitala marknadsföringsplan samt klargöra 

matchningsprocessen inom influencer marketing. Studien tog sin utgångspunkt i ett 

företagsperspektiv. 

 

När vi nu slutfört studien kan vi konstatera att utvecklingen av relationsmarknadsföring för små 

företag kan resultera i en slagkraftigare digital marknadsföring eftersom implementeringen av 

influencer marketing etablerar närmare relationer mellan företag och konsument, samtidigt som 

beslutsprocessen vid köp kan komma att kortas ner. Matchningsprocessen inom influencer 

marketing har en avgörande roll då syftet för ett företag är att finna ett samarbete med en micro-

influencer, vilket företagets målgrupp kan identifiera sig med. Nyckeln till en lyckad 

matchningsprocess är att finna en micro-influencer som på ett genuint sätt återspeglar företagets 

image ut till sin följarskara och därmed företagets potentiella kunder. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor  
	
6.1.1 Våra åsikter om influencer marketings positiva påverkan 
Inledningsvis visar vår studie övertygande bevis om att micro-influencers är en slagkraftig och 

kostnadseffektiv metod för små företag att använda sig av i sin marknadsföringsstrategi. Vi 

bedömer att företag blivit allt mer medvetna kring fördelarna med digital marknadsföring, 

samtidigt anser vi att kombinationen av micro-influencer och digital marknadsföring 

fortfarande är relativt outforskad på marknaden. Vi vill därmed uppmuntra små företag att 

implementera micro-influencers i sin marknadsföringsstrategi om budgeten är begränsad 

eftersom implementeringen leder till en ökad försäljning. Vi kan vidare konstatera att micro-

influencers är gynnsamt att använda sig av eftersom exponeringen de erbjuder sker mot en 

nischad följarskara vilket är värdefullt för små företag med en nischad verksamhet. Vår 

forskning redogör att följarskaran till en micro-influencer är väldigt dedikerad och mottaglig 

för innehållet. Publiceringen av en micro-influencer ser vi som undervärderat inom 
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marknadssegmentet eftersom influencer marketing generellt sett är en kostsam metod. Ett 

ställningstagande vi tar efter vår undersökning är att sociala medier är ett effektivt verktyg för 

små företag att utveckla sin digitala marknadsföring. Vårt bidrag ökar den akademiska 

förståelsen för hur digital marknadsföring är väsentligt för etableringen av relationer gentemot 

konsumenterna. En ytterligare aspekt vi vill lyfta fram för att utveckla relationerna är 

användningen av storytelling eftersom det är ett effektivt tillvägagångssätt då det skapar ett 

genuint innehåll. Forskningen har visat att användningen av storytelling ger kunden en förhöjd 

känsla av trovärdighet samtidigt som ett intresse skapas för att följa företagens historier vilket 

leder till ökad lojalitet. Vi kan med det sagt dra slutsatsen att om ett samarbete är framgångsrikt 

får företaget tillgång till de relationer micro-influencern arbetat hårt för att etablera.  

 

6.1.2 Våra åsikter om influencer marketings svårigheter  
Vi har även kunnat konstatera att det finns diverse svårigheter kring implementeringen av 

micro-influencers. Den främsta svårigheten som uppenbarade sig under undersökningen var 

matchningsprocessen, vilket är avgörande för resultatet av samarbetet. Genomförs matchningen 

väl har företaget sedan lättare att styra och kontrollera utformningen av budskapet. Vi kan 

därmed utläsa att om inte rätt sorts micro-influencer kollaboreras med, kommer det i sin tur 

påverka konsumentens perception av företaget. Vi har under studiens gång kunnat bekräfta hur 

företags rykten blivit skadade vid dålig matchning. Det krävs även kunskap om företagets 

målgrupp i sökandet efter rätt sorts micro-influencers, där det centrala är att finna en 

personlighet vilket företagets nuvarande och potentiella konsumenter kan identifiera sig med. 

Vi har även kommit till insikt att influencer marketing är en tidskrävande 

marknadsföringsstrategi eftersom det kan vara mödosamt att identifiera och initiera rätt sorts 

samarbete mellan parter, vilket är en nödvändighet för ett gynnsamt resultat. 

 

6.1.3 Våra slutgiltiga ord om influencer marketing 
Med analysen som utgångspunkt kan slutsatsen dras att vid implementering av influencer 

marketing bör varumärkesambassadörer exponera produkten och varumärket i samband med 

användning för en trovärdig demonstration. En annan djupgående aspekt av resultatet är att 

skapa ett syfte för konsumenten att söka sig tillbaka till företaget genom utövandet av ”pull” 

strategier. Vi fick exempel på i empirin hur regelbundna tävlingar eller “give-aways” på sociala 

medier, genererat ökad trafik till företagets kanaler. En svårighet angående utformningen av 

budskapet genom sociala medier är företagens förmåga att kontrollen över eWOM och 

spridningen via likes, kommentarer samt delningar då det kan ske i både positiv och negativ 



		 	 	
	

	
	 						 	

64 

form. I undersökningen fann vi även hur den digitala marknadsföringsmixen blir allt mer 

påtaglig och synlig i företagens kommunikation med konsumenter där de deltar i diskussioner. 

En lösning på problemet är att upprätta avtal där specifika paragrafer ska försäkra företaget, 

men även micro-influencern, om att samarbetet inte missköts och budskapet misstolkas av 

följarskaran. Efter att vår undersökning har visat relationsmarknadsförings betydelse kan vi dra 

slutsatsen att nyckeln till långsiktiga relationer genom digital marknadsföring är att alltid 

upprätthålla en digital närvaro. Vi anser att företag kontinuerligt bör uppdatera sina sociala 

plattformar de använder sig av och bibehålla ett enhetligt språk för att upprätthålla en 

storytelling. Utifrån ovanstående slutsatser anser vi oss tillför teorierna kring vilken betydelse 

micro-influencers har inom influencer marketing för små företag i deras relationsetablering.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning  
Förslag till vidare forskning kan vara att utföra en liknande undersökning specifikt riktat mot 

micro-influencers. Vår studie ämnade att undersöka micro-influencers betydelse för små 

företag, skrivet ur ett företagsperspektiv. Även om influencers inkluderades i vår lista av 

respondenter anser vi att deras bild av fenomenet influencer marketing hade kunnat skildras på 

ett tydligare vis, för att porträttera deras bild av influencer marketing. Vi har under studiens 

gång fått en känsla av att det råder ett missnöje hos micro-influencers gällande sättet de 

behandlas av företagen, bland annat eftersom uteblivna betalningar är ett relativt 

förekommande problem. Vi har fått det förklarat att en anledning till det är bristen på avtal vilka 

reglerar samarbeten mellan influencer och företag, på grund av att marknaden är relativt 

oetablerad. Av den anledningen anser vi att vidare forskning kan utföras gällande hur 

marknaden kan regleras med hjälp av standardiserade avtal, på sådant vis att båda parter gynnas.  

 

Då vi utfört en kvalitativ studie innehåller den inte några specifika siffror vilka kan bekräfta 

effektiviteten av influencer marketing. I några av våra intervjuer märkte vi att det rådde viss 

skepticism kring användningen av influencer marketing. Anledningen är att ”return on 

investment” är svårt att mäta, vilket innebär att det existerar en ovisshet kring hur gynnsamt det 

är för företag att investera i micro-influencers. Aspekterna ovan kan läggas till grund för att 

utföra vidare forskning kring möjligheten att undersöka verktyg vilka på ett tydligt sätt kan 

mäta den exakta effektiviteten influencer marketing besitter. 	
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