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Sammanfattning 

Inledning: Under det senaste årtiondet har antalet användare av sociala medier ökat. Detta 

har revolutionerat både människors livsstil och hur marknadsförare kommunicerar med sina 

kunder. En del i detta har blivit att ta hjälp av så kallade influencers, opinionsbildande 

inspiratörer med ett stort nätverk som genom sitt agerande påverkar konsumenten.  

Syfte: Syftet är att undersöka hur svenska hotell arbetar med strategisk 

varumärkeskommunikation via sociala medier och Influencer Marketing för att stärka sitt 

varumärke.  

Metod/ Material: Undersökningen har utförts med hjälp av den kvalitativa metoden intervju. 

Materialet som utgör uppsatsen är ämnesrelevant litteratur och vetenskapliga artiklar samt 

transkriberade och analyserade intervjusvar från fyra intervjuer.  

Resultat: Samtliga respondenter menar att möjligheterna för varumärkesbyggande inom 

Influencer Marketing är stora. Det finns dock både positiva och negativa effekter med denna 

typ av marknadsföring. En av de viktigaste faktorerna vid samarbete med influencers är att 

samarbetet känns äkta. Om influencern gör samarbeten som är relevanta för sin målgrupp 

påverkas inte trovärdigheten särskilt mycket.  

Slutsats: Hotell har ofta generella riktlinjer för sina sociala medier men ställer olika krav för 

varje individuell influencer. Influencern bör vara relevant för den målgrupp man vill nå, 

antalet följare spelar mindre roll. Denna form av marknadskommunikation är ett högst 



planerat budskap från företaget förklätt till ett oplanerat budskap, då det framförs via eWOM 

av en för följarna pålitlig person med stort inflytande. Budskapet får en högre trovärdighet 

och däri ligger en av de största styrkorna med Influencer Marketing. Det är viktigt att den 

strategiska planen är väl utformad, annars kan det leda till negativa följder som resulterar i 

minskad trovärdighet.  

Nyckelord: Influencer Marketing, Influencer, Social Media Strategy 

 

  

  



Begreppslista 

Återkommande begrepp i bokstavsordning.  

Buzz Marketing 

En viral marknadsföringsteknik som syftar till att skapa en konversation kring ett varumärke, 

en produkt eller en tjänst. Fokuserar på att bearbeta de personer som mest troligt kommer 

kunna sprida ordet till målgruppen genom att ge dem "något att prata om” (Chandler & 

Munday, 2016). 

 

Early adopters 

Generellt utgörs dessa av de första 15 procenten som är snabbast med att införskaffa det allra 

senaste, och kan alltså utgöra en strategisk vikt för de företag som vill implementera deras 

offline aktiviteter till nya digitala plattformar (Lynn, Muzellec, Caemmerer & Turley, 2017). 

Offline aktiviteter menas i denna kontext hur företag på olika sätt kan synas offline, som i sin 

tur genererar trafik till webbsidan online. 

 

Electronic word-of-mouth (eWOM) 

Kan definieras som all informell kommunikation riktad till konsumenter via internetbaserad 

teknik. Denna är relaterad till användningen eller egenskaperna hos vissa varor och tjänster 

eller deras säljare (Leung, Bai & Stahura, 2013).  

 

Influencer 

En nyckelperson med ett omfattande kontaktnät, som spelar en aktiv roll i att forma andras 

åsikter inom ett ämnesområde, vanligtvis genom sin expertis, popularitet eller rykte. En 

opinionsledare inom spridning av mediemeddelanden (Chandler & Munday, 2016).  

 

Influencer Marketing 

Strategi för att främja varumärken, produkter eller tjänster med utvalda personer, som bedöms 

som mest sannolika att utöva ett betydande inflytande på köpbeslut inom en viss målmarknad. 

Influencern förstärker varumärkesexponering online och inkluderar till exempel populära 

bloggare. Det här liknar word-of-mouth marknadsföring, men det innebär inte nödvändigtvis 

några uttryckliga rekommendationer (Chandler & Munday, 2016).  

 

 



Micro-influencer 

Micro-influencers är vem som helst på YouTube, Instagram, Facebook, bloggar, eller andra 

former av sociala medier med en relativt liten följarskara, det vill säga mindre än 10 000 

följare av mycket engagerade och extremt uppmärksamma användare (Lin, F Bruning & 

Swarna, 2018).  

 

Persona marketing 

Innebär att företag vänder sig till en eller flera målgrupper på ett tydligt sätt (Johansson, 

2013).  

 

Sociala medier  

De nya online-medierna som låter aktörer skapa och dela innehåll med andra i stor 

omfattning. Innehållet kan vara text, stillbilder, rörliga bilder eller ljud (Grönroos, 2014). 

 

Social Media Marketing (SMM) 

Digital marknadsföring inom sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. 

Den fokuserar oftast på varumärkeskännedom och kundretention/ kundtillfredsställelse och 

inkluderar direkt dialog med kunderna (Chandler & Munday, 2016).  

 

Word-of-mouth (WOM) 

WOM definieras som muntlig person-till-person- kommunikation mellan en kommunikatör 

och en mottagare som uppfattas som ett icke-kommersiellt meddelande (Leung, Bai & 

Stahura, 2013).  

 

Word-of-mouth marknadsföring (WOM-marknadsföring) 

Spridning av medvetenhet kring ett varumärke, produkt eller tjänst baserat på personliga 

rekommendationer från en person till en annan (Chandler & Munday, 2016).  
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1. Inledning  

Under det senaste årtiondet har antalet användare av sociala medier ökat (Choi, Fowler, Goh 

& Yuan, 2016). I Sverige använder fyra av fem (81 %) sociala nätverk och över hälften (56 

%) gör det dagligen (IIS, 2017). Detta har revolutionerat både människors livsstil och hur 

marknadsförare kommunicerar med sina kunder (Choi et al., 2016). Sociala medier är nu den 

mest kraftfulla formen av marknadsföringskommunikation (Best, 2014) och har blivit en lika 

viktig som naturlig kanal för hotellbranschen som för andra branscher (Carlbäck, 2014). 

Dock ger inte sociala medier längre samma konkurrensfördel som det gjorde för 5 år sedan 

(Lin, F Bruning & Swarna, 2018). Idag är alla på sociala medier, konkurrerande företag 

inkluderat. Frågan är inte längre om man ska använda sociala medier, utan hur man bäst kan 

använda denna plattform för att marknadsföra varumärke, produkter och tjänster mer effektivt 

(ibid.). Det gäller framförallt för hotellen att vara närvarande och bygga upp relationer med 

befintliga och potentiella gäster (Carlbäck, 2014). En del i detta har blivit att ta hjälp av så 

kallade influencers, opinionsbildande inspiratörer med ett stort nätverk som genom sitt 

agerande påverkar konsumenten. I följande uppsats undersöks hur hotell kan stärka sitt 

varumärke med hjälp av strategisk varumärkeskommunikation via influencers.  

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

De fem viktigaste aspekterna vid utveckling av måltider är rummet, mötet, produkten, 

atmosfären och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Dessa 

faktorer utgör tillsammans FAMM (The Five Aspects Meal Model) som är ett värdefullt 

verktyg för att skapa en måltidsupplevelse som leder till tillfredsställda gäster (ibid.). FAMM 

kan också appliceras på hotellverksamheter då aspekterna istället utgör faktorer för en lyckad 

hotellvistelse. Den aspekt som gör uppsatsen relevant för måltidskunskap och värdskap är 

styrsystemet. Styrsystemet omfattar olika administrativa delar i verksamheten och kräver 

kunskaper inom företagsadministration, marknadsföring, arbetsrätt, arbetsorganisation, 

arbetsmiljö, statistik och ledarskap (ibid.). Figur 1 visar FAMM och hur dess aspekter 

interagerar med varandra för att skapa gästens helhetsupplevelse, med styrsystemet som en 

kontrollerande bas.  

 



 

Figur 1. The Five Aspects Meal Model (Gustafsson et al., 2006) 

 

Kotler, Armstrong och Parment (2013) beskriver marknadsföring som den process genom 

vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer. 

Marknadsföring handlar således, likt FAMM om att tillfredsställa kundbehov och att få nöjda 

kunder. Dessutom krävs kunskaper i marknadsföring för att hotellet överhuvudtaget ska få 

möjligheten att visa gästerna mötet, rummet, produkten och atmosfären. Därför är 

marknadsföring en avgörande faktor i hotellets verksamhet och en viktig del i hur gästen 

upplever hotellet.  
 

 
 

3. Teoretisk bakgrund  

3.1 Digital marknadsföring  

Den enklaste definitionen av marknadsföring är att utveckla lönsamma kundrelationer (Kotler 

et al., 2013). Marknadsföringen har dubbla mål, att attrahera nya kunder genom att skapa 

överlägset kundvärde och att behålla och utveckla befintliga kundrelationer genom att 

leverera kundtillfredsställelse (ibid.). Explosionen av den digitala marknadsföringen och 

Social Media Influencer Marketing (SMM) är den största utvecklingen inom marknadsföring 

sedan televisionens uppkomst (Best, 2014). Därmed är den traditionella marknadsföringen 

med annonser och reklam inte längre lika produktiv och kostnadseffektiv (Carlbäck, 2014). 

En stor fördel med den digitala marknadsföringen är att man kan spåra kundernas intresse och 

se resultatet av marknadsföringen (Best, 2014). Att studera resultatet av traditionell 

mediaannonsering, såsom tv, radio och tryck är dyrt. Digitala marknadsförare har möjlighet 

att spåra resultaten relativt enkelt och till en bråkdel av kostnaden (ibid.).  

 



3.2 Kommunikationsbudskap och trovärdighet 

Marknadskommunikation utgör en betydande del av en marknadsföringsprocess (Grönroos, 

2015). Det finns fyra olika källor till kommunikationsbudskap (se figur 2); planerade 

budskap, produktbudskap, servicebudskap och oplanerade budskap (ibid.). De planerade 

budskapen är resultatet av planerade marknadskommunikationskampanjer där man använder 

medier som tv, tryck, direktreklam, internet och sociala medier för att förmedla ett budskap. 

Dessa budskap anses minst trovärdiga. Produktbudskapet är företagets erbjudanden som 

följer av de fysiska produkterna, till exempel hur produkten utformats, fungerar och används. 

Servicebudskapet uppstår i serviceprocessen och inkluderar servicepersonalens uppträdande, 

attityd och beteende. De oplanerade budskapen betraktas som de mest pålitliga. Dessa 

budskap förmedlas av andra kunder som interagerar med en given kund under 

serviceprocessen eller kommenterar i sociala medier och sprider positiv eller negativ word-

of-mouth (WOM). Det finns även ett femte kommunikationsbudskap, utebliven 

kommunikation. Vid utebliven kommunikation i kritiska situationer eller vid oförutsedda 

händelser kan denna form av budskap ge effekter på kundens upplevelse av tjänstekvaliteten 

(ibid.).  

 

 

Figur 2. Källor till kommunikationsbudskap. Baserat på Duncan & Moriartys (1997) modell 

Driving Brand value i Grönroos (2015).  

3.3 Sociala medier  

Sociala medier har utvecklats till en dominerande digital kommunikationskanal och har 

förändrat hur vi konsumerar tjänster (Song & Yoo, 2016). Nuförtiden är konsumenterna 

nästan alltid online och deltar i en mängd olika aktiviteter som att skaffa vänner, skapa 

innehåll och dela information, erfarenheter och åsikter (ibid.). Detta möjliggör inte bara 

interaktionen mellan kunder och företag, men också mellan kunder och andra kunder. 



Eftersom konsumenterna spenderar mer tid på sociala medier påverkas konsumentens 

köpbeslut i stor grad genom interaktioner i dessa nätverk. Det gör också att kunderna idag har 

mer makt att själva producera och sprida information (ibid.). Därför lägger företagen nu mer 

betoning på marknadsföringsstrategier som använder dessa nätverk för att kunna nå online-

konsumenter och dra nytta av WOM (ibid.). Sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för 

marknadsföringsstrategier i hotellbranschen (ibid.). Det är ett sätt för hotellen att i realtid 

kommunicera med både nuvarande och potentiella gäster för att öka verksamhetens 

attraktivitet (Johansson, 2013). Hotellen har i allt större utsträckning införlivat sociala medier 

i sin marknadsföring för att minska marknadsföringskostnaderna, skapa ett gott rykte och 

utöka sina marknadsandelar (Song & Yoo, 2016). Från ett marknadsföringsperspektiv är den 

viktigaste aspekten med sociala medier deras genomslagskraft och påverkan på människors 

liv (Grönroos, 2015).  

 

SMM är ett erkänt kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg (Choi et al., 2016). Sociala 

medier har visat sin förmåga att öka närheten till kunden genom att tillåta kontinuerlig 

ömsesidig kommunikation mellan hotellen och gästerna (ibid.). Kunderna är också 

involverade med varandra då de delar med sig av innehåll och åsikter dem emellan, vilket i 

sin tur påverkar andras medvetenhet och lojalitet mot hotellen (Song & Yoo, 2016). Trender 

inom sociala medier visar dessutom en konstant ökning av antalet användare och tillväxten 

förväntas fortsätta (ibid.).  

 

Idag besöker många kunder ett hotells sociala medier för att hitta information 

om hotellet istället för att besöka företagets officiella hemsida (Choi et al., 2016).  

Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med information på dessa sidor så att kunderna 

blir nöjda. Det är även viktigt att informationen är aktuell och att frågor som ställs där 

besvaras snabbt för att skapa en positiv bild av hotellet (ibid.). Om kunderna är nöjda med 

hotellets sociala medier är de också mer villiga att bo på hotellet, vilket är huvudmålet med 

marknadsföring (ibid.). Att samverka med kunder via sociala medier har flera fördelar. Det 

kan till exempel skapa positiv word-of-mouth (WOM), öka kundlojaliteten och 

köpintentionen gentemot företagets produkter eller tjänster (ibid.).   



3.4 Word-of-mouth  

SMM spelar en viktig roll i skapandet av WOM-marknadsföring (Choi et al., 2016). Med 

digitaliseringen har möjligheterna för konsumenter att sprida information utvecklats. Det 

finns nu nya kraftfulla kommunikationsverktyg för att kommunicera med andra och dessa 

tillåter information och åsikter att spridas på ett ögonblick (Best, 2014). Konsumenter kan 

fritt dela sina erfarenheter och åsikter, positiva och negativa i publika forum. Detta är en helt 

ny kanal för word-of-mouth (WOM), denna kraftfulla form av marknadskommunikation 

(Kudeshia & Kumar, 2017). Tillväxten och populariteten hos sociala medier har även utökat 

konsumenternas möjligheter till att samla produktinformation och gett dem olika sätt att 

erbjuda sina egna rekommendationer genom att engagera sig i eWOM (electronic word-of-

mouth) (ibid.). eWOM finns i olika former, den viktigaste är online-recensioner (De 

Pelsmacker, van Tilburg & Holthof, 2018). Online recensioner kan bidra till en ökad 

försäljning, om de är positiva och gör beslutsfattandet lättare för konsumenterna (Kudeshia & 

Kumar, 2017). Dessa recensioner har en stor effekt på konsumenternas attityder och 

köpbeteende (De Pelsmacker et al., 2018). Dessutom påverkas de produkter som är mindre 

populära betydligt mer än de som är populära. Trovärdigheten på recensionerna påverkar 

också konsumenternas köpbeslut (Kudeshia & Kumar, 2017). eWOM verkar vara särskilt 

viktigt för upplevelseprodukter, som hotell (De Pelsmacker et al., 2018). Dessutom uppfattas 

andra konsumenters recensioner som mer oberoende och pålitliga än information som 

kommer från företaget (ibid.).  

3.5 Influencer marketing 

Företag som använder Internet som ett strategiskt kommunikationsverktyg i sin 

marknadsföring har också upptäckt makten hos de inflytelserika medlemmarna på denna 

plattform, det vill säga till exempel bloggare, som regelbundet delar sina 

varumärkesupplevelser (Uzunoglu & Misci Kip, 2014). Dessa digitala influencers beskrivs 

som opinionsbildande och har en stor påverkan på medlemmarna i olika forum. Influencern 

kan förmedla meddelanden och påverka användarna i dessa forum där informationen sprids 

snabbt och enkelt. Det är viktigt för varumärken att engagera sig i detta fenomen för att 

uppnå en pålitlig närvaro (ibid.). Den tekniska revolutionen har gjort att konsumenterna idag 

är både kunniga och välinformerade, och låter sig inte längre luras (ibid.). Den ökade 

medvetenheten har gjort att konsumenterna inte längre är passiva mottagare av meddelanden 

utan kan vara delaktiga och kommunicera på ett deltagande sätt (ibid.). Dessutom verkar de 



lita mer på de personer som liknar dem själva och har samma åsikter, alltså influencern. De 

gemensamma intressena kan därför betraktas som en av de främsta drivkrafterna och en stor 

möjlighet att öka konsumentens relation till varumärket (ibid.).  

 

Influencer Marketing har visat sig vara framgångsrikt och kommer att fortsätta växa då 

företag lägger allt mer pengar på denna typ av marknadsföring (Woods, 2016). Att arbeta 

med influencers kan vara en knepig process men avkastningen är enastående om det utförs på 

rätt sätt (ibid.). Med tanke på annonsörernas möjligheter till hög avkastning kan 

konsumenterna förvänta sig än mer Influencer Marketing i sina flöden inom en snar framtid 

(ibid.). Det finns även mer specifika roller av opinionsbildare online som experter, kändisar, 

mikrokändisar, marknadskännare, early adopters och micro-influencers (Lin, F Bruning & 

Swarna, 2018). Dessa roller varierar beroende på deras sociala räckvidd, alltså antalet 

anhängare de har, graden av vilket deras personliga varumärke kan betraktas som ett av deras 

primära yrken och i vilken grad produkten eller tjänsten är relaterad till deras primära 

kunskapsområde och expertis (ibid.). 

 

Den största skillnaden mellan kändisar, inkluderat mikrokändisar och micro-influencers är att 

det finns ett större geografiskt eller socialt avstånd mellan kändisarna och deras följare (Lin et 

al., 2018). Omvänt, så kan micro-influencers interagera med sina följare genom både online- 

och offline kommunikation tack vare sin relativt nära geografiska närhet (ibid.). På många 

sätt är det lättare för företag att rikta in sig mot dessa micro-influencers då de är många fler 

än kändisarna och definitivt mycket billigare (Influencer Marketing Hub, 2017). Relationen 

behöver dock fortsätta vara autentisk, så att följarna inte känner att deras influencers sålt ut 

sig till storföretagen (ibid.). 

3.6 Målgrupp  

För att lyckas attrahera rätt gäster till ett hotell har det blivit viktigare att vända sig till tydligt 

definierade målgrupper och fokusera på att uppfylla deras behov och önskemål (Johansson, 

2013). När presentationen av hotellet blir tydligare kommer hotellet att attrahera fler gäster 

som kan identifiera sig med hotellets inriktning, uttalade målgrupper och få ett förtroende för 

att hotellet kan uppfylla deras specifika behov och önskemål (ibid.). De hotell som vänder sig 

till alla målgrupper tvingas alltid till så många kompromisser att hotellet egentligen inte 

passar speciellt bra för någon (ibid.). Undersökningar visar att genom att tillämpa persona 



marketing ökar antal köp med upp till fyra gånger. Tanken är att målgruppen direkt ska känna 

sig uppmärksammad och få ett erbjudande som passar (ibid.).  

 

Vid utvärdering av potentiella forum för opinionsbildare online bör företag ta hänsyn till både 

den målmarknad de avser nå samt funktionen över forumet (Lin et al., 2018). Marknadsförare 

bör planera en online-kampanj genom att ställa sig följande frågor: Vilka är de specifika 

målmarknader som man riktar sig mot genom att inleda ett partnerskap med en eller flera 

opinionsbildare såsom influencers? Vilka specifika resultat förväntas från partnerskapet (till 

exempel ökad medvetenhet, förbättrade attityder eller ökad försäljning)? Vilka resurser som 

pengar, tid, personal, teknologi, kan investeras i partnerskapet? (ibid.). Det är också viktigt att 

marknadsförare tar hänsyn till de egenskaper som influencern kännetecknas utav innan ett 

samarbete ingås (ibid.). Dessa egenskaper kan vara ett högt socialt inflytande, ett etablerat 

mönster av sociala medie aktiviteter, samt en etablerad - och förhoppningsvis växande - skara 

med online-följare (ibid.). Man bör även ha i åtanke att den eller de kanaler företaget väljer 

att lägga tonvikten på bör användas frekvent av den riktade målgruppen (ibid.). 

3.7 Varumärke 

Ett starkt varumärke anses vara en viktig tillgång i många branscher och är ofta det första 

steget i att differentiera sig mot konkurrenterna (Raguseo & Vitari, 2017). En god 

varumärkeskännedom utgör dessutom en avgörande faktor för konsumenterna när en viss 

produkt eller tjänst övervägs i köpbeslutsprocessen (Zaif, 2016). En ökad 

varumärkeskännedom hos konsumenterna bör därför inkluderas i varje företags 

marknadsföringsplan (ibid.). Upprepad exponering av ett varumärke skapar intresse som 

lockar nya kunder. Om kunden är nöjd, kommer den sen att rekommendera varumärket till 

andra, vilket stärker varumärket ytterligare (ibid.). Kwahk och Kim (2017) menar att 

aktiviteter på sociala medier påverkar konsumenternas uppfattning av varumärken och deras 

köpbeslutsprocess. Varumärkeskommunikation via sociala medier ökar också kundlojaliteten 

och förtroendet (ibid.). Engagemang i sociala medier spelar också en betydande roll i att 

underlätta konsumenternas varumärkeskännedom (ibid.). Enligt Zaif (2016) är sponsring en 

av de mest effektiva strategierna som kan införlivas i företagets marknadsplan. Detta 

uppfyller viktiga mål som ökad varumärkeskännedom, högre vinstmarginaler, ökad 

publicitet, förbättring av företagets image och möjlighet att nå ut till kunder från olika 



marknadssegment (ibid.). Det påverkar även konsumenternas uppfattning om varumärket, 

lockar nya potentiella kunder och skapar starkare relationer med lojala kunder (ibid.).  

3.8 Effekter av digital varumärkeskommunikation 

Många marknadsförare förförs av löftet om vad sociala medier ska ge dem. Men med ett 

ostrukturerat förhållningssätt och brist på kunskap kan de misslyckas och felbedöma 

samarbetets resultat (Best, 2014). I likhet med traditionell marknadsföring måste företagen 

vara engagerade i SMM för att nå uppsatta affärsmål och mätbara resultat (ibid.). Grönroos 

(2014) menar att en av de största utmaningarna inom sociala medier är mätningen av 

resultatet. Om företagen inte kan visa en mätbar avkastning på marknadsinvesteringen 

kommer marknadsförare inte att kunna motivera sina budgetar till ledningen (ibid.).  

 

Även konsumenternas användning av sociala medier kan utgöra problem, eftersom 

marknadsförare inte längre har fullständig kontroll över sina varumärken (Best, 2014). Dåligt 

hanterade sociala medier kan påverka företagets rykte negativt, därför är kunskap om hur 

man ska hantera dessa avgörande (Choi et al., 2016). Ett exempel på det är Audis värvning av 

Kakan Hermansson där företaget inte kände till hennes tidigare kontroversiella uttalanden om 

Malexandermorden. Ett drev blossade upp i sociala medier (Resumé, 2016), där 

konsekvenserna blev en stoppad kampanj och ett svärtat rykte för Audi. Ett företags rykte är 

en värdefull immateriell tillgång för företag, men blir allt svårare att kontrollera och hantera i 

en tid med online-konversationer (Dijkmans, Kerkhof & Beukeboom, 2015). Även 

potentiella kunder som inte deltar i online-konversationerna kan se kommentarer från både 

nöjda och missnöjda kunder (Best, 2014). Ett sätt för företag att minska riskerna och de 

negativa följderna är att identifiera problem tidigt och adressera dem proaktivt (ibid.). Detta 

potentiella problem utgör ett tillfälle för marknadsförare att få insikt i förbättringsarbete, 

kundservice och produktutbud genom att vara uppmärksam på vad kunderna säger i online-

konversationerna (ibid.). Kommentarerna kan också hjälpa marknadsförare att förbättra 

sökmotoroptimering och bestämma de bästa sökorden för betalda söktermer (ibid.). 

 

Inom strategisk varumärkeskommunikation via influencers är det uppenbart att bloggare har 

en viktig kommunikationsroll för att påverka användarna av de forum de finns på (Uzunoglu 

& Misci Kip, 2014). Genom influencers kan budskap spridas viralt via eWOM, men det finns 



risker med detta, då budskapet kan omvandlas till att ha en negativ betydelse om 

kommunikationsprocessen inte är konstruerad strategiskt (ibid.).  

 

4. Syfte och frågeställningar   

Syftet är att undersöka hur svenska hotell arbetar med strategisk varumärkeskommunikation 

via sociala medier och Influencer Marketing för att stärka sitt varumärke.  

4.1 Frågeställningar 

- Hur väljer hotellen influencers som passar den målgrupp man riktar sig till?  

- Vilka effekter har Influencer Marketing på ett hotells varumärke? 

 

5. Metod och material  

I avsnittet nedan redovisas de metoder och det material som använts i undersökningen.  

5.1 Metodval  

Undersökningen har utförts med hjälp av kvalitativ metod. Kvalitativ forskning är oftast 

inriktad på ord och inte siffror (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att tyngden ligger på deltagarnas förståelse för 

den sociala verkligheten och hur de tolkar denna (ibid.). Kvalitativ forskning har även en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper är resultatet av samspelet mellan 

individer (ibid.). Intervju är den mest använda metoden i kvalitativ forskning (ibid.) och är 

också den metod som använts i denna undersökning. För att ta reda på vilka kunskaper som 

redan fanns i ämnet gjordes också en litteraturgenomgång (ibid.).  
 

5.1.1 Litteratur- och databasinsamling 

En litteraturgenomgång visar att man på ett vetenskapligt sätt kan välja ut och läsa vad andra 

gjort inom intresseområdet (Bryman, 2011). Den insamlade datan utgör uppsatsens teoretiska 

bakgrund. För att hitta passande artiklar relevanta för ämnet gjordes sökningar i databaserna 

Primo och Leisure Tourism. Sökorden som användes i olika kombinationer var influencer, 

marketing, hotel, social media, digital, trademark, social media strategy, opinion leaders och 

brand. Utförligare information om sökningarna kan ses i bilaga 1. Sökandet- och läsningen 

av artiklar fortsatte under merparten av forskningsarbetets gång och bakgrunden var 

föränderlig under arbetsgången för att hållas relevant i förhållande till resultatet (Bryman, 



2011).  

5.1.2 Intervjuer 

I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden och att beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidsson, 2011). Därför 

valdes den kvalitativa metoden intervju för att försöka fånga dessa subjektiva nyanser. En 

undersökning som grundar sig på intervjuer är ett mycket attraktivt alternativ vid insamling 

av kvalitativa data (Bryman, 2011). Vanligtvis vid intervjuer träffas intervjuaren och 

intervjupersonen, men intervjuer kan också genomföras via telefonsamtal (Patel & 

Davidsson, 2011). Fyra intervjuer utfördes, varav två via telefon och två via mail, då 

personliga möten ej var möjliga. Den ena mailintervjun kompletterades med en kortare 

telefonintervju för att få förtydliganden på vissa svar. Intervjufrågorna (se bilaga 3 och 4) 

hade en hög grad av standardisering då de oftast ställdes i den tänkta ordningen och endast ett 

fåtal frågor utöver de planerade tillkom under intervjuernas gång (Patel & Davidsson, 2011). 

Standardiserade intervjuer används ofta i sammanhang då man vill kunna jämföra och 

generalisera (ibid.). Frågorna hade en relativt låg grad av strukturering då de lämnade fritt 

svarsutrymme för intervjupersonerna (ibid.). Ett frågeschema kan ses i bilaga 3. Frågorna 

anpassades något till Respondent C (Influencer Marketing-personen), ett par frågor togs bort 

och vissa frågor formulerades för att bättre passa dennes yrkestitel. Intervjufrågorna skapades 

med inspiration från tidigare vetenskapliga studier och artiklar samt kompletterades med egna 

frågor med relevans för studiens syfte. Intervjuerna tog ca 25–30 minuter och transkriberades 

sedan för analys av datan. Innan undersökningen genomfördes fick fem andra studenter samt 

handledare läsa frågorna och komma med feedback, vilket möjliggjorde ändringar av otydliga 

formuleringar och irrelevanta frågeställningar. Detta säkerställde också att intervjufrågorna 

fungerade som tänkt och att undersökningen i sin helhet skulle bli bra (Bryman, 2011). 

Telefonintervjuerna spelades in för att kunna transkriberas och därefter analyseras. Inspelade 

intervjuer har högre värde som källa, är rikare på information och ger större möjligheter till 

analys ur olika synvinklar (Patel & Davidsson, 2011).  
 

5.1.3 Tillförlitlighet  

Vissa författare menar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra 

kriterier än de som kvantitativa forskare använder sig av (Bryman, 2014). Några av dessa 

kriterier anses vara tillförlitlighet och pålitlighet (ibid). Vid strukturerade intervjuer är 

undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga, och här kan 



flera olika typer av bedömarfel uppträda (ibid.). Patel och Davidsson (2011) menar dock att 

vid strukturerade intervjuer kan man räkna med förhållandevis god reliabilitet. Att skapa en 

trovärdighet i resultatet inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet 

med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av 

den sociala verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2014). För att forskare ska kunna bedöma en undersökning 

utefter termen pålitlighet bör dessa anta ett granskande synsätt (ibid.) Detta innebär en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser; 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, 

beslut rörande analysen och så vidare (ibid.) Denna uppsats har granskats av en mindre 

studiegrupp som utgjorts av handledare och andra studerande, vars uppgift varit att kritisera 

och komma med feedback under arbetets gång.  

5.2 Material 

Det material som utgör uppsatsen är ämnesrelevant litteratur och vetenskapliga artiklar i 

bakgrunden samt de transkriberade och analyserade intervjusvaren som återges i resultatet. 

5.2.1 Urval av respondenter 

De informanter som kontaktades för intervju hade alla någon form av koppling till 

marknadsföring, antingen på hotell eller på ett Influencer Marketing- företag. Tretton 

personer med erfarenhet inom marknadsföring på hotell kontaktades via mail. Av dessa hade 

tre möjlighet att ställa upp på intervju. Fyra personer på olika influencer företag kontaktades, 

för att få ytterligare insikt i arbetet med Influencer Marketing. Av dessa fyra hade en person 

möjlighet att ställa upp för intervju. Av de personer som kontaktades svarade vissa inte alls, 

andra hade inte möjlighet att ställa upp och några uppgav att de inte arbetade med influencers 

och kunde därför inte besvara frågorna. Informanterna som kontaktades var baserade i större 

städer, då hotellen i storstäderna i större utsträckning verkar arbeta med influencers. 

Respondenterna kommer i uppsatsen att benämnas enligt tabell 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Undersökningens respondenter, dess befattningar, arbetsplats samt intervjutyp.  

Respondent Befattning Var Intervjutyp 

Respondent A Community Manager  Huvudkontor hotellkedja Telefonintervju 

Respondent B Marketing & Community 

Manager 

 Huvudkontor hotellkedja Mail- och 

telefonintervju  

Respondent C VD/ Account Manager  Influencer Marketing-företag Telefonintervju 

Respondent D Marknadskoordinator  Hotell Mailintervju 
 

5.3 Analys av data  

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder (Patel & 

Davidsson, 2011). Med ökad abstraktion och tolkning kommer en ökad utmaning för att visa 

analysens trovärdighet och äkthet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). En viktig del är 

att logiskt visa hur kategorier och teman tolkas och kopplas samman (ibid.). Vid analysen 

användes därför Graneheim och Lundmans (2004) metod för analys av data. En tabell 

skapades för att tydliggöra hur analysprocessen av den kvalitativa datan gått till (se tabell 2). 

Datan bestod av 4 transkriberade intervjuer. Texterna lästes först igenom flera gånger för att 

få en känsla av innehållet (ibid.). Väsentliga citat valdes sedan ut (kolumn 1). Citaten 

kortades ned i kolumn 2, utan att ta bort relevant kärninnehåll. I nästa steg (kolumn 3) gjordes 

en tolkning av den underliggande meningen. När tolkningen gjorts togs åtta delteman fram 

som kategoriserade vad citatet handlade om, dessa fick sedan utgöra rubrikerna i 

resultatavsnittet. Slutligen togs två teman fram som beskrev textens innehåll för att se att 

dessa stämde bra överens med syftet. Dessa teman blev sociala medier och Influencer 

Marketing.  

 

Tabell 2. Exempel innehållsanalys.  

Ordagrant citat Beskrivning av citat Tolkning av citat Deltema 

(Kategori) 

Tema 

Om man gör samarbeten 

som är relevant för 

målgruppen då tror inte 

jag, och det ser vi på de 

konverteringar som sker, 

att det påverkar inte 

särskilt mycket.  

Om man gör 

samarbeten relevanta 

för målgruppen, ser vi 

på de konverteringar 

som sker, att det inte 

påverkar särskilt 

mycket.  

Om influencern gör 

samarbeten som är 

relevanta för sin 

målgrupp påverkar 

det inte 

trovärdigheten 

särskilt mycket.  

Trovärdighet Influencer 

Marketing 



6. Etisk planering för studiens genomförande 

Även i mindre undersökningar som uppsatsarbeten ska de forskningsetiska aspekterna noga 

övervägas (Patel & Davidsson, 2011). Forskaren måste tänka igenom vilka konsekvenser det 

planerade upplägget kan komma att få innan utförandet av undersökningen (ibid.). Patel och 

Davidsson (2011) menar att hänsyn därför bör tas till vetenskapsrådets fyra etikregler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att berörda parter ska informeras om forskningsuppgiftens syfte 

och vad medverkan kommer att innebära (ibid.). Deltagarna ska också själva ha rätt att 

bestämma om de vill medverka (samtyckeskravet). De uppgifter som används i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem (ibid.). Det innebär att uppgifter inte får lämnas till 

utomstående och att det inte får vara möjligt att identifiera enskilda individer när resultatet 

presenteras (ibid.). Med nyttjandekravet avses att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (ibid.). Innan undersökningen påbörjades och de 

potentiella respondenterna beslutade om sin medverkan informerades de om att dessa 

etikregler skulle följas i undersökningen genom ett informationsblad (se bilaga 2). 

 
 

7. Resultat  

Rubrikerna i resultatet utgörs av de åtta delteman som togs fram vid analysen av 

intervjusvaren från respondenterna.  

7.1 Marknadsföring i Sociala medier 

Respondent A ser marknadsföring i sociala medier som en del av företagets mediamix. Att 

synas på sociala medier är ett bra sätt att nå ut till sina målgrupper, dels de kunder som redan 

tycker om hotellet och dels till nya, potentiella kunder. Strategin för användning av sociala 

medier handlar mycket om vilka som är målgrupperna i sociala kanaler och vilket syfte de 

sociala kanalerna ska ha, enligt respondent A. Strategin bygger också på webbtrafik kontra 

engagemang, och hur det sedan ska fördelas ut i de olika kanalerna. Det handlar också om hur 

man som företag ses utåt. Strategin för användning av sociala medier kan vara en del av den 

större kommunikationsstrategin, och då ska ju den följa den större planen, menar respondent 

A.  

 



Respondent B berättar att det finns riktlinjer för samtliga av kedjans hotell. Dessa förklarar 

för hotellen vad man ska utgå ifrån när man kommunicerar utåt, vilken tonalitet och ämnen 

man ska prata om, samt vad man ska tänka på vid fotografering. 

 

Respondent D berättar att de delar Facebook- och Instagram-inlägg 2–4 gånger i veckan. 

Budskapet i inläggen är detsamma men på Instagram är texten kortare och hashtags används. 

Hen uppger också att de har en central strategi inom hotellkedjan att uppdatera sociala medier 

2–4 gånger i veckan. 
 

7.2 Val av influencer 

Vid valet av rätt influencer ska influencern främst kännas vettig och relevant för den 

kommunikativa målgrupp man vill nå ut till, menar respondent A. Man har inga direkta krav 

på influencern gällande antal följare eller liknande, det viktiga är att det ska kännas rätt och 

att det är någon som verkligen står för varumärket så att det inte endast blir en köpt kanal. 

Hen berättar att det får gärna vara någon som gärna bor på hotellet ändå. Respondent A 

menar att man vill integrera även mindre influencers och ser nu över hur man bättre kan 

jobba med dessa. 

 

Respondent B berättar att för att göra rätt matchning som samstämmer med varumärket bör 

man se över vilka följare influencern har samt vilka andra samarbeten denne har ingått i.  

Det är även viktigt att kolla upp vad hen har för trovärdighet i influencer-världen. Vid val av 

influencer tar man hänsyn till både följarantal och nätverk. Respondent B menar att en 

influencer kan ha ett mindre antal följare men dem kan ju också vara rätt följare. Dock blir 

det troligtvis för tungt att ingå ett samarbete med någon som är alldeles ny på marknaden. 

 

Respondent C menar att influencernas målgrupper är det som avgör vem som är rätt 

influencer att marknadsföra varumärket. Det viktigaste är att influencern har en målgrupp 

som är relevant för annonsören. Om influencern dessutom bloggar om just din typ av produkt 

så är det en mycket bra matchning. Hen menar också att nischade målgrupper ofta är mest 

intressant. Det benämner hen som “smart marknadsföring” då en målgrupp väljs ut och 

budskapet sedan riktas mot den målgruppen. Vidare menar respondent C att de sett att micro-

influencers har större genomslagskraft och förtroende hos följarna än större influencers. 

Följarna blir inte lika påverkade av större influencers. Hen påpekar dock att om man som 



annonsör vill nå ut med sitt budskap till så många som möjligt, så fort som möjligt, kan man 

välja de influencers som har flest följare. Detta fungerar också, på så sätt att man syns men 

hen anser inte att detta är lika smart.  

 

Respondent D berättar att då de arbetat med influencers har de valt influencers som passar det 

erbjudande de tagit fram. Om man till exempel vill nå barnfamiljer kan man anpassa valet av 

influencer efter det och välja en influencer som själv har barn och förmodligen är ute efter ett 

prisvärt erbjudande inte allt för långt bort.   
 

7.2.1 Krav på influencers 

Det finns inga förutbestämda krav på de influencers man väljer att ingå ett samarbete med, 

berättar respondent A, utan det beror mer på tillfälle och vem influencern är. Båda parter 

kommer gemensamt fram till vad samarbetet ska ge, och vad var och en ska utföra. 

 

Respondent C uppger att det finns vissa krav för influencern att följa men att dessa inte är 

förutbestämda, utan skiljer sig för respektive influencer. De krav som finns att följa bestäms 

av annonsören. Det kan till exempel vara att influencern ska sprida inlägget på en viss 

plattform, skriva ett antal ord, ta upp ett visst ämne, erbjuda en speciell rabattkod och 

annonsera till annonsörens hemsida.  

 

Enligt respondent D ställer de krav på att influencern till exempel länkar till hemsidan, 

använder sig av bilder och uttalar hotellets namn korrekt. 
 

7.3 Produktens trovärdighet 

Respondent A menar att många influencers är noggranna med att själva ta reda på vem det är 

man promotar och vilka samarbeten man väljer att ingå i. De vill inte välja något de själva 

inte kan stå för, och då är det även viktigt att som företag kunna avgöra om det här känns som 

någon som gör vilka samarbeten som helst eller om det känns genuint och äkta. 

 

Trovärdigheten i Influencer Marketing beror på både influencer och produkt, enligt 

respondent B. De som är starka influencers kommer fortsätta vara det även om de lägger ut 

sponsrade inlägg. Däremot bör man undvika att samarbetet upplevs som för köpt och 

uppenbart för att varumärket inte ska ta skada. Innehållet ska vara relevant och unikt för 

produkten man promotar. Respondent B menar också att populariteten hos influencers håller i 



sig och att denna typ av marknadsföring verkar fungera. En del kan dock tappa i trovärdighet 

genom att göra för mycket sponsrat. 

 

Enligt respondent C påverkas inte trovärdigheten särskilt mycket om influencern gör 

samarbeten som är relevanta för sin målgrupp. Om influencern däremot inte är selektiv i de 

samarbeten som görs så kommer man att tappa förtroendet hos sina följare. Dessutom bör 

influencern sätta sin egen personliga prägel på inlägget för att det ska bli trovärdigt, 

annonsören kan inte själv skriva inlägget åt influencern. 

 

Respondent D menar att Influencer Marketing kan påverka följarna så att de tappar 

förtroendet för influencern men om de tror på produkten kan de ändå vara villiga att köpa 

den. Dessutom känner konsumenterna till att företag ibland använder Influencer Marketing 

och i vissa fall köper åsikter. Respondenten menar dock att det är lättare för hotell som säljer 

tjänster och har möjlighet att faktiskt hålla det som lovas, till skillnad från företag som säljer 

andra produkter där slutresultatet/ effekten inte kan garanteras, som tandkräm som lovar 

vitare tänder.  
 

7.4 Varumärkesbyggande med hjälp av influencers 

Influencer Marketing kan bygga en stor del av ett varumärke, menar respondent A. Även vid 

en varumärkesförändring är influencers ett mycket effektivt sätt att ta till för att kunna nå ut 

med det nya. Man kan nå ut till de gäster/kunder som kanske inte skulle välja just det hotellet 

att bo på i normala fall. Det kan leda till en bild hos kunden som gör att denne kan tänka sig 

att testa hotellet. 

 

Respondent B upplever att en del influencers inte är trogna ett visst varumärke utan kan 

snabbt gå från ett samarbete till ett annat, där de också väljer att ha snarlika arbetssätt. Man 

kan få en snabb boost genom en influencer, men det är först vid ett långsiktigt samarbete där 

man kan göra flera olika delar ihop som varumärket kan byggas upp. 

 

Enligt respondent C är möjligheterna för varumärkesbyggande med hjälp av influencers stora. 

Om man undersöker vilket innehåll influencern skapar utöver samarbeten och detta matchar 

med ditt varumärke är möjligheterna mycket goda. Hen menar dock att varumärkesbyggande 

är svårt att spåra på kort sikt. Man kan se att man får fler följare eller besökare på sina sociala 



medier men hur många som faktiskt tänker på varumärket när de går och lägger sig är svårt 

att mäta.  

 

Respondent D ser stora möjligheter med Influencer Marketing för varumärkesbyggande. Hen 

menar att då många gillar att läsa om hur andra har haft det på hotell, kan influencer 

marketing-formatet användas som en slags ärlig recension och feedback.  
 

7.5 Mätning av resultatet  

Det är svårt att värdera ett framgångsrikt samarbete då det beror på vem influencern är, vilka 

kanaler som ska användas och så vidare, menar respondent A. Det skulle även kunna handla 

om hur mycket buzz samarbetet skapar kring varumärket, en diskussion som skapas eller hur 

stor spridning det får. Vidare berättar respondent A att influencernas betydelse i 

marknadsföringen inte märks av genom ökning av likes, men att det skulle kunna förklaras av 

att man lagt fokus på andra kanaler än sociala medier. Respondent A uppger att hotellet med 

hjälp av bokningskoder märkt av att samarbeten kan ge en mycket positiv effekt.  

 

Respondent B mäter ett framgångsrikt samarbete genom ett ökat engagemang i sina kanaler, 

att den anlitade influencern kommer tillbaka för nya samarbeten, att man får nya följare samt 

att nya affärskoalitioner bildas. 

 

Respondent C menar att influencers är beredda att ta bra betalt då de vet hur mycket deras 

kanaler är värda. Annonsörer som arbetar med Influencer Marketing kan vara ute efter att 

bygga varumärket, öka försäljningen eller att klättra i sökmotorerna. Om annonsören vill 

mäta försäljningen med hjälp av influencers görs detta oftast genom rabattkoder som 

influencern uppmanar sina följare att använda. Man kan även spåra länkar för att mäta 

försäljningen. Vidare menar respondent C att vid sökmotoroptimering för annonsering via 

blogginlägg ser man ganska omgående om länkar kommer in på sökmotorerna för de sökord 

som är intressanta, lite beroende på konkurrensen på sökordet. 

 

Respondent D uppger att de mäter ett framgångsrikt samarbete med influencers genom att 

mäta hur många bokningar som kommer in. Vid ett framgångsrikt samarbete får de tillbaka 

den summa de investerat och lite till.  

 



7.6 Effekter av Influencer Marketing 

7.6.1 Positiva effekter av Influencer Marketing 

Respondent A menar att några av de positiva effekter genom att arbeta med influencers är att 

det är ett väldigt bra sätt att få ut sitt budskap till nya målgrupper och till personer som 

kanske inte riktigt vet vad varumärket står för. En annan fördel med att använda influencers 

är att företagen kan nå nya kunder. Generellt har de en stor påverkan och folk verkar lyssna 

mer på influencers än varumärken idag. Det ligger en trovärdighet i det hela om det är någon 

man läser ofta eller följer ofta i de kanaler som budskapet sänds ut.  

 

En möjlighet med att använda marknadsföring på sociala medier är enligt respondent A att 

man kan nå en mycket relevant och specifik målgrupp. Hen menar att det finns en annan 

möjlighet med Influencer Marketing att engagera kring ett varumärke, än med den mer 

traditionella marknadsföringen. 

 

Enligt respondent B är fördelarna med Influencer Marketing och sociala medier att det ger en 

bra räckvidd och engagemang till en låg kostnad, man når även ut i influencernas kanaler och 

är lätt att mäta.  

 

Respondent C anser att fördelarna med Influencer Marketing är att kunna öka sin försäljning, 

stärka varumärket, klättra i sökmotorerna och att bygga en hype kring en viss produkt. Hen 

menar också att om man väljer sina influencers med omsorg och får alla följare intresserade 

är matchningen väldigt bra. Om influencern dessutom bloggar om det man säljer så är det 

uppenbart att resultatet blir bra. 

 

Respondent D uppger att de endast använt sig av Influencer Marketing ett par gånger men att 

de ser att det är en trend och en möjlighet för företag att visa och sälja sina produkter. Hen 

menar att en fördel med SMM är att många kunder använder sociala medier, är villiga att ta 

emot reklam och att klicka på annonserna. De gånger de använt Influencer Marketing har det 

resulterat i ett gott resultat och fler bokningar. 

 



7.6.2 Negativa effekter av Influencer Marketing 

En nackdel med att använda marknadsföring på sociala medier och Influencer Marketing är 

reklameffekten, när folk tröttnar på reklam helt enkelt, berättar respondent A. Som företag 

vill man inte vara för påträngande gentemot kunden, inte heller vara helt fel ute eller ge fel 

information. Det är viktigt att man hittar rätt, att man är relevant och gör det väldigt bra, då 

det även ställs höga krav på företagen. Man behöver göra det på ett bra sätt så att man dels 

inte prioriteras bort i de algoritmer som uppdateras hela tiden, dels så att det inte blir fel när 

man når ut till folk.  

 

Enligt respondent B är en nackdel med Influencer Marketing att denna typ av marknadsföring 

kan uppfattas som köpt och ej seriöst och då får motsatt förväntad effekt. Influencern kan 

också drabbas av dåligt rykte som då svärtar ner varumärket. Respondenten menar att ett 

samarbete bör ingås med någon med en bra bakgrund och som har ett intresse för varumärket. 

 

Respondent C menar att en nackdel med Influencer Marketing kan vara att annonsören väljer 

fel influencer, till exempel bara baserat på ett stort antal följare. Då kan matchningen bli dålig 

och följarna ser igenom att profilen inte egentligen tycker om produkten. Vidare menar hen 

att det är en nackdel om följarna ser att samarbetet inte är “äkta”. Ytterligare en nackdel med 

Influencer Marketing är att den influencer man tror är bra, senare kan få sämre rykte. Om 

man som annonsör arbetar med en influencer som hamnar i blåsväder kan man tappa 

potentiella kunder som istället för att vilja köpa produkten blir irriterade på influencern. Till 

exempel om en influencer som är aktiv på Youtube lägger upp en sponsrad video istället för 

en video som förklarar situationen. Respondenten menar dock att det inte krävs speciellt 

mycket research för att samarbetet ska bli lyckat.  

 

Respondent D menar att en nackdel är om man inte har bra innehåll i de sociala medierna och 

bara blir en i mängden. Då kan det bli dyrt att betala för att få synas. Hen menar också att en 

risk med Influencer Marketing kan vara att influencern inte levererar det som var tänkt. Det 

kan till exempel uppstå missförstånd och text och ordval kan bli felaktiga.  
 

7.7 Viktiga faktorer vid samarbete med influencers 

Enligt respondent A är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat influencer samarbete att 

hitta rätt ambassadörer för målgruppen och som också gör det på ett äkta sätt. Båda parter 



behöver också tydliggöra vad man vill ha ut av samarbetet. Hen menar även att relevans till 

målgruppen spelar en stor roll. Om man når färre antal personer som är väldigt engagerade 

via en mindre influencer så är det bättre än att betala en stor aktör, där det ändå inte känns 

relevant till målgruppen man vill nå. 

 

En av de viktigaste faktorerna för ett lyckat influencer samarbete är enligt respondent B en 

långsiktig gemensam överenskommelse om uppdrag och ansvar. Båda parter kan ses som 

ambassadörer som sprider varandras budskap och skapar engagemang i sina respektive 

kanaler. Hen menar också att det är viktigt att man har samma värderingar och tillsammans 

hittar nya utvecklingsområden. 

Enligt respondent C är rätt målgrupp den viktigaste faktorn för ett lyckat influencer 

samarbete. Kanal och budskap är andra viktiga faktorer. Hen menar att om företag finns på 

Instagram eller Youtube är dessa kanaler speciellt viktiga att underhålla. Om man som 

annonsör gör ett samarbete på Instagram och inte har ett eget konto själv, eller uppdaterar det 

sällan så blir det inte bra. Respondenten tillägger att hen gärna skulle vilja lägga till timing 

som en fjärde faktor, då den också spelar en väldigt stor roll. 

 

Respondent D menar att tre viktiga faktorer i ett samarbete är dels att komma överens om vad 

man vill ha ut av samarbetet. Det kan handla om antal klick, ökad försäljning, ökad synlighet 

eller annat. Sen är det även viktigt att vara övertydlig med vad som ska framgå i inlägget, vad 

som ska vara i fokus och vad man förväntar sig. På så sätt minskar risken för missförstånd i 

efterhand. Hen berättar vidare att den tredje viktigaste faktorn är att ha roligt, att som företag 

bör man välja samarbeten som man kan vara stolt över och i efterhand minnas som ett roligt 

projekt att ha tagit del av.  
 

 

8. Diskussion av resultatet      

8.1 Marknadsföring i Sociala medier 

Hotell har i allt större utsträckning införlivat sociala medier i sin marknadsföring (Song & 

Yoo, 2016). Detta för att minska sina marknadsföringskostnader, skapa ett gott rykte och 

utöka marknadsandelar (ibid.). Eftersom konsumenter spenderar mer tid på sociala medier 

påverkas konsumentens köpbeslut i stor grad genom interaktioner i dessa nätverk (ibid.). Idag 



besöker även många kunder ett hotells sociala medier för att hitta information om hotellet 

istället för att besöka företagets officiella hemsida (Choi et al., 2016). Grönroos (2015) menar 

att från ett marknadsföringsperspektiv är den viktigaste aspekten med sociala medier just 

deras genomslagskraft och påverkan på människors liv. Respondent A ser marknadsföring i 

sociala medier som en naturlig del av företagets mediamix. Hen menar att synlighet på 

sociala medier är ett bra sätt att nå ut till sina målgrupper, dels de kunder som redan tycker 

om hotellet och dels till nya, potentiella kunder. Song och Yoo (2016) menar dessutom att 

trender inom sociala medier visar en konstant ökning av antalet användare och att tillväxten 

förväntas fortsätta. Detta bekräftas av respondent B som menar att populariteten håller i sig 

och att denna typ av marknadsföring verkar fungera.  

 

Kwahk och Kim (2017) menar att aktiviteter på sociala medier påverkar konsumenternas 

uppfattning av varumärken och deras köpbeslutsprocess. Kunder är involverade med 

varandra då de delar med sig av innehåll och åsikter dem emellan, vilket i sin tur påverkar 

andras medvetenhet och lojalitet mot hotellen (Song & Yoo, 2016). Därför är det viktigt att 

det finns tillräckligt med information på dessa sidor så att kunderna blir nöjda (Choi et al., 

2016). Även respondent C menar att det är viktigt för företagen att underhålla sina sociala 

medier. Om man till exempel har ett samarbete på Instagram bör man ha ett eget 

Instagramkonto själv och uppdatera det regelbundet.  

 

Om kunderna är nöjda med hotellets sociala medier är de också mer villiga att bo på hotellet, 

vilket är huvudmålet med marknadsföring (Choi et al., 2016). Respondent D anser att om 

innehållet i de sociala medierna inte är bra, riskerar man att bara bli en i mängden. Då kan det 

bli dyrt att betala för att få synas. Innehållet ska vara relevant och unikt för produkten man 

promotar menar även respondent B. Det bekräftas av Choi et al. (2016) som anser att det är 

viktigt att informationen är aktuell och att frågor som ställs där besvaras snabbt för att skapa 

en positiv bild av hotellet.  

 

Strategin för användning av sociala medier handlar mycket om vilka som är målgrupperna i 

de sociala kanalerna och vilket syfte dessa kanaler ska ha, enligt respondent A. Strategin 

bygger också på webbtrafik kontra engagemang, och hur det sedan ska fördelas ut i de olika 

kanalerna. Det handlar även om hur man som företag ses utåt. Strategin för användning av 

sociala medier kan vara en del av den större kommunikationsstrategin och då ska ju denne 

följa den större planen, förklarar respondent A. Respondent B berättar att i deras strategi finns 



det riktlinjer för samtliga av kedjans hotell. Dessa riktlinjer talar om för hotellen vad man ska 

utgå ifrån när man kommunicerar utåt, till exempel vilken tonalitet och vilka ämnen hotellet 

ska prata om, och vad man ska tänka på vid fotografering. Även respondent D berättar att de 

har en central strategi inom hotellkedjan. Dessa går ut på att uppdatera sociala medier 2–4 

gånger i veckan, såsom Facebook och Instagram. Budskapet i inläggen är detsamma men på 

Instagram är texten kortare och hashtags används.  
 

8.2 Val av influencer  

Enligt Lin et al. (2018) bör marknadsförare fundera över vilken målgrupp man riktar sig till 

innan man planerar en online-kampanj med en influencer. En influencer ska främst kännas 

vettig och relevant till den kommunikativa målgrupp man vill nå, anser även respondent A. 

Respondent B delar samma uppfattning och menar att vid valet av influencer tar man hänsyn 

till både följarantal och nätverk. Respondent A berättar att man inte har några direkta krav på 

influencern gällande antal följare eller liknande, det viktiga är att det ska kännas rätt och att 

det är någon som verkligen står för varumärket så att samarbetet inte endast uppfattas som en 

köpt kanal. Respondent B håller med om att matchningen av influencer måste samstämma 

med varumärket och för att det ska göra just så bör hotellet se över vilka följare influencern 

har, samt vilka andra samarbeten denne har ingått i. Även respondent C är enig i att det är 

influencernas målgrupper som avgör vem som är rätt influencer att marknadsföra varumärket. 

Om influencern dessutom bloggar om just din typ av produkt så är det en mycket bra 

matchning. Hen påpekar också att en annonsör måste se till hela bilden vid valet av 

influencer, annars kan matchningen bli dålig och att följarna då ser igenom att profilen 

egentligen inte tycker om produkten. Respondent A, B och C samstämmer i att samarbetet 

måste kännas äkta.  

 

Johansson (2013) beskriver vikten av att vända sig till tydligt definierade målgrupper för att 

lyckas attrahera rätt gäster till ett hotell. Respondent D instämmer i detta då de valt 

influencers som passar det framtagna erbjudandet när de använt sig av Influencer Marketing. 

Tanken är att målgruppen direkt ska känna sig uppmärksammad och få ett erbjudande som 

passar, menar Johansson (2013). Dessutom visar undersökningar på att genom tillämpning av 

persona marketing ökar antal köp med upp till fyra gånger (ibid.). Det är också viktigt att 

marknadsförare tar hänsyn till de egenskaper som influencern kännetecknas av innan ett 

samarbete ingås (Lin, et al., 2018). Respondent B bekräftar detta och menar att det är 



väsentligt att kolla upp vad influencern har för trovärdighet i influencer-världen. De 

egenskaper som är viktiga hos en influencer kan vara ett högt socialt inflytande, ett etablerat 

mönster av sociala medie aktiviteter, samt en etablerad - och förhoppningsvis växande - skara 

med online-följare (Lin, et al., 2018). 

 

Enligt respondent C kan man som annonsör, om man vill nå ut med sitt budskap till så många 

som möjligt och så fort som möjligt, välja de influencers med flest antal följare. Detta 

fungerar, på så sätt att hotellet får en större synlighet. Hen anser dock att detta 

tillvägagångssätt inte är lika smart som att använda sig av micro-influencers med en nischad 

målgrupp. Micro-influencers följs av en skara mycket engagerade och extremt 

uppmärksamma användare (Lin et al., 2018). Respondent A talar om att man vill integrera 

även mindre influencers och ser i dagsläget över hur man bättre kan jobba med dessa. Även 

respondent B instämmer i att en influencer kan ha ett mindre antal följare, men att dessa 

följare kan vara rätt följare. Om man når färre antal personer som är väldigt engagerade via 

en mindre influencer så är det bättre än att betala en stor aktör, där det ändå inte känns 

relevant till målgruppen man vill nå, menar respondent A. Respondent C håller med då de 

sett att micro-influencers har större genomslagskraft och förtroende hos följarna än större 

influencers. Enligt Influencer Marketing Hub (2017) är det på många sätt lättare för företag 

att rikta in sig mot dessa micro-influencers då de är fler och mycket billigare än större 

influencers. De poängterar dock vikten av att relationen bör fortsätta vara autentisk, så att 

följarna inte känner att influencern sålt ut sig.  
 

8.2.1 Krav 

Enligt respondent A finns inga förutbestämda krav på de influencers hotellkedjan väljer att 

ingå samarbete med, det beror på tillfälle och influencer. Respondent C uppger att det finns 

vissa krav för influencern att följa men likt respondent A menar hen att dessa inte är 

förutbestämda, utan skiljer sig för respektive influencer. Enligt respondent C bestäms de krav 

som finns att följa av annonsören medan respondent A berättar att i deras fall kommer båda 

parter gemensamt fram till vad samarbetet ska ge, och vad var och en ska utföra.  

Respondent C ger exempel på vanliga krav som kan ställas på influencern; influencern ska 

sprida inlägget på en viss plattform, skriva ett antal ord, ta upp ett visst ämne, erbjuda en 

speciell rabattkod och annonsera till annonsörens hemsida. Enligt respondent D ställer 

hotellet krav på att influencern till exempel länkar till hemsidan, använder sig av bilder och 

uttalar hotellets namn korrekt. Det verkar alltså inte finnas några förutbestämda krav utan 



dessa skiljer sig beroende på samarbete och influencer. Dessutom kan man anta att de krav 

som ställs på influencers är beroende av vad man beräknas få ut av samarbetet. Då samtliga 

respondenter betonar vikten av äkthet och att samarbetet inte får upplevas som alltför köpt, 

kan man förmoda att kraven som sätts på influencern bör utgå ifrån den unika 

hotellprodukten som ska promotas.  
 

8.3 Produktens trovärdighet  

Enligt respondent C påverkas inte trovärdigheten särskilt mycket om influencern gör 

samarbeten som är relevanta för målgruppen. Respondent B menar att hotell bör undvika att 

ett samarbete upplevs som för köpt och uppenbart så att varumärket inte tar skada. Även 

respondent A påpekar vikten av att samarbetet ska kännas genuint och äkta. Vidare menar 

respondent C att influencern bör sätta sin egen personliga prägel på inlägget för att det ska bli 

trovärdigt. Kudeshia och Kumar (2017) menar att recensioner online kan bidra till en ökad 

försäljning, om de är positiva och gör beslutsfattandet lättare för konsumenterna. 

Respondent B påpekar att innehållet även ska vara relevant och unikt för den produkt man 

promotar men att influencern ändå kan tappa i trovärdighet om denne gör för mycket 

sponsrade inlägg. 

 

Respondent A framhäver vikten av att företaget undersöker vilka samarbeten influencern gör, 

om denne är selektiv eller gör vilka samarbeten som helst. Respondent C håller med och 

menar att om influencern inte är selektiv i sina samarbeten så kommer denne att tappa 

förtroendet hos sina följare. Ett antagande vore då att även hotellet kommer ta skada av 

influencerns sämre rykte. Respondent A menar dock att många influencers själva är 

noggranna med att ta reda på vem det är man promotar och vilka samarbeten man väljer att 

ingå i.  

 

Enligt respondent B kan trovärdigheten bero på både influencer och produkt. Respondent D 

håller med och menar att Influencer Marketing kan påverka följarna så att de tappar 

förtroendet för influencern men att om de tror på produkten kan följarna ändå vara villiga att 

köpa den. Enligt respondent B kommer de influencers som är starka fortsätta vara det även 

om de lägger ut sponsrade inlägg. Generellt har de en stor påverkan och folk verkar lyssna 

mer på influencers än varumärken idag, anser respondent A. Det ligger en trovärdighet i det 

hela om det är en någon man läser eller följer ofta i de kanaler som budskapet sänds ut. Ett 



antagande är att om produkten står tillräckligt stark i sig själv, kan produkten locka en hel del 

köpare ändå. Är den inte tillräckligt intressant går det ändå att få en boost genom ett 

välkonstruerat budskap från en influencer. Dock skulle man kunna tänka sig att 

varumärke/produkt tar skada genom att bygga förhoppningar som inte sedan infrias hos sina 

köpare.  

 

Enligt Grönroos (2015) anses de planerade budskapen som till exempel 

marknadskommunikationskampanjer på internet och i sociala medier minst trovärdiga. De 

oplanerade budskapen så som till exempel WOM anses mest trovärdiga (ibid). Pelsmacker, 

van Tilburg och Holthof (2018) håller med och hävdar att andra konsumenters eWOM 

uppfattas som mer oberoende och pålitliga än information som kommer från företaget. 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) är eniga och menar att följare på sociala medier verkar lita 

mer på personer som liknar- och har samma åsikter som dem själva, så som till exempel 

influencers. Trovärdigheten på recensionerna påverkar även konsumenternas köpbeslut  

(Kudeshia & Kumar, 2017). 

 

Influencer Marketing skulle kunna klassas som en blandning av ett planerat budskap och ett 

oplanerat budskap. Denna form av marknadskommunikation är förvisso ett högst planerat 

budskap från företaget men är förklätt till ett oplanerat budskap, då det framförs av en för 

följarna pålitlig person med stort inflytande. Budskapet får då högre trovärdighet än om det 

skulle komma direkt från företaget.  
 

8.4 Varumärkesbyggande med hjälp av influencers  

Enligt Zaif (2016) utgör en god varumärkeskännedom en avgörande faktor för konsumenter 

när en viss produkt eller tjänst övervägs i köpbeslutsprocessen. I enlighet med detta menar 

Kwahk och Kim (2017) att aktiviteter på sociala medier påverkar konsumenternas 

uppfattning av varumärken och även deras köpbeslutsprocess. Zaif (2016) menar därför att en 

strategi för ökad varumärkeskännedom hos konsumenterna bör inkluderas i varje företags 

marknadsföringsplan (ibid.). Respondent A håller med och påpekar att Influencer Marketing 

kan bygga en stor del av ett företags varumärke. Även respondent C och D ser stora 

möjligheter för varumärkesbyggandet med hjälp av influencers. Respondent A förklarar att 

vid till exempel en varumärkesförändring är influencers ett mycket effektivt sätt att nå ut med 

det nya varumärket. Hen menar att med hjälp av influencers kan man nå ut till de 



gäster/kunder som inte skulle välja just det hotellet i normala fall och ge en bild som gör att 

kunden kan tänka sig att testa hotellet. Detta styrks av Zaif (2016) som menar att sponsring 

som strategi påverkar konsumenternas uppfattning av varumärket, såväl som lockar nya 

potentiella kunder och skapar starkare relationer med lojala kunder. 

 

Respondent D förknippar Influencer Marketing- formatet med en slags recension och menar 

att många tycker om att läsa eller höra om hur andra har haft det på hotell. Även Uzunoglu 

och Misci Kip (2014) menar att influencern kan förmedla dessa meddelanden och på så sätt 

påverka användarna i de sociala medierna, där denna information sprids snabbt och enkelt. 

Därför är det är viktigt för varumärken att engagera sig i detta fenomen för att uppnå en 

pålitlig närvaro (ibid.). Även respondent B instämmer att Influencer Marketing är en viktig 

del i varumärkesbyggande. Hen menar att detta kan ge varumärket en snabb boost men 

poängterar att det är först vid ett långsiktigt samarbete där man kan göra flera olika delar ihop 

som varumärket kan byggas upp. Respondenten upplever att en del influencers inte är trogna 

ett visst varumärke utan kan snabbt gå från ett samarbete till ett annat.  
 

8.5 Mätning av resultatet  

Enligt Woods (2016) kan arbetet med influencers vara en knepig process, men om det utförs 

på rätt sätt kan avkastningen bli enastående. Även Zaif (2016) menar att denna form av 

marknadsföring är en av de mest effektiva strategierna i ett företags marknadsplan. Hon 

menar att detta uppfyller viktiga mål som ökad varumärkeskännedom, högre vinstmarginaler, 

ökad publicitet, förbättring av företagets image och möjlighet att nå ut till kunder från olika 

marknadssegment. Även Best (2014) ser fördelar med den digitala marknadsföringen och 

menar att företagen kan lättare kan spåra kundernas intresse och se resultatet av 

marknadsföringen, till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionell marknadsföring. 

Grönroos (2015) menar istället att mätningen av resultatet är en av de största utmaningarna i 

sociala medier. Även respondent A hävdar att det är svårt att värdera ett framgångsrikt 

samarbete, då det kan bero på till exempel vem influencern är och vilka kanaler som används. 

Respondent C ser också ett problem med att just varumärkesbyggandet kan vara svårt att 

spåra på kort sikt. Respondent A menar också att mätningen av resultatet även kan handla om 

hur mycket buzz samarbetet skapar kring varumärket, att en diskussion skapas eller hur stor 

spridning det får, vilket kan vara svårt att mäta. Respondent C håller med om att just detta 

buzz eller diskussionen som uppstår kan vara svårt att mäta. Respondent C menar dock att om 



målet är att öka sökmotoroptimeringen för annonsering via blogginlägg ser man ganska 

omgående om länkar kommer in på sökmotorerna för de sökord som är intressanta, beroende 

på sökordets konkurrens. Resultatet av Influencer Marketing kan alltså mätas på olika sätt 

beroende på vad målet är och vad man vill ha ut av samarbetet.  

 

Respondent B uppger att de mäter ett framgångsrikt samarbete genom det ökade 

engagemanget i sina kanaler, att den anlitade influencern kommer tillbaka för nya 

samarbeten, att man får nya följare samt att nya affärssamarbeten bildas. Respondent C 

menar att annonsörer som arbetar med Influencer Marketing kan vara ute efter att bygga 

varumärket, öka försäljningen eller att klättra i sökmotorerna. Respondent D berättar att de 

mäter ett framgångsrikt samarbete med influencers genom att mäta hur många bokningar som 

kommer in och att vid framgångsrika samarbeten får de tillbaka den investerade summan och 

lite till. Enligt respondent C kan man mäta försäljningen med hjälp av influencers genom 

rabattkoder som influencern uppmanar sina följare att använda. Man kan även spåra länkar 

för att mäta försäljningen. Även respondent A uppger att hotellet använt sig av 

bokningskoder för att mäta om samarbetet ger positiv effekt.  
 

8.6 Effekter av Influencer Marketing 

8.6.1 Positiva effekter av Influencer Marketing 

Influencer Marketing har visat sig vara framgångsrikt och kommer att fortsätta växa då 

företag lägger allt mer pengar på denna typ av marknadsföring (Woods, 2016). Några 

positiva effekter med influencers är ökad varumärkeskännedom, högre vinstmarginaler, ökad 

publicitet, förbättring av företagets image och möjlighet att nå ut till kunder från olika 

marknadssegment (Zaif, 2016). Respondent A delar uppfattningen att Influencer Marketing är 

ett bra sätt att få ut sitt budskap till nya målgrupper och till personer som kanske inte riktigt 

vet vad varumärket står för. Respondent C är enig och anser att en av fördelarna med 

Influencer Marketing är just möjligheten att stärka varumärket. Även respondent B berättar 

att Influencer Marketing och sociala medier ger en bra räckvidd och engagemang till en låg 

kostnad. Därtill når man även ut i influencernas kanaler och är lätt att mäta (ibid.). Uzunoglu 

och Misci Kip (2014) bekräftar detta och menar på att en influencer kan förmedla 

meddelanden och påverka användarna i forum där information sprids snabbt och enkelt. 

Dessutom verkar de lita mer på de personer som liknar dem själva och har samma åsikter, 

alltså influencern (ibid.). De gemensamma intressena kan därför betraktas som en av de 



främsta drivkrafterna och en stor möjlighet att öka konsumentens relation till varumärket 

(ibid). Respondent A berättar vidare att en av fördelarna med att använda marknadsföring på 

sociala medier är att man kan nå en mycket relevant och specifik målgrupp. Hen menar att 

det finns en annan möjlighet med Influencer Marketing att engagera kring ett varumärke, än 

med den mer traditionella marknadsföringen. Respondent C delar denna uppfattning och 

berättar att med hjälp av Influencer Marketing kan en hype byggas kring en viss produkt. 

Dessutom kan man som företag öka sin försäljning och klättra i sökmotorerna. Hen menar 

också att om man väljer sina influencers med omsorg och får alla följare intresserade är 

matchningen väldigt bra. Om influencern dessutom bloggar om just det man säljer så är det 

uppenbart att resultatet blir bra. Respondent D uppger att de ser att Influencer Marketing är 

en trend och en möjlighet för företag att visa och sälja sina produkter. Hen menar att en fördel 

med SMM är att många kunder använder sociala medier, är villiga att ta emot reklam och att 

klicka på annonserna. De gånger de använt Influencer Marketing har det resulterat i ett gott 

resultat och fler bokningar. En annan fördel med att använda influencers är att företagen kan 

nå nya kunder, berättar respondent A. Detta styrks av Zaif (2016) som menar att Influencer 

Marketing lockar nya potentiella kunder och skapar starkare relationer med lojala kunder.  
 

8.6.2 Negativa effekter av Influencer Marketing 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) menar att genom influencers kan meddelanden spridas viralt 

via eWOM men att det också finns risker med detta. Budskapet kan omvandlas till att ha en 

negativ effekt om kommunikationsprocessen inte är konstruerad strategiskt (ibid). 

Respondent C menar att en negativ effekt av Influencer Marketing kan vara att annonsören 

väljer fel influencer, där man inte sett till hela bilden utan gjort ett val som baserats på till 

exempel ett stort antal följare. Då kan matchningen bli dålig och följarna ser igenom att 

profilen inte egentligen tycker om produkten. Respondent A berättar att en nackdel är 

reklameffekten, när folk tröttnar på reklam helt enkelt. Som företag vill man inte vara för 

påträngande gentemot kunden, inte heller vara helt fel ute eller ge fel information. Vidare 

menar respondent C att en nackdel är om följarna ser att samarbetet inte är äkta. Detta är en 

uppfattning som även delas av respondent B, som förklarar att denna typ av marknadsföring 

kan uppfattas som köpt och ej seriöst och då får motsatt förväntad effekt. Om influencern 

dessutom drabbas av dåligt rykte kan det i sin tur svärta ner varumärket (ibid.). Även 

respondent A menar att det är viktigt att samarbetet känns genuint och äkta och att det är en 

nackdel är om samarbetet upplevs som köpt.  



Dijkmans et al. (2015) menar att ett företags rykte är en värdefull immateriell tillgång för 

företag, men blir allt svårare att kontrollera och hantera i en tid med online-konversationer. 

Respondent C förklarar att den influencer man tror är bra, i ett senare skede kan få ett sämre 

rykte. Om man som annonsör arbetar med en influencer som hamnar i blåsväder kan man 

tappa potentiella kunder som istället för att vilja köpa produkten blir irriterad på influencern. 

Best (2104) ser att ett sätt för företag att minska risken är att identifiera problem tidigt och 

adressera dem proaktivt. Detta potentiella problem utgör också ett tillfälle för marknadsförare 

att få insikt i förbättringsarbete, kundservice och produktutbud genom att vara uppmärksam 

på vad kunderna säger i online-konversationerna (ibid.). Respondent D tänker i samma banor 

kring detta och menar att en risk kan vara att influencern inte levererar det som var tänkt. Det 

kan till exempel uppstå missförstånd och text och ordval kan bli felaktiga. Respondent C ger 

även ett fiktivt exempel på en influencer som är aktiv på Youtube där man vid en oförutsedd 

händelse lägger upp en sponsrad video, istället för en video som förklarar situationen. Om 

företag vid sådana händelser inte tar ställning utåt kan detta alltså få skadliga konsekvenser. 

Grönroos (2015) menar att vid en utebliven kommunikation i kritiska situationer kan denna 

form av budskap ge effekter på kundens upplevelse av tjänstekvaliteten. Dåligt hanterade 

sociala medier kan påverka företagets rykte negativt, därför är kunskap om hur man ska 

hantera dessa avgörande (Choi et al., 2016). Ett exempel på dålig hantering är Audis värvning 

av Kakan Hermansson, där företaget inte kände till hennes tidigare kontroversiella uttalanden 

och ett drev blossade upp i sociala medier (Resumé, 2016). Respondent C menar dock att det 

inte krävs speciellt mycket research för att samarbetet ska bli lyckat. Respondent B berättar 

att ett dåligt rykte kan svärta ner varumärket och därför bör ett samarbete ingås med någon 

som har en bra bakgrund och ett intresse för varumärket. Det är viktigt att man som företag 

hittar rätt influencer, att samarbetet är relevant och att det utförs på ett bra sätt, då det även 

ställs höga krav på företagen, förklarar respondent A. 
 

8.7 Viktiga faktorer vid samarbete med influencers 

Respondent A och respondent D är eniga om att en viktig faktor med Influencer Marketing är 

att komma överens om vad man vill ha ut av samarbetet; antal klick, ökad försäljning eller 

ökad synlighet. Enligt respondent D minskar detta risken för att missförstånd uppstår. Man 

kan anta att även respondent B delar denna åsikt då hen uttrycker att en långsiktig, gemensam 

överenskommelse om uppdrag och ansvar är viktigt. Även Lin et al. (2018) beskriver vikten 



av att ta reda på vilka specifika resultat som förväntas från partnerskapet, till exempel ökad 

medvetenhet, förbättrade attityder eller ökad försäljning.  

 

Respondent A och C anser att en viktig faktor för ett lyckat influencer samarbete är att nå rätt 

målgrupp. Respondent A poängterar betydelsen av att hitta rätt ambassadör för målgruppen 

som utför samarbetet så att det upplevs äkta. Lin et al. (2018) och Johansson (2013) nämner 

också vikten av att rikta sig till definierade målgrupper som en viktig del i marknadsföringen. 

Johansson (2013) förtydligar detta genom att berätta att de hotell som vänder sig till alla 

målgrupper alltid tvingas till kompromisser som gör att hotellet inte passar speciellt bra för 

någon. Respondent A menar också att om man når ett färre antal personer som är väldigt 

engagerade via en mindre influencer så är det bättre än att betala en stor aktör, där det ändå 

inte känns relevant till målgruppen man vill nå. Johansson (2013) menar dessutom att 

undersökningar visar att genom att tillämpa persona marketing ökar antal köp med upp till 

fyra gånger.  

 

Respondent B menar att det är viktigt att man har samma värderingar som influencern och att 

man tillsammans hittar nya utvecklingsområden. Respondenten menar att båda parter kan ses 

som ambassadörer som sprider varandras budskap och skapar engagemang i sina respektive 

kanaler. Även respondent C nämner budskap som en viktig faktor vid Influencer Marketing.  

 

Respondent C nämner kanal som en annan viktig faktor. Hen menar att om företaget finns på 

Instagram eller Youtube och använder dessa vid Influencer Marketing är dessa kanaler 

viktiga för företaget att underhålla och hålla aktuella. Även Lin et al. (2018) menar att 

kanaler är av största vikt vid Influencer Marketing. De kanaler företaget väljer att lägga 

tonvikten på bör användas frekvent av den målgrupp man riktar sig till (ibid.).  

 

9. Metod- och materialdiskussion 

Patel och Davidsson (2011) menar att personerna som blir utvalda att svara på 

intervjufrågorna förmodligen inte alltid kan se nyttan med att besvara dessa frågor. Det är 

därför viktigt att försöka motivera dessa personer på de olika sätt som står till buds (ibid.). I 

ett inledande skede gjordes detta genom informationsbladet (se bilaga 2) som försökte skrivas 

så tydligt och konkret som möjligt med undersökningens syfte beskrivet. Trots detta upplevde 

vi svårigheter att hitta relevanta respondenter som ville ställa upp på en intervju. Av de 17 



personer vi kontaktade hade endast fyra möjlighet medverka. Av de personer som svarade nej 

menade de flesta att de helt enkelt inte hade tid att ställa upp. I de senare mailutskicken 

informerades därför respondenten om att denne även hade möjlighet att svara på frågorna via 

mail, då vi såg att det eventuellt skulle motivera respondenten och upplevas mindre 

tidskrävande. Då två av respondenterna fick möjligheten att besvara frågorna via mail gjorde 

detta att dessa intervjuer gav något kortare svar än telefonintervjuerna. En av intervjuerna 

kompletterades därför med en telefonintervju för att få förtydliganden på vissa av frågorna. 

Dessa olika intervjutyper gav också en skillnad i längden på intervjusvaren, vilket märktes 

när resultatet skulle sammanställas. 

  

Samtliga respondenter önskade få intervjufrågorna skickade till sig i förväg, vilket vi anser 

var en fördel då respondenten fick möjlighet till djupare reflektion och därigenom mer 

genomtänkta svar. Något som framkom under analysen var att vissa frågor kunde formulerats 

på ett annorlunda sätt då vi märkte under arbetets gång att vi hade behövt förtydliganden på 

vissa av frågorna. Möjligtvis hade ett färre antal frågor också gett ett resultat som var lättare 

att bearbeta och som inte blev alltför brett.  

  

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och analyseras. Det kan vara 

frestande för den som transkriberar tal till text att med punkter och kommatecken bilda 

meningar och bisatser, att hoppa över pauser etcetera för att göra den transkriberade texten 

tydligare än vad som egentligen var fallet med samtalet (Patel & Davidsson, 2011). Det är då 

viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i 

hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen (ibid.). I utskrivet skick kan 

meningen och budskapet i det sagda vara svår att urskilja (Kaijser & Öhlander, 2014). Då 

intervjuerna skedde via telefon och mail var det inte relevant att översätta mimik och gester, 

dock togs pauser, oavslutade meningar och vissa småord med för att göra texten begriplig och 

“läsbar” (Patel & Davidsson, 2011). 
 

 

10. Forskningsetisk uppföljning  

De etiska aspekterna som beskrivs av Patel och Davidsson (2011) uppfylldes då 

respondenterna innan de fattade beslut om sin medverkan kontaktades via mail och 

informerades om uppsatsens syfte. Även informanternas samt handledarens kontaktuppgifter 

skickades med. Respondenterna informerades om att deltagandet skulle ske frivilligt och 



anonymt samt att inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Ytterligare information gavs 

om att det som kommer fram endast avses användas i forskningssyfte, och att resultatet 

anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. De respondenter som 

ville delta fick även frågorna skickade till sig i förväg så att de fick möjlighet att se vad 

intervjun skulle handla om samt vilken typ av frågor som skulle ställas innan intervjutillfället.  

 

Då intervjuerna skulle transkriberas för att sedan analyseras informerades intervjupersonerna 

muntligt i början av telefonsamtalet om att intervjun skulle komma att spelas in. För att få 

göra ljudinspelningar under en intervju krävs nämligen intervjupersonens tillstånd (Patel & 

Davidsson, 2011). I den mailintervju som kompletterades med en kortare telefonintervju 

missades det dock att informera respondenten om inspelningen. Detta på grund av brist på 

erfarenhet hos intervjuaren. Namn på hotellkedjor och influencers som nämndes i 

intervjuerna anonymiserades i transkriberingarna så att identifikation av person eller företag 

inte skulle vara möjligt. 
 

 

11. Slutsatser  

Hotell idag har ofta generella riktlinjer för sina sociala medier men ställer olika krav för varje 

individuell influencer. Denna individuella plan ska vara strategiskt uttänkt och utgör basen 

för att samarbetet ska ge de resultat man hoppas på. En del av processen är att välja rätt 

influencer att marknadsföra hotellet. Influencern bör vara relevant för den målgrupp man vill 

nå. Det behöver inte nödvändigtvis vara en influencer med ett stort antal följare, det 

viktigaste är att det är rätt typ av följare som är mottagliga för den produkt man vill sälja.   

Influencer Marketing kan klassas som en blandning av ett planerat- och ett oplanerat 

budskap. Denna form av marknadskommunikation är ett högst planerat budskap från 

företaget förklätt till ett oplanerat budskap, då det framförs via eWOM av en för följarna 

pålitlig person med stort inflytande. Budskapet får en högre trovärdighet än om det skulle 

komma direkt från företaget, och däri ligger en av de största styrkorna med denna typ av 

marknadsföring. Med Influencer Marketing har hotellen möjlighet att nå en relevant och 

specifik målgrupp, och om det görs på rätt sätt även stärka eller bygga upp varumärket. Det är 

viktigt att den strategiska planen är väl utformad, annars kan det leda till negativa följder som 

resulterar i minskad trovärdighet.  

 



12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas av marknadsavdelningen på hotell vid upprättandet av en 

strategisk plan för varumärkeskommunikation via influencers. Studien kan ses som en god 

inblick i vad Influencer Marketing är och hur denna typ av marknadsföring kan användas för 

att stärka ett hotells varumärke och nå målgrupper på ett sätt som inte är möjligt vid 

traditionell marknadsföring. Förslag till vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att 

lyfta det strategiska tänket för de som jobbar med Influencer Marketing men också mer 

konkreta riktlinjer för hotell att ta hjälp av vid införandet av influencers.  
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Sökmatris 

Filtrerat på artiklar, senaste 5 åren.  

Datum Databas Sökord Antal 
referen
ser 

Kombin
ation 

Antal 
referens
er i 
kombina
tion 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

2018-

03-29 

Leisure 

Tourism 

1 43   10 2 0 

2018-

03-30 

Primo 1 6276  - - - - 

2018-

03-30 

Primo   1+2 1936 9 4 3 

2018-

03-30 

Primo   1+2+3 181 - - - 

2018-

03-30 

Primo   1+3 279 - - - 

2018-

04-02 

Primo 4 638 012   - - - 

2018-

04-02 

Primo   2+3+4 9203 12 4 3 

2018-

04-02 

Primo   1+2+3+4 126 12 5 3 

2018-

04-06 

Primo   2+3+5 4822 2 1 1 

2018-

05-11 

Primo 1+2+6   36 2 - - 

2018-

05-11 

Primo 1+2+3+7   137 3 1 1 

2018-

05-13 

Primo 8 282 863   5 1 1 

2018-

05-16 

Primo 9 458 093   12 2 1 

 

Sökord:  

1. Influencer  4.   Social Media  7.   Brand 

2. Marketing  5.   Digital   8.   Opinion leaders 

3. Hotel   6.   Trademark   9.   Social media strategy  



Bilaga 2  

Informationsblad 

Hej,  

 

Vi är två studenter som läser Hotell och värdskap vid restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Nu skriver vi vårt examensarbete där vi önskar intervjua Dig med 

marknadsföring som ansvarsområde. Studien syftar till att undersöka hur svenska hotell 

arbetar med marknadsföring på sociala medier och hur de använder Influencer Marketing för 

att stärka sitt varumärke.  

 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och kan ske via ett möte, alternativt via telefon/ Skype. 

Intervjufrågorna kan, om så önskas, skickas på förhand. Deltagandet sker anonymt och inga 

personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. Information som kommer fram avses 

endast användas i forskningssyfte. Resultatet kommer också att anonymiseras så att 

identifikation av person eller företag inte är möjlig. Deltagande är frivilligt och Du kan välja 

att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 29/5 2018. Resultatet kan, vid intresse, 

skickas till dig som deltar i undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan.  

 

Vi hoppas att ni har möjlighet att delta i vår undersökning och ser fram emot ett möte.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Åsa Hedström och Sara Myrgren 

Kontaktinformation  

Sara Myrgren, 073 777 13 99  

sara_myhrgren@hotmail.com 

Åsa Hedström, 070 371 78 48  

asa.hedstroem@hotmail.com 

Handledare för projektet  

Kerstin Nilsson, universitetsadjunkt vid Handelshögskolan, Örebro Universitet.  

kerstin.nilsson.hh@oru.se 

019 303254 

  

mailto:sara_myhrgren@hotmail.com
mailto:asa.hedstroem@hotmail.com
mailto:kerstin.nilsson.hh@oru.se
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Intervjufrågor 

Till marknadsansvariga på hotell 

Bakgrund 

1. Vad har du för yrkestitel och vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Vad har du för utbildning inom marknadsföring? 

3. Vad har du för arbetslivserfarenheter inom branschen?    

  

Sociala medier 

4. Hur arbetar ni med marknadsföring i sociala medier? 

5. Vilka kanaler använder ni er av? 

6. Finns det någon uttalad strategi för er användning av sociala medier? 

 

Influencers  

7. Hur länge har ni arbetat med influencers? 

- Följdfråga: I vilka kanaler? 

8. Varför har ni valt att arbeta med Influencer Marketing? 

9. Hur ofta (i er organisation) används influencers i er marknadsföring? 

10. Hur har ni märkt av influencers betydelse i er marknadsföring? (likes, följare, antal 

klick/bokningar) 

11. Finns det krav på de influencers som ni använder, hur marknadsföring av en viss 

produkt/tjänst ska ske, till exempel en plan att följa? 

  

Varumärke 

12. Hur avgör ni vem som är rätt influencer att använda för att marknadsföra ert varumärke?   

(ålder, kön, målgrupp, antal följare, kändisar osv.) 

13. Vilka möjligheter ser du för varumärkesbyggandet med hjälp av influencers? 

14. Det är alltmer vanligt att sponsrade inlägg måste förtydliga att de är just sponsrade. Hur 

tror du Influencer Marketing påverkar produktens trovärdighet? 

15. Hur mäter/värderar ni ett framgångsrikt samarbete med en influencer? 

  

 

 



Effekter av Influencer Marketing 

13. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda marknadsföring på sociala medier och 

Influencer Marketing? 

14. Vilka risker ser du att det kan finnas med att samarbeta med en influencer? 

15. Vilka är, enligt din mening, de tre viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete med 

influencers? 

 

  



Bilaga 4  

Till Influencer- företag 

Bakgrund  

1. Vad har du för yrkestitel och vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Vad har du för utbildning inom marknadsföring? 

3. Vad har du för arbetslivserfarenheter inom branschen?    

 

Influencers 

3. Hur arbetar ni med Influencer Marketing i sociala medier idag, finns några uttalade 

strategier?  

4. Hur länge har ni arbetat med influencers? 

- och i vilka kanaler?  

5. Finns det krav på influencern hur marknadsföring av en viss produkt/tjänst ska ske, till 

exempel en plan att följa?  

 

Varumärke 

6. Hur avgör ni vem som är rätt influencer att marknadsföra ett specifikt varumärke?   

(ålder, kön, målgrupp, antal följare, kändisar osv)  

7. Vilka möjligheter ser du för varumärkesbyggandet med hjälp av influencers? 

14. Det är alltmer vanligt att sponsrade inlägg måste förtydliga att de är just sponsrade. Hur 

tror du Influencer Marketing påverkar produktens trovärdighet? 

9. Hur mäter/värderar ni ett framgångsrikt samarbete mellan företag och influencer? 

 

Effekter av Influencer Marketing 

10. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda Influencer Marketing? 

14. Vilka risker ser du att det kan finnas med att samarbeta med en influencer?  

15. Vilka är, enligt din mening, de tre viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete med   

influencers? 

 

 

 

 


