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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hanna Wittrock som har visat engagemang och 
stöd under skrivprocessen av denna uppsats. Därefter vi vill ge ytterligare ett stort tack till 
modeföretaget Baum und Pferdgarten A/S som tog sig tiden att delta i intervjuer och delge 
material, som har legat grund för insamling av empiri till arbetet.  

Borås, 7 Juni 2019 
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: En omprofilering av ett väletablerat varumärke genom 
påverkarmarknadsföring - En fallstudie om Baum und Pferdgarten A/S 

Författare: Matilda Uusitalo & Ellen Trankell 

Handledare: Hanna Wittrock 

Fem nyckelord: Omprofilering, Influerare, Marknadsföring, Varumärkesbild, 
Varumärkesidentitet 

Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera hur ett väletablerat 
premiumvarumärkes omprofilering kan samverka med fenomenet påverkarmarknadsföring. 
Analysen ska belysa hur en sådan samverkan kan utformas för att skapa konkurrenskraftighet 
på marknaden, samt undersöka dess möjligheter och risker. 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och utfördes med en induktiv ansats genom en 
fallstudie. Primärdata samlades in utifrån sex stycken semistrukturerade intervjuer och 
kompletterades sedan med sekundärdata. Det empiriska materialet analyserades genom 
tematisering för att nå en slutsats. 

Teoretiska perspektiv: Till grund för studien ligger omprofilering samt dess koppling till 
varumärkesidentitet. Den förklarar hur ett företag strategiskt bör utforma processen samt hur 
det kommer att påverka den interna verksamheten. Vidare har studien även en teoretiskt 
utgångspunkt i hur digitala kanaler och påverkarmarknadsföring kan inverka på konsumenters 
beteende samt uppfattnings-formation. 

Empiri: Valet av studieobjekt föll på Baum und Pferdgarten A/S. Företaget är ett väletablerat 
modehus i Danmark, och har varit aktivt på marknaden i 20 år. I empirin redovisas materialet 
från den insamlade primär- och sekundärdatan. Fokus ligger på att analysera verksamhetens 
fas av omprofilering samt hur de strategiskt genom processen planerar arbeta med sociala 
medier och påverkarmarknadsföring. 

Slutsats: Studiens slutsatser visade på flertalet tillvägagångssätt där möjligheter samt risker 
kunde identifieras vid omprofilering genom påverkarmarknadsföring. Slutsatserna samlades 
under fyra kategorier som kunde sammanfattas; en marknadsföringsstrategi som genererar 
mät- och spårbart resultat, en ökad mångfald inom varumärkets målgrupp, möjligheter till ett 
genererat mervärde i relationen mellan företag och influerare, samt möjligheten att arbeta med 
obetald sponsring. Vid utformningen av påverkarmarknadsföring som huvudsaklig 
marknadsföringsstrategi, belystes kombinationen mellan ett kontinuerligt analytiskt arbete 
kring influerare och en fördjupad kunskap kring företagets målgrupp. Vidare identifierades 
även en begränsning för omprofilering genom påverkarmarknadsföring vid konsumenters 
ökande krav kring hög variation i bildmaterialet, samt en snabbare typ av kommunikation på 
sociala medier och digitala kanaler. 



!4

ABSTRACT 

Title: Rebranding an established brand through influencer marketing - A case study of Baum 
und Pferdgarten A/S 

Authors: Matilda Uusitalo & Ellen Trankell 

Advisor: Hanna Wittrock 

Key words: Rebranding, Influencer, Marketing, Brand Image, Brand Identity 

Purpose: The purpose of the study is to analyse, from a marketing perspective, how a well-
established premium brand's rebranding process can interact with the phenomenon called 
influencer marketing. The analysis will shed light on how such a united action can be 
designed to create competitiveness on the market, as well as examine its possibilities and 
risks. 

Methodology: The study is of qualitative character and was executed with an inductive 
approach through a case study. The primary data was collected from six semi-structured 
interviews and was supplemented, where necessary, by secondary data. The empirical data 
was analysed by the help of thematisation in order to reach a conclusion. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspective of the study is based on rebranding and 
its connection to brand identity. It explains how a company strategically should design the 
process, and how it will affect the internal business. Furthermore, the study is also based on a 
theoretical gate about how digital channels and influencer marketing can affect consumer 
behaviour and their formation of perception. 

Empirical foundation: The choice of study object fell on Baum und Pferdgarten A/S. The 
company is a well-established fashion house in Denmark, and has been active on the market 
for 20 years. In the empirical data section, primary and secondary data are presented in detail. 
The focus lies on analysing the company's rebranding process and how they through this 
strategically plan to work with social media and influencer marketing. 

Conclusion: The study concludes several approaches where both possibilities and risks could 
be identified, when rebranding through influencer marketing. The conclusions were gathered 
in four categories, which summarise; a marketing strategy that generates measurable and 
traceable results, increased diversity within the brand's target group, possibilities in an added 
value around the relationship between company and influencer, and the possibility to work 
with unpaid sponsorships. When developing influencer marketing as a main strategy, the 
combination of an continuous analytical work around influencers and a deeper knowledge of 
the company's target group was highlighted. Furthermore, a limitation within rebranding 
through influencer marketing was also identified in consumers increasing demand for high 
variation in image material as well as a faster type of communication on social media 
platforms and other digital channels. 
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BEGREPPSLISTA 

Influerare: En översättning från det engelska begreppet influencer. Termen omfattar en bred 
grupp av individer inom olika kategorier som har en aktiv och engagerad följarskara.  

Påverkarmarknadsföring: En översättning av det engelska begreppet influencer marketing, 
som syftar på en kategori av marknadsföring där reklambudskapet når fram till mottagaren 
genom en inflytelserik person. 

Omprofilering: En översättning av det engelska begreppet rebranding som står för någon typ 
av förändring i en etablerad verksamhet, bland dessa identitetsförändringar eller namnbyte. 

A/S: En förkortning av aktieselskab, som är den danska översättningen från svenskans 
aktiebolag. 

Varumärkeselement: De faktorer som ligger till grund för ett företags varumärkesidentitet, 
exempelvis namn, logotyp, webbsida och slogan.  

Varumärkesidentitet: Den bild vilket företaget implementerar hos konsumenter och som 
skapar såväl syfte, betydelse samt mening för båda parter. 

Varumärkesbild: En översättning av det engelska begreppet brand image, som står för en 
konsuments uppfattning av ett varumärkes totala personlighet. 

Visuell identitet: Egenskaper som i visuell form skapar en identitet kring ett varumärke, bland 
dessa typografi samt färgpalett. 

Små företag: Ett företag som har mellan 10-49 anställda och inte visar en omsättning av mer 
än tio miljoner euro per år. 

Premiumvarumärke: Ett varumärke med ett högre pris eller kvalitet, men som av varierande 
anledningar inte positioneras som ett varumärke i lyx-sektorn. 

Företagets DNA: En kultur och/eller strategi som genomsyrar en verksamhet. 

Storytelling: Ett engelskt begrepp som genom ett historieberättande har som mål att förstärka 
eller förhöja ett varumärke.  

Instagram-händelse: En tillfällig bild eller video på en Instagram-profil som varar i 24 
timmar. 

Instagram-interaktion: En beräkning i procent som visar resultat för hur mycket engagemang 
en profil eller ett inlägg skapar på Instagram. 

Instagram-gillamarkeringar: En översättning av det engelska begreppet likes, som beskriver 
antalet positiva markeringar ett inlägg får på Instagram. 
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1. Introduktion 

Följande kapitel kommer att behandla bakgrunden till studien samt låta läsaren få en 
detaljerad bild av den grundläggande teori som omger ämnesvalet omprofilering och 
påverkarmarknadsföring. Den bakgrund som nämns kommer ledas vidare i en 
problemdiskussion samt syfte och forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med studiens 
avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

I samband med sociala mediers tillväxt via diverse plattformar under de senaste åren har en ny 
typ av marknadsföring tagit modevärlden, såväl konsumenter som varumärken, med storm. 
Influerare och påverkarmarknadsföring är den perfekta av två världar som skapar en plats där 
en relaterbar person och en kändis möts och blir ett, ett fenomen som sammanfattningsvis kan 
beskrivas som marknadsföring där reklambudskapet går via inflytelserika personer istället för 
direkt mellan företag och köpare (Mathew 2018). I BOF, business of fashion, beskriver 
Berezhna hur Instagram-influerare har “dödat modetidningen” och att en undersökning via 
Launchmetrics under år 2016 räknade ut att det spenderades totalt två miljarder dollar enbart i 
Europa och USA på påverkarmarknadsföring. Mode och skönhet stod för hela 40 procent av 
den siffran och visade jämfört med tidigare undersökningar på en stadig tillväxt (Berezhna 
2018).  

Det är vidare ingen en slump att en sådan intensivt växande samt inflytelserik 
marknadsföringsstrategi möjliggjorts på grund av den digitala eran världen numera existerar i 
(Mathew 2018). Instagram, en applikation som tillhör kategorin sociala medier, presenterades 
på marknaden för inte mer än åtta år sedan men har sedan dess formats att bli den ledande 
plattformen för företag att marknadsföra sig på (Ito 2018; Instagram 2019). En sådan drastisk 
förändring i kommunikation mellan företag och dess kunder har resulterat i att för många 
totalt tänka om sin varumärkesstrategi (Menon 2017). Dessutom, har uttrycket 
”varumärkesbild” utvecklats till ett begrepp som refererar till mer än bara en verksamhet samt 
dess visuella identitet, det speglar idag ett digitalt universum som omfattar allt ett företag 
berör, både direkt och indirekt (Dessler 2017).  

Idag är det således en aktuell fråga för organisationer att anpassa sig till den digitala miljön 
för att vara konkurrenskraftiga, oavsett sektor (Tarnovskaya & Biedenbach 2018). För flertalet 
varumärken syftar anpassning på att uppdatera sin identitet samt uppfattning, och en sådan 
process, i denna studie benämnt omprofilering, är kostsam och numera dynamisk vilket kräver 
strukturerade marknadsstrategier på ett flertal nivåer (ibid.; Daly & Moloney 2005). Flertalet 
små företag inom modebranschen som försöker bibehålla sin position på marknaden har inte 
alltid möjlighet att genomföra en sådan omvändning i företaget, eftersom likviditeten inte 
tillåter en stor och långvarig investering (Wiltse 2017). Vidare är det däremot små företag, 
framförallt de som positionerar sig som premiumvarumärke, som är utsatta i frågan att inte 
vara relevanta mot omvärlden. Ett budgetvarumärke kan luta sig tillbaka mot låga priser, och 
ett lyxvarumärke kan leva på sin exklusivitet men premiumvarumärket, som positioneras 
mellan de två, behöver kontinuerligt vara unik mot sina konkurrenter för att fånga 
konsumenters intresse (Bragg 2018).  
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Fokuset för denna studie kommer således att vara att utforska hur ett väletablerat 
premiumvarumärkes omprofilering kan samverka med fenomenet påverkarmarknadsföring. 
Analysen ska belysa hur en sådan samverkan kan utformas för att skapa konkurrenskraftighet 
på marknaden, och kommer att dra slutsatser kring omprofilerings möjligheter samt risker. 

För denna fallstudie används Baum und Pferdgarten A/S som fallföretag. Baum und 
Pferdgarten grundades 1999 av Rikke Baumgarten och Helle Hestehave och är verksamt inom 
konfektionsindustrin. Produkterna säljs på företagets hemsida, i deras fysiska butik belägen i 
Köpenhamn samt via diverse återförsäljare (Baum und Pferdgarten 2019). Baum und 
Pferdgarten står inför en omprofilering eftersom företaget behöver bredda sin målgrupp samt 
omdefiniera sin storytelling. En sådan omvändning ska ge möjlighet för expansion genom att 
inta den amerikanska marknaden, vilket tillkännagavs under en intervju med företagets 
verkställande direktör (Respondent D, intervju 8/5 2019).  

1.2 Problemdiskussion 

För ett varumärke som existerat under en längre tid förändras både omvärld såsom företagets 
interna strategi och vision (Gotsi & Andriopoulos 2007). Att förbli konkurrenskraftig innebär 
således att vara kapabel till förändring, och i den numera digitala eran som organisationer är 
verksamma i, en förändring som verkar snabbt och kontinuerligt (Tarnovskaya & Biedenbach 
2018). I artikeln Managing corporate rebranding beskriver Daly & Moloney (2005) hur 
omprofilering bör ses som ett seriöst strategiskt beslut, och att det är något som kräver en väl 
eftertänkt planering oavsett storleken på vändningen utav företaget, en teori som även stöttas 
av en studie utförd av Tarnovskaya & Biedenbach (2018). Vidare, är det av stor vikt att förstå 
att ett företag är mer än ett namn och en fysisk produkt. Ett företag bär en slags mening, och 
representerar en uppsättning av värden, löften och till och med en egen personlighet - 
framförallt för de interna samt externa kunderna (Daly & Moloney 2005).  

Således rekommenderas omprofilering av ett varumärke utgå från att tydligt positionera sig 
själv på marknaden innan det att verksamheten styrs om i en ny riktning. Vem vill vi vara, 
varför vill vi vara, och för vem vill vi vara är alla viktiga frågor att ställa sig och kunna tydligt 
svara på (Gotsi & Andriopoulos 2007; Kaikati 2003; Aaker 2001). Forskning kring området 
positionering och varumärkesidentitet går hand i hand, vilket Lomax, Mador & Fitzhenry 
utvecklar (2002). Ett företag behöver bygga upp en strategiskt utarbetad bild av verksamheten 
för att leverera ett inflytande mot dess konsumenter, som sedan säkerställer dess positionering 
på marknaden (ibid.). Starkt kopplat till denna teori, enligt Keller et al., är även företagets 
varumärkeselement. För att uppnå maximal konkurrenskraftighet bör även faktorer som 
webbsida, slogan och logotyp spegla personligheten och bilden som företaget utåt vill 
porträttera (2012). 

Även företagets digitala plattformar bör representera de värderingar som verksamheten tar 
riktning mot, nu mer än någonsin eftersom tekniska framgångar totalt har förändrat hur ett 
företag kommunicerar med sina kunder (Tarnovskaya & Biedenbach 2018). Forskare har 
under de senaste åren därför lagt stor vikt kring konceptet sociala medier i ett försök att skapa 
en förståelse kring hur konsumenter agerar på dessa plattformar. Duffett (2017) och Keller 
(2012) utvecklar att det digitala klimatet har blivit en enorm faktor för påverkan i unga 
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konsumenters liv, och skapat en informationsålder som söker en mer engagerad och 
målinriktad kommunikation. Men för en generation som har växt upp med internet är det 
således inte konstigt att det väcks en stigande begäran på utveckling, vilket kräver att företag 
utnyttjar de sociala plattformarna på rätt sätt för att kunna mäta sig med efterfrågan (ibid.; 
Duffett 2017).  

Att använda kändisar i marknadsföringssyfte är sedan lång tid tillbaka en frekvent använd 
strategi (Spry, Pappu & Cornwell 2011). Konceptet har vidare varit på en uppsving under de 
senaste åren (Bergkvist, Hjalmarson & Mägi 2016), vilket även väckt intresset i att forska 
kring varför. Under de senaste åren har således flertalet studier genomförts kring 
marknadsföringsstrategier kopplade till olika typer av kändisar och hur det påverkar 
slutkonsumenten och dess varumärkesuppfattning. I Australien genomfördes en kvantitativ 
studie som undersökte vilket värde en kändis uppfyller för ett genom denna marknadsfört 
varumärke. Studiens resultat kom fram till att en berömd persons trovärdighet i en 
rekommendation positivt kommer att påverka trovärdigheten för det marknadsförda 
varumärket. Studien visade även att följande kändisar inte behöver uppfylla krav kring 
expertis och således besitta en slags autenticitet, för att framgångsrikt stärka trovärdigheten 
kring produkten (Spry, Pappu & Cornwell 2011). Denna teori stärktes ytterligare i en studie 
utförd av Silvera och Austad (2004) vars resultat vidare pekade på att även då en kändis inte 
tros uppskatta en sponsrad produkt, kommer trovärdigheten i rekommendationen vara hög. 
Hur en sådan “kändisfaktor” och influerare kan kopplas till varandra i praktiken, är ett än 
idag någorlunda outforskat område. Frågorna är fortfarande många kring det relativt nyfödda 
fenomenet som idag styr branschen (Childers, Lemon & Hoy 2018), och vars ord samt åsikter 
påverkar konsumenters intention till köp mer än någon annan faktor (Nam & Dân 2018).  

Eftersom konsumentens beslutsfattande och attityd formation verkar skilja sig markant online 
gentemot offline, försöker forskare utveckla en rad olika teorier kring hur man kan identifiera 
dessa inflytelserika personer, samt hur deras påverkan i realiteten fungerar på konsumenter 
(Brown, Broderick & Lee 2007; Lou & Yuan 2018). En slutsats två internationella studier 
kommit fram till är att det finns en implikation av ett behov för igenkänning samt att det som 
konsument ska gå att koppla sig själv till influeraren för att vad denne rekommenderar ska 
anses attraktivt samt trovärdigt (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017; Lou & Yuan 2018).  
Tidigare studier talar således mot vad forskningen tyder på kring marknadsföring med hjälp 
av kändisar, vilka positioneras långt ifrån igenkänningsfaktorn (Spry, Pappu & Cornwell 
2011; Silvera och Austad 2004). Slutsatser pekar däremot på, att likt dessa kändisar, är det 
inte en influerares uppfattade expertis inom ett specifikt ämne som kommer att påverka 
följares intention till köp av produkt, vilket en kvantitativ studie av Lou & Yuan även styrker 
(2018). En annan studies teori menar att konsumenternas olika köpbeteenden inom 
konfektionsindustrin egentligen grundar sig i vilken nivå av kunskap som konsumenten själv 
besitter inom mode och kläddesign, då detta lägger en grund för personlighetsdraget 
“materialism”. Detta personlighetsdrag är något som i sin tur gör konsumenten mer 
lättpåverkad (Vieira 2010). Det finns sammanfattningsvis en delad åsikt kring hur fenomenet 
påverkarmarknadsföring förts till liv, där en teori bygger på att det grundar sig i konsumenten 
(ibid.) och en annan i influeraren i sig (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017; Lou & Yuan 
2018).  
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Tidigare forskning visar flertaliga studier kring tillvägagångssätt och strategier för hur en 
omprofilering kan utformas, samt hur en sådan process bör samspela med företagets digitala 
kanaler. Efter påverkarmarknadsförings födsel har det även dykt upp ett intresse att forska 
kring vilka influerare det är som har störst slagkraftighet på marknaden och varför, och en stor 
del av forskningen riktar fokus mot influerares autenticitet och hur denna i sin tur påverkar 
konsumenters intention till köp. Efter vidare undersökning, finns det däremot ett för tillfället 
tydligt forskningsgap där studier undersöker hur en kombination av de två skulle samverka 
och påverka värdet samt den slutliga lönsamheten för ett företag. Bidraget som följande arbete 
tillför till befintlig forskning kommer således vara att genom ett marknadsföringsperspektiv 
analysera ett fallföretag, samt hur resan genom en omvändning för dess visuella identitet 
skulle kunna gynnas genom strategiskt utvalda samarbetspartners i form av influerare. 
Analysen riktar sig slutligen mot att undersöka hur en sådan samverkan kan utformas, samt 
mot att identifiera dess möjligheter och risker. 

1.3 Syfte & forskningsfrågor 

Studiens syfte är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera hur ett väletablerat 
premiumvarumärkes omprofilering kan samverka med fenomenet påverkarmarknadsföring. 
Analysen ska belysa hur en sådan samverkan kan utformas för att skapa konkurrenskraftighet 
på marknaden genom en fallstudie av Baum und Pferdgarten A/S, samt undersöka en sådan 
omprofilerings möjligheter och risker. Utifrån syftet, har följande forskningsfrågor tagits 
fram: 

- Vilka potentiella möjligheter och risker kan uppdagas vid omprofilering genom 
påverkarmarknadsföring? 

- Hur kan ett väletablerat premiumvarumärke arbeta med påverkarmarknadsföring som 
huvudsaklig marknadsföringsstrategi vid omprofilering?  

1.4 Avgränsning 

Utifrån arbetets syfte och längd avgränsas fallstudien till ett danskt modeföretag som faller 
under benämningen småföretag samt premiumvarumärke. Fallstudien granskar således 
omprofileringen och dess bakomliggande motiv samt användning av influerare och sociala 
medier på en företagsnivå. För att kunna studera sådana faktorer i detalj avgränsar sig studien 
till enbart ett fallföretag och således en bransch. En sådan avgränsning tillåter studien att 
djupdyka genom att bland annat intervjua personer med olika befattningar inom företaget. 

Fortsättningsvis, avgränsas antalet respondenter inom fallföretaget till fem, eftersom 
resterande anställda inte uppfyller de kriterier som styr urvalet och därav ej anses relevanta 
för studien. Då urvalet även baseras på empirisk mättnad anses avgränsningen till fem 
anställda otillräcklig, vilket sträcker avgränsningen till sex intervjuer där den slutliga 
intervjun utförs med en expert inom ämnesområdet sociala medier och 
påverkarmarknadsföring. Valet av att intervjua en expert, som således inte är direkt kopplad 
till fallföretaget, motiveras med att studien söker mer generella svar till dess forskningsfrågor 
som då inte enbart ska kunna appliceras på Baum und Pferdgarten A/S. 
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Under studiens gång förhåller sig arbetet till empiriskt material som genom primärdata 
insamlat i semistrukturerade intervjuer och sekundärdata insamlat kring företaget samt en 
kvantitativ undersökning lägger grund till analysen. Anledningen bakom att komplettera de 
semistrukturerade intervjuerna med sekundärdata är att avgränsningen till enbart en kvalitativ 
undersökning anses för smal för studien. Vidare bygger sekundärdatan på att undersöka 
officiell information om fallföretaget, något som fördjupar förståelsen för verksamhetens 
vision och företagsidé. Den kvantitativa undersökningen utförs genom beräkningar av 
företagets Instagram-profil och avgränsningen till följande data, interaktion uppdelat efter 
kategorier och uträknat i procent, görs då det enbart är den av all tillgänglig fakta som är 
nödvändig att samla in för studiens syfte.   
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2. Teoretisk referensram  

Syftet med följande kapitel är att presentera de teorier som ligger till grund för studien och 
dess forskningsfrågor. Teoriavsnittet inleds med Aaker’s teori om varumärkesidentitet samt de 
bakomliggande element som påverkar konsumenters associationer till ett företag. Avsnittet 
fortsätter sedan med omprofilering och dess koppling till den digitala utvecklingen, samt hur 
dagens konsumenter agerar på de digitala kanalerna. Avslutningsvis beskrivs området 
marknadsföring på sociala medier, specifikt inriktat på fenomenet påverkarmarknadsföring. 

2.1 Varumärkesidentitet 

I takt med detaljhandelns tillväxt under det senaste decenniet har forskningen kring företags 
varumärkesidentitet ökat, och studier har fokuserat på att undersöka vilken betydelse en sådan 
identitet har i frågan om den strategiska visionen samt en organisations framgång (Muzellec 
& Lambkins 2006; Bengtsson & Östberg 2006). Begreppet kan tydligast definieras som den 
bild vilket företaget implementerar hos konsumenter och som skapar såväl syfte, betydelse 
samt mening för båda parter (ibid.). Varumärkesidentitet ligger med andra ord till grund för all 
kommunikation som sker med allmänheten. Den kommunikationen omvandlar i sin tur 
associationerna och de sammanfattade värderingarna ett företag besitter till en fysisk form 
som både kan ses, höras och tas på (Melin 1999). Genom att strategiskt arbeta med att utåt 
förmedla en sammanhållen bild av sig själv, känner mottagaren ifråga att företaget levererar 
något typ av inflytande vilket i sin tur skulle kunna säkerställa varumärkets positionering på 
marknaden (Lomax, Mador & Fitzhenry 2002). Till följd av ett sådant effektivt arbete skapas 
även möjligheter för att både ekonomiska och strategiska värden kan tillföras, i de fall där 
företagets värderingar och identitet förblir stabila (Bengtsson & Östberg 2006).  

2.1.1 Aaker’s modell  

Figur 1. Brand Identity Structure (Aaker 2001)



!14

David Aaker (2001) utvecklade en modell kring uppbyggnaden av strukturen kring ett 
företags varumärkesidentitet, och denne bygger på fyra olika perspektiv. Han föreslår i 
enlighet med sin teori att företag bör beakta samtliga perspektiv vid ett skapande eller 
klargörande av sin identitet för att lyckas berika och skilja sig från konkurrenter på 
marknaden. 

- Produkt: Kommer ha ett viktigt inflytande på varumärkesidentitet på grund av att de är 
kopplade till användarbehov och produktupplevelse. 

- Organisation: Perspektiv flyttas från produkt till organisationens egenskaper. Dessa är 
mindre konkreta och mer subjektiva. Det innefattar attribut som CRM, innovation, 
uppfattad kvalitet, synlighet och närvaro. 

- Person: Ett perspektiv där varumärket ses som en människa med en personlighet. 
- Symbol: Kan fånga nästan allt som representerar varumärket samt dess associationer. En 

stark symbol kan uppfylla en viktig och till och med dominerande roll i 
varumärkesstrategin. Symboler är mycket starka om de involverar en igenkännlig, 
meningsfull och pålitlig metafor. 

Aakers resultat visar i enlighet med modellen ovan att ett företags identitet kan ses som 
kärnan i en utvidgad gren som kommer att påverkas av hur företaget väljer att ta sig an de fyra 
sammankopplade elementen produkt, organisation, person och symbol. Vardera element 
skapar ett adderat värde för kunden och kommer i sin tur påverka alla detaljer i den bild som 
varumärket utåt vill förmedla. Det är således viktigt att ha ett nära samband till värderingar i 
organisationen för att kärnan ska kunna bibehålla konstanta associationer över tid, oavsett 
marknad som företaget är verksamt i (ibid.).  

2.1.2 Varumärkesassociationer 

I enlighet med Aaker (2001) menar Thellefsen & Sørense (2015) att associationer är en 
essentiell del att beakta i uppbyggnaden av ett företags varumärkesidentitet, då det påverkar 
konsumentens attityd mot företaget. Författarna (ibid.) har diskuterat begreppet utifrån 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) teori som anser att associationer förekommer i tre  
variationer; likhet, kontinuitet och intresse.  

- Likhet, som är mest grundläggande i systemet, är en association som sammanlänkar två 
eller flera objekt som liknar varandra. Människor jämför ofta de här objekten med 
personliga erfarenheter, som att kakor och bröd finns att köpa om man ser ett bageri. 
Association av likhet innebär med andra ord att människor gör kopplingar mellan föremål, 
medan sinnet kan fastslå en riktning om hur objektet kommer att uppträda i framtiden.  

- Kontinuitet, skiljer sig från likhets-association på så sätt att den påverkas av saker utanför 
det egna sinnet. Denna form av association bygger med andra ord på att yttre faktorer valt 
att förena två saker tillsammans, saker som ofta kan ses i samband med varandra. Ett 
exempel är varumärket Nespresso där det automatiskt görs en association till George 
Clooney, samt vise versa. 

- Intresse, som inte är resultatet av något fristående utan snarare ett intresse för en specifik 
idé, resulterar i den roll som tanken kommer att spela för att uppnå ett mål. Människas 
personlighet kan definieras med en idéorganisation som följaktligen representerar intressen, 
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och som i sin tur påverkar hur en människa tolkar informationen som mottas. 
Personligheten fortsätter att utvecklas under livets gång och därför blir även aspekten av tid 
avgörande, eftersom associationer kan ändras i takt med att vi blir äldre (Brunson 2014; 
Thellefsen & Sørense 2015).  

Slutligen har studier pekat på att det i princip är omöjligt att verka på en marknad i de fall där 
ingen som helst typ av association kring företaget existerar. Tyvärr lämnas det dock till 
marknaden att definiera, vilket också ger utrymme för konsumenter att associera företaget på 
ett sätt som aldrig var avsett eller önskat (Håkansson 2004).  

2.1.3 Positionering 

Positionering är en en marknadsföringsstrategi där fokus ligger på att ge företaget en specifik 
position på marknaden, i jämförande med konkurrenter som erbjuder liknande produkter eller 
tjänster. Ofta använder företag sig av en så kallad positioneringskarta, där en lämplig bild 
skapas genom att ställa exempelvis billigt mot lyx, brett mot smalt sortiment eller hög kvalitet 
mot låg kvalitet (Business Dictionary 2019).   

 

Figur 2. Positioneringskarta (Wikimedia Commons 2019) 

Aaker (2001) menar i sin studie att företag först och främst bör svara på en del frågor rörande 
sin utveckling, innan de kan positionera sig själva på respektive marknad. Sådana frågor kan 
t.ex. vara att fastställa vilken position organisationen vill att varumärket framöver ska ha på 
marknaden, samt vilka konkurrenter de bör ha i åtanke när de etablerar sin nya position. 
Genom att analysera sådana frågor kan företaget sedan kartlägga sin positionerings-strategi 
(ibid). Vidare studerade även De Pelsmacker et al. (2004) ämnet och kom fram till att företag 
bör ta hänsyn till att en marknad är full av många liknande produkter och således företag som 
erbjuder en kund samma fördelar, vilket även gör det svårt att urskilja sig. Genom diverse 
marknadsundersökningar menar däremot Aaker’s (2001) resultat att företag kan få hjälp med 
att hitta konkurrensstarka fördelar som sticker ut i en konsuments ögon. Sådana fördelar kan i 
sin tur ge en möjlighet i att ta ut ett högre pris, men också avvärja andra varumärken på 
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marknaden. En bra positionering får med andra ord konsumenter att se värden och fördelar i 
ett varumärkes produkter (ibid.). 

2.2 Omprofilering 

Termen omprofilering har sedan tidigare använts i stor utsträckning och således skapat ett 
flertal olika definitioner inom den akademiska världen. Gotsi & Andriopoulos (2007) menar 
dock i sin studie på att termen är en så kallad neologism, det vill säga ett ord som består av två 
redan väldefinierade termer. Dessa benämns här “re” och “brand”, där “re” tolkas som något 
återskapande eller återkommande och “brand” på svenska kan översättas rakt av till 
“varumärke”. Tillsammans skapar de således något som definieras med “ett återskapat 
varumärke”.  

Begreppet ifråga kan uppenbara sig i olika nyanser och det ska noteras att det finns ett flertal 
tänkbara element att förändra, varav alla inte behöver angripas för att det ska räknas som en 
omprofilering. Muzellec & Lambkin (2006) fortsätter på Gotsi & Andriopoulos (2007) spår 
och har tagit fram en teori där omprofilering delas in i två huvudkategorier; revolutionär och 
evolutionär. Genom att tillämpa en evolutionär omprofilering kan exempelvis företaget 
genomföra små modifikationer av sin visuella estetik för att möta aktörers intressen. 
Förändringarna är subtila och inrymmer aktioner som t.ex. en ny färgskala på logotypen. 
Revolutionär omprofilering innebär däremot precis som det låter, stora förändringar som 
markant omdefinierar hela varumärket från grunden (Muzellec & Lambkin 2006). Det kan 
karaktäriseras genom att byta företagets namn, ändra dess logotyp, utveckla dess design eller 
en kombination av de alla. Sammanfattningsvis, måste ett varumärke med andra ord alltid 
utvecklas på ett eller annat sätt för att se till att kunden fortsatt associerar organisationen med 
positiva värden.  

 

Figur 3. Evolutionary and Revolutionary Rebranding (Muzellec & Lambkin 2006) 

Även Daly & Moloney (2005) stödjer ovan nämnd teori och deras studie menar att det idag 
krävs att företag presenterar mer visuella och nytänkande ideér, vilket även bestämmer till 
vilken grad de ämnar att söka sig till en eventuell ompositionering på marknaden. Kanske vill 
ett företag enbart förvalta den nuvarande platsen på marknaden, eller så kräver vissa händelser 
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att företaget till och med ändrar namn och mål för att åstadkomma en extrem förändring i dess 
positionering. Det kan även vara så att det helt enkelt krävs att ett företag tar avstånd från det 
som har varit och inte fungerat (ibid.). 

2.2.1 Risker & möjligheter 

Risker och möjligheter är aspekter som bör diskuteras vid ett företags omprofilering, för att 
avgöra hur organisationen kommer att påverkas av sina handlingar (Aaker 2001). Det krävs 
med andra ord att omprofilering ses som ett seriöst strategiskt beslut med väl eftertänkt 
planering, något som även Tarnovskaya & Biedenbach förklarar i en studie kring 
omprofilering i en digitala era (2018). Vidare, utvecklat av Tarnovskaya & Biedenbach, bidrar 
de digitala kanaler som företag idag existerar på till att verksamheter nu behöver vara mer 
ombytliga till den externa miljön, vars efterfrågan konstant kan komma att ändras i takt med 
nya generationens konsumenter (ibid.). Enligt Golfetta & Gibbert (2006) ligger en av 
anledningarna till konsumenters ständigt förändrade åsikter i att kommunikation som enbart 
fokuserar på produkterbjudanden inte längre är attraktivt. En sådan kommunikation anses 
istället idag vara både banalt och för grundläggande (ibid.). För att en ny identitet ska kunna 
introduceras på marknaden måste det gamla överges, vilket kräver att företag anstränger sig 
för att skapa en medvetenhet hos konsumenter. Eftersom marknadsföring således blir en 
nyckelkomponent i omprofileringen, finns det en risk i att varumärkens egna kapital och 
tillgångar kan komma att skadas på vägen då en stor marknadsföringsinsats med största 
sannolikhet kommer att genomföras (ibid.). Det är vidare inte enbart den ekonomiska sidan 
som kan ta skada i en sådan process, utan även de positiva associationerna som varumärket 
brukar stimulera utåt (Muzellec & Lambkin 2006). Samtidigt, trots flertalet risker, lyckas 
även företag med det motsatta - att genom massiva interna och externa omprofilerings-
ansträngningar få omedelbara positiva resultat på såväl varumärkesidentiteten som sin estetik 
(ibid).  

2.3 Konsumenters agerande på digitala kanaler 

För att genom omprofilering generera positiva resultat inom organisationen rekommenderar 
Aaker (2001) att företag bör kartlägga sina konsumenters agerande på olika kanaler, något 
som Keller (2012) i sin studie menar var enklare att fastställa samt förutse innan sociala 
medier tog över fältet. Forskare har därför lagt stor vikt vid konceptet “sociala medier” under 
de senaste åren, i ett försök att skapa en förståelse kring hur konsumenten agerar på dessa 
plattformar (Bergkvist, Hjalmarson & Mägi 2016).  

Duffett (2017) menar i sin studie att den digitala utvecklingen har påverkat nästan alla 
aspekter av den unga konsumentens liv, inte minst när det kommer till informationsspridning 
och kommunikationsmöjligheter. För en generation som har växt upp med internet väcks ett 
stigande begär på utveckling, vilket kräver att företag utnyttjar sina sociala plattformar på rätt 
sätt för att kunna mäta sig med efterfrågan (ibid.; Keller 2012). Vidare menar Keller (2012) att 
den digitala revolutionen har skapat en informationsålder som söker en mer engagerad och 
målinriktad kommunikation, vilket även stämmer överens med Duffett (2017) teori att den 
yngre generationen kräver mer kreativa varumärkesmeddelanden. Det skapar även ett 
samband kring att den yngre generationen har en lägre tolerans mot varumärken, som ofta 
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väljer att enbart publicera produktbilder på sina sociala kanaler (ibid.). Med andra ord menar 
författarna på att det viktigt att systematiskt och regelbundet publicera material som 
konsumenter och följare tycker är värdefullt. På så sätt lyckas ett företag skapa en relation 
med konsumenter på sociala medier som ger något av värde till varumärket, vilket även 
Golfetta & Gibbert (2006) tenderar att hålla med om. Ett flertal författare har slutligen lyckats 
dra slutsatsen att fenomenet påverkarmarknadsföring är något som gör att varumärkes sociala 
medier sticker ut i mängden, samt att det är svaret på flertalet problem som företag i den 
numera digitala världen står inför. (Nam & Dân 2018; Childers, Lemon & Hoy 2018; 
Hörnfeldt 2018; Silvera & Austad 2004).  

2.4 Påverkarmarknadsföring 

Forskningen kring påverkarmarknadsföring har tagit fart under det senaste decenniet, där det 
främst fokuserats på att hitta en gemensam definition av begreppet samt att skapa en 
förståelse kring hur företag bör arbeta med marknadsföringsstrategin i framtiden. Nam & Dân 
(2018) menar i sin studie med en samhällsvetenskaplig inriktning, att begreppet kan definieras 
som en marknadsföringsstrategi där en påverkare, det vill säga en person som har en aktiv och 
engagerande följarskara, blir ansiktet utåt för varumärket. Genom att visa upp önskade 
produkter på sina sociala kanaler kan företaget nå ut till en önskad målgrupp på ett mer direkt 
sätt än tidigare (Nam & Dân 2018; Childers, Lemon & Hoy 2018).  

Silvera & Austad (2004) samt Spry, Pappu & Cornwell (2011) har tidigare undersökt vilket 
värde en kändis uppfyller i ett marknadsföringssammanhang. Resultaten visade på att en 
berömd persons trovärdighet i en rekommendation positivt kommer att påverka 
trovärdigheten för det marknadsförda varumärket samt att kända människor inte behöver 
uppfylla krav kring expertis, och således besitta en slags autenticitet, för att framgångsrikt 
stärka trovärdigheten kring produkten (Spry, Pappu & Cornwell 2011; Silvera & Austad 
2004). Dock menar Brown, Broderick & Lee (2007) till skillnad från föregående författare att 
det ofta krävs orimliga utgifter för att få en eller flera kändisar att agera som frontfigur åt 
företaget. Påverkarmarknadsföring med hjälp av influerare kan därför fungera som ett bra 
alternativ eftersom företag med en relativt snäv budget kan sätta upp ett samarbete som får 
exponering för flera hundratusentals människor utan någon egentlig betalning. Istället låter 
man konsumenternas beslutsfattande och attitydbildning styras med hjälp av det engelska 
begreppet “word-of-mouth”, som är en gemensam funktion av mottagarens engagemang och 
influerarens trovärdighet (ibid.). Brown & Hayes (2008) tenderar att hålla med, och menar 
därför att det är viktigt att ha i åtanke att det som publiceras inte ska uppfattas som säljande. 
Istället bör det uppfattas som information där målgruppen känner att de kan lära sig något 
samt som något de kan ha roligt med (ibid.).  

Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) studie kom fram till att ett bra sätt för att gå tillväga 
när det kommer till implementering av påverkarmarknadsföring i ett företags 
marknadsstrategi, är att samarbeta med en influerare som dess konsumenter kan identifiera sig 
med. Med andra ord finns det en implikation av ett behov för igenkänning för att 
konsumenten ska tycka att varumärket som rekommenderas ska anses attraktivt samt 
trovärdigt (ibid.). Hörnfeldt (2018) menar därför att det är väsentligt för företag att kunna 
identifiera rätt influerare som kan matcha organisationens värderingar och varumärkesbild, 
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samt att ta hänsyn till att det är vanligt att influerare har specialiserat sig på specifika 
kompetensområden. Resultat visar alltså på att det inte alltid är den influerare med flest följare 
som gynnar företag bäst, utan att värdet bottnar i influerarens engagemang som i sin tur gör 
konsumenter mer benägna att acceptera deras åsikter i ett samarbete (Lou & Yuan 2018).   
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3. Metod  

I följande avsnitt beskrivs forskningsdesignen där en mixad metod har använts och lagt grund 
för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare beskrivs studiens tillvägagångssätt 
samt rollen av teori där en induktiv ansats har använts. Metodavsnittet diskuterar även 
studiens urval, intervjuernas utformning samt analysen av datamaterialet som samlades in. 
Slutligen argumenteras det för studiens reliabilitet, validitet och etiska överväganden.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis har en djupare litteraturgenomgång genomförts för att bilda en uppfattning om 
tidigare forskning samt för att skapa en grund av kunskap inom utvalt teoretiskt område. 
Tillvägagångssättet för att finna vetenskapliga källor har gjorts genom ett snöbollsurval som 
har visat vägen till val av teorier genom relevanta artiklar, som i sin tur har visat studien 
vidare till ytterligare källor (Bryman & Bell 2017, s.411-412). Dessa källor har sedan mynnat 
ut i teorin om varumärke, positionering, omprofilering samt sociala medier och 
påverkarmarknadsföring. Efter diskussion mellan författarna har ett syfte formulerats som 
anses ligga i linje med den teoretiska bakgrund som har byggts upp i litteraturgenomgången. 
Forskningsdesignen som har valts fastställer studiens karaktär och design på datainsamling. 
Resultatet för studien baseras på data som samlats in genom intervjuer med ett antal anställda 
inom företaget Baum und Pferdgarten A/S samt en utomstående expert inom området sociala 
medier och påverkarmarknadsföring. Vidare, har sekundärdata samlats in från företagets 
hemsida, nyhetsartiklar och sociala medier samt genom att studera företaget och dess närmsta 
konkurrens där en positioneringskarta har skapats. Sekundärdata har även samlats in genom 
en kvantitativ beräkning av interaktion på företagets Instagram-profil. 

3.2 Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign för studien bestämmer designen som avgör hur data samlas in samt 
hur transkribering och analys utförs. Forskningsdesignen för studien har i detta fall byggts på 
ett vetenskapligt förhållningssätt tillsammans med det resultat studien önskar utbringa. 
Forskningen karaktäriseras av att leta efter förklaringar till hur teorin förhåller sig till studien. 
För att kunna uppfylla syftet med studien har det samlats empiriskt material där 
respondenternas svar och tankar kring respektive frågeställning har tolkats. 
Forskningsfrågorna har utformats efter interpretativism, ett tolkande synsätt, och tonvikten i 
dessa har lagts på hur en individ uppfattar sin sociala verklighet. En stor del utav frågorna 
hänvisar till en respondents uppfattning av specifika och individuella upplevelser samt val, 
och med det som utgångspunkt har det utförts semistrukturerade intervjuer med en respondent 
i taget. I dessa intervjuer har det sedan genomförts uttydningar av olika förklaringar, ordval 
och framförallt motiv. För insamlingen av primärdata har därav en kvalitativ metod varit bäst 
lämpad för forskningsstudien. (Bryman & Bell 2017, s.372-376) 

3.2.1 Induktiv ansats  

I studien har en induktiv ansats antagits, som enligt Bryman & Bell kan beskrivas som att en 
teori utvecklas med hjälp av kvalitativ data på ett datorstyrt sätt. Det sker ofta genom grundad 
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teori och som i teoriprövande forskning uppfattas det som “en uppsättning påståenden som 
kopplar samman olika begrepp i teorin med varandra” (2017, s.46). De tre vanligaste 
forskningsansatserna är deduktiv, induktiv och abduktiv. En deduktiv ansats betyder att 
forskaren utgår från teori och att utifrån den teorin skapar hypoteser som sedan testas mot 
verkligheten. En sådan ansats valdes bort då studien ej utgår från en hypotes. Eftersom arbetet 
från start hade ett tydligt syfte och ett fallföretag som passade in i sammanhanget, var en 
induktiv ansats väl anpassad för studien. Vidare, valdes således även en kombination av 
ansatserna, alltså abduktion, bort då den främst används vid utredningsarbete. (Bryman & Bell 
2017, s.44-46)  

3.2.2 Fallstudiedesign 

Fallstudiedesign är en utav de mest populära metoderna att använda inom företagsekonomisk 
forskning och syftar grundläggande på en detaljerat och ingående undersökning av ett enda 
fall, och som i följande forskningsstudie, ett enda företag. Med andra ord har en så kallad 
enfallsstudie genomförts vilket ger fördelar i att tillåta en mer detaljerad undersökning. I 
denna fallstudie har den primära källan för empiriskt underlag samlats in via 
semistrukturerade intervjuer, en metod som är vanlig när det kommer till fallstudier inom 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2017, s.86). Bryman och Bell menar dessutom på att en 
sådan studie dessutom är fördelaktig när det kommer till att öka förståelsen av fenomen inom 
företaget, samt att det ger bättre förutsättningar för att tillämpa sig till teori av ett fall (ibid.).  

3.2.3 Sekundärdata 

För att få en fördjupad inblick i fallföretaget som valts ut för fallstudien har sekundärdata 
samlats in. Sekundärdatan har blivit insamlad för att komplettera primärdatan, 
semistrukturerade intervjuer, och består av officiell information som går att finna via 
företagets hemsida, sociala medier samt nyhetsartiklar. Informationen sammanfattar fakta 
kring företagets historia och nuvarande strategi i form utav värderingsgrunder, idé samt 
vision. Sekundärdatan har även tillåtit studien att utforma en positioneringskarta, där 
fallföretaget har placerats ut gentemot sina främsta konkurrenter på den danska marknaden för 
att fastställa varumärkesposition. Positioneringskartan har utformats där konkurrensens  
kriterier inom kategorierna högt pris eller lågt pris samt basic eller kreativitet har studerats 
och jämförts. Efter fastställd position inom dessa kriterier har företagen placerats ut på kartan 
(bilaga 3 & 4). 

Vidare, har sekundärdata samlats in via en kvantitativ beräkning baserat på fallföretagets 
Instagram-profil (bilaga 5 & 6). Den kvantitativa beräkningen har utformats efter en 
kategorisering av företagets olika inlägg, där tio inlägg inom vardera kategori slumpmässigt 
har valts ut. Studien har valt att genomföra följande beräkning med motivet att undersöka och 
samla in resultat kring vilken typ av inlägg som presterar bäst på fallföretagets Instagram-
profil, samt hur inlägg med influerare ställer sig mot resterande kategorier. Kategorierna som 
har identifierats på företagets profil sammanfattar; 

1. Inlägg med övrigt material, t.ex. bilder på blommor, konst eller djur 
2. Inlägg med material från samarbeten med influerare 
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3. Inlägg med material från lookbooks 
4. Inlägg med personligt material, t.ex. bilder på anställda 
5. Inlägg med material från plåtningar bakom kulisserna 
6. Inlägg med material från visningar 
7. Inlägg med material från stillbilder 
8. Inlägg med material från kampanjer  

Inom dessa kategorier har ovan nämnda slumpmässiga inlägg räknat ut ett medelvärde på var 
kategoris interaktion i procent, enligt en formel som följer Bryman & Bells instruktioner inom 
beräkning av aritmetiskt medelvärde. Här summeras värden i en fördelning (antal 
gillamarkeringar på ett slumpmässigt utvalt inlägg) och divideras sedan med antal värden 
(antal slumpmässigt utvalda inlägg). För att sedan beräkna medelvärdets interaktion i procent, 
divideras detta med totala antalet följare och multipliceras sedan med 100. Således påvisas 
resultat kring hur stor del av Instagram-kontots följare som engagerat sig i inlägget. (Bryman 
& Bell 2017, s.336) 

!  

M ÷ antal följare = (I × 100) = I% 

S = slumpmässigt valt inlägg    M = medelvärde    I = interaktion    I% = interaktion i % 

Studien vill belysa att formeln enbart har utformats med syftet att illustrera, ej bevisa, 
skillnaden i interaktion mellan företagets Instagram-inlägg efter kategori. Utefter det syftet, 
motiveras även varför studien enbart har valt att analysera totalt tio stycken inlägg inom var 
kategori. 

3.3 Urval 

3.3.1 Val av företag 

Valet av fallföretag har skett genom ett ändamålsenligt urval eftersom det personligen har 
valts ut ett mindre danskt modeföretag som genomgår en fas av omprofilering. Det har sedan 
tidigare funnits kunskap om att fallföretaget skulle vara väl anpassat för studien samt dess 
syfte, då det existerar en personlig koppling till verksamheten samt de anställda. Valet av 
fallföretag har således gett en ökad möjlighet till att utföra intervjuer med fortsatt uppföljande 
samtal, vilket har ansetts vara av högt värde för studiens syfte samt underlättat utförandet av 
empiri. Utöver detta, har fallföretagets lokation i Köpenhamn varit geografiskt fördelaktigt för 
studien. 

3.3.2 Urvalsstorlek 

Urvalsstorleken av respondenter inom det valda företaget har delvis bestämts efter begreppet 
empirisk mättnad, vilket menar att urvalet har sträckt sig så pass långt som krävts tills det att 
ingen ny eller relevant data längre har framkommit inom den utvalda kategorin. 
Urvalsstorleken har därav ej varit förutbestämd i sin helhet, utan har haft en utgångspunkt i att 

(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S 7 + S8 + S9 + S10) ÷ 10 = M
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intervjua fem till tio respondenter. Utefter den utsatta tidsramen som har tilldelats har det 
bestämts att ytterligare intervjuer skulle utföras om det ansågs essentiellt för det empiriska 
materialets förmåga att besvara forskningsfrågorna. Det har även bestämts att om det i detta 
fall ej gick att finna respondenter inom det valda företaget, skulle urvalet rikta sig mot 
experter inom studiens område. Valet av att således intervjua experter, som då inte är direkt 
kopplade till fallföretaget, motiveras med att studien söker mer generella svar till dess 
forskningsfrågor. Eftersom svaren inte enbart ska kunna appliceras på Baum und Pferdgarten 
A/S kan en expert antingen styrka eller motsäga vad respondenter inom fallföretaget 
motiverar, vilket studien anser ger svaren en högre kredibilitet. 

Slutligen har sex intervjuer genomförts, varav fem är anställda inom fallföretaget samt en är 
expert inom studiens område.  

3.3.3 Val av respondenter 

Utefter den kvalitativa utformningen av studien har urvalet av respondenter inom fallföretaget 
varit ändamålsenligt. Således har urvalet grundats på ett möjliggörande av att besvara 
forskningsfrågorna, och tillvägagångssättet har därav varit kriteriestyrt. Fördelen med att 
utforma urvalet på ett sådant sätt i jämförelse med andra är att frågorna som ställts har styrt 
urvalet, och respondenterna har därav säkrats i att vara relevanta för forskningens syfte 
(Bryman & Bell 2017, s.405-407).  

De första fem intervjuerna har genomförts med olika representanter från fallföretaget och är 
samtliga anställda av Baum, med olika befattningar och ansvarsområden inom verksamheten. 
Den sjätte intervjun har genomförts med en respondent som är expert inom området sociala 
medier samt påverkarmarknadsföring. Experten har valts ut med hjälp av ett 
bekvämlighetsurval då respondenten ifråga har erbjudit sig att bidra till studien sedan tidigare. 
Vidare, har detta urval varit kriteriestyrt eftersom det har varit av stor vikt att även denne 
respondent skulle besitta en hög förmåga att besvara frågorna som ställdes i intervjun 
(Bryman & Bell 2017, s.413). 

Nedan presenteras de olika respondenterna, deras arbetsområde samt datum för genomförd 
intervju: 

Respondent A: PR- och kommunikationsansvarig (190430) 
Respondent B: Creative Director och Huvuddesigner (190508) 
Respondent C: Image Director (190508) 
Respondent D: VD (190508) 
Respondent E: Creative Director och Huvuddesigner (190509) 
Respondent F: Expert inom sociala medier och påverkarmarknadsföring (190509) 

Eftersom respondenter från fallföretaget har begärt delvis anonymitet, har enbart deras 
arbetstitel på fallföretaget presenterats. Respondenten som ej är anställd på fallföretaget har 
valt att vara anonym i den utsträckning att arbetsområdet för expertis samt datum för intervju 
får nämnas. Totalt har sex intervjuer utförts och respondenterna benämns därav med 
bokstaven A till bokstaven F, istället för vid namn. 
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3.4 Semistrukturerade intervjuer 

Insamlingen av primärdata har skett via semistrukturerade intervjuer med en respondent i 
taget. Första kontakten med respondenterna har knutits via ett personligt samtal på 
fallföretagets kontor i Köpenhamn, där de har blivit inbjudna till att delta i intervjun. Efter det 
att respondenterna har accepterat inbjudan, har tillfälle för att mötas och utföra intervjun 
bestämts. Samtliga intervjuer med respondenterna anställda på Baum har genomförts i ett 
avskilt samt icke-lyhört område på huvudkontoret, och intervjun med experten har genomförts 
på dess privata kontor i Köpenhamn. 

För att garantera att alla intervjuer följde samma struktur och upplägg, har samtalsledaren följt 
en förutbestämd intervjuguide. Intervjuerna har ej utförts efter någon specifik tidsram, utan 
har fått ta sin nödvändiga tid så länge samtalet hållit sig inom ämnet. Den genomsnittliga 
tiden per intervju har beräknats till ungefär 40-45 minuter. Följdfrågor eller frågor som ej 
befann sig i guiden har varit tillåtna om det ansetts att de skulle besvaras för att de skulle 
tillföra något av vikt för studien. Genom att var intervju har utformats efter detta 
tillvägagångssätt har det funnits utrymme för att fånga upp ytterligare information som sedan 
har kommit att användas inför nästkommande intervju. Intervjuerna har spelats in på band, 
och för att samtalsledaren skulle kunna lägga allt fokus på konversationen i stunden har inga 
minnesanteckningar förts. Bryman och Bell menar att det finns en risk för att speciella fraser 
och uttryck kan gå förlorade om samtalsledaren för anteckningar istället för att spela in 
intervjun, samt att för att möjliggöra uppföljningar av svar måste intervjuaren befinna sig i 
stunden och vara lyhörd. (Bryman & Bell 2017, s.460-461) 

Vidare, har fortsatt uppföljande samtal med samtliga respondenter varit möjlig, vilket har 
tillåtit en löpande kontakt under tematisering av det empiriska materialet. Följande samtal har 
ägt rum i de fall där samtalsledaren har ansett att respondenten måste förtydliga eller utveckla 
ett svar i intervjun. De respondenter som har kontaktats för en sådan uppföljning har blivit 
uppringda via telefonsamtal, där de har fått möjlighet till att tacka ja till en intervju i form av 
”uppföljning av svar”. Intervjun har spelats in samt transkriberats och respondenterna har 
blivit informerade om detta. En sådan kontakt med respondenterna har tillåtit studien att få 
mer exakta svar vilket har bidragit till att materialet säkras ytterligare i att kopplas till studiens 
syfte. 

3.5 Analys 

Efter det att var intervju har slutförts har dessa transkriberats och analyserats. På så sätt har 
det varit möjligt att dra slutsatser om huruvida urvalet fungerat samt ifall frågor i 
intervjuguiden skulle omformuleras eller ersättas med någon annan om de inte gav ett önskat 
resultat (Bryman & Bell 2017, s.376). Den kvalitativa dataanalysen har sedan att gjorts via en 
tematisk analys för att identifiera gemensamma eller återkommande samspel och motiv. Här 
fanns egentligen inga specifika procedurer som har varit tvungna att följa men det har 
framgått att en Framework-matris har varit bäst lämpad vid genomförandet av denna analys, 
där ett index över centrala teman samt sub-teman har utformas. Matrisen har strukturerats på 
så sätt att utvalda faktorer skapar sub-teman, eller med andra ord horisontella rubriker. Dessa 
rubriker har i sin tur blivit utvalda efter upprepningar kring ämnen som har förekommit i 
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intervjuerna, med kriteriet att dessa är relevanta för studiens forskningsfrågor eller 
forskningsfokus. Därefter har aktuella urklipp från respondenternas data som går att hänvisa 
till de horisontella rubrikerna in i de vertikala fälten delats upp. (Bryman & Bell 2017, s.
556-558) 

3.6 Metodreflektion 

Eftersom studien till största del har grundats på en kvalitativ undersökningsmetod, har 
nackdelar behövt tas i beaktning innan påbörjad studiestart . Kvalitativa 
undersökningsmetoder är i regel svårare att arbeta med då forskningsprocessen är mindre 
kodifierad, det vill säga mindre regelstyrd jämfört med den kvantitativa metoden. Många 
forskare är även något föraktfulla när det kommer till strategier där ståndpunkten speglas av 
en redan i förväg utformad bild av verkligheten. Med andra ord är forskarna relativt 
begränsade när det kommer till utsträckningen av att fånga den bild av verkligheten som 
respondenterna har och svaren kan på så sätt bli alltför impressionistiska och subjektiva. De 
kvalitativa studierna görs dessutom ofta med färre respondenter och ofta i en viss organisation 
eller ett visst bostadsområde vilket bidrar till att det blir svårare att kunna dra slutsatser om en 
hel populations beteende då kvantitativa forskare menar på att det blir omöjligt att 
generalisera resultaten till andra miljöer. Den kvalitativa forskningen bidrar dock till hög 
flexibilitet, inte minst när det kommer till att under arbetets gång behöva ändra riktning eller 
fokus på studien. Kvantitativa forskare menar dock på att det nyssnämnda tenderar att 
försvåra möjligheten att replikera undersökningen eftersom studien ofta är ostrukturerad, 
saknar transparens samt att analysen till stor del är baserad på forskarens egna intressen och 
bedömningar av det som har observerats. (Bryman & Bell 2017, s.388-393)  

Kvantitativ forskning beskrivs däremot enligt Bryman & Bell som en strategi där insamling 
sker av numerisk data, och inte av ord och text som i en kvalitativ metod. Baserat på studiens 
syfte skulle det inte gett intervjufrågorna tillräckligt utförliga svar för att kunna besvara de 
ställda forskningsfrågorna, vilket innebär att frågeställningarna skulle ha behövt ändras vid 
byte av metod (Bryman & Bell 2017, s.166). Därför har ovan nämnda metoder istället 
kombinerats i studien och en kvantitativ del har lagts in för att studera företagets Instagram, i 
hopp om att kunna få en objektiv bild genom konsumenternas offentliga engagemang. Med 
andra ord så rymmer den kvantitativa forskningen en bild av den sociala verkligheten utanför 
organisationens väggar. En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod ger alltså en 
bättre och mer fullständig bild till studiens problemfokus och resultat. Vidare har det dock 
varit av hög vikt att låta respondenters uppfattningar och perspektiv ligga till grund för hur 
undersökningen har strukturerats, och därför har studien genomförts via semistrukturerade 
intervjuer med en respondent i taget. I dessa har de insamlade svaren sedan kommit att ligga 
till grund för att bygga upp en teori kring omprofilering med hjälp utav 
påverkarmarknadsföring. För att garantera att det finns utrymme för respondenterna att skapa 
sin egen verklighetsuppfattning, är det än en gång strukturen i den kvalitativa metoden som 
lämpar sig bäst då respondenterna inte styrs in i förutbestämda svarsalternativ. Därmed 
minimeras även risken att samtalsledarens egen verklighetsuppfattning kring ämnet skulle 
komma att ligga till grund för resultaten i analysen (Bryman & Bell 2017, s.338).  



!26

3.7 Reliabilitet & validitet  

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i kvalitativ forskning när det kommer till att 
uppfatta kvaliteten i studien. Diskussionen har dock gått om hur pass relevanta dessa begrepp 
faktiskt är inom den kvalitativa metoden, samt om de kanske bör omformuleras då exempelvis 
validitet definitionsmässigt verkar rymma konnotationer som rör mätning. Eftersom det inom 
kvalitativ forskning inte är av främst intresse att mäta svar, så är validitet inte av särskilt stor 
betydelse (Bryman & Bell 2017, s.378). När det kommer till den kvantitativa delen av studien 
så handlar reliabilitet istället om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten i ett 
mått. Det finns tre faktorer som kan tas i akt när en studie tar ställning till om ett mått är 
tillförlitligt eller inte, och dessa benämns stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet. Således kan flera olika tillvägagångssätt studeras, men den vanligaste 
taktiken är i själva verket att vidta tämligen enkla åtgärder, eller inga alls om de olika 
observatörerna är överens om att måtten stämmer (Bryman & Bell 2017, s.176-179). För att 
öka kvalitén har det således istället fokuserats på att arbeta utifrån fyra delkriterier; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse, samt att genomföra en 
respondentvalidering. Detta har gjorts för att få en bekräftelse om att resultaten i 
undersökningen faktiskt har stämt överens med respondenternas erfarenheter och upplevelser. 
Efter avslutade intervjuer har resultaten delgetts med alla respondenter som har fått avgöra om 
tolkningen av svar faktiskt stämmer överens med deras verklighetsuppfattning och 
ståndpunkter. För att tillföra ytterligare pålitlighet har kollegor granskat innehållet samt 
bedömt kvalitén på de procedurer som har valts att tillämpas i arbetet. Här ingår även en 
bedömning av hur pass noggranna de teoretiska slutsatserna är samt en konfirmation att de är 
berättigade (Bryman & Bell 2017, s.380-384). 

3.8 Etiska överväganden 

När det kommer till etiska frågor i studien har det ej ansetts att detta kräver något större 
övervägande, utan respondenterna har självfallet valt att medverka enligt samtyckeskravet.  
Det har i denna studie inneburit att respondenterna har vetat om att de deltar i en 
undersökning. Respondenterna har även vid första kontakt angående intervjun informerats om 
studiens syfte, metoder, eventuella följder och risker samt att de, ifall så önskas, har rätt att 
vara anonyma och när som helst avbryta sin medverkan. De medverkande har även 
informerats om att uppgifterna de ger ifrån sig enbart ska användas för forskningsändamål och 
att dessa genomgående behandlas med största möjliga konfidentialitet. För forskningsstudien 
har de etiska ställningstagandena varit självklara och inga falska förespeglingar har skett 
under arbetets gång (Bryman & Bell 2017, s.140-143). Vidare, har författarna av denna studie 
även tagit del av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, och kan på följande punkter garantera att 
studien är inom rådets ram av etikregler (CODEX 2019). 
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4. Empiri  

Följande kapitel kommer inledningsvis beskriva Baum und Pferdgarten A/S verksamhet samt 
visa en positioneringskarta där företaget placerats ut. Vidare kommer studiens resultat 
redovisas, som redogör för materialet som samlats in under semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet kompletteras med sekundärdata från företagets hemsida samt sociala medier, där 
en kvantitativ beräkning av företagets interaktion i Instagram-inlägg även presenteras. Fokus 
ligger framförallt på att strukturera upp företagets omprofilering samt hur denne idag 
samverkar med företagets Instagram-profil samt samarbeten med influerare. 

4.1 Baum und Pferdgarten A/S 

Baum und Pferdgarten A/S är ett danskt modehus baserat i Köpenhamn. Modehuset 
grundades för 20 år sedan, under 1999, av Rikke Baumgarten och Helle Hestehave vilka än 
idag är verksamma som designers samt creative directors för företaget. Genom deras långa 
samarbete har de pressat gränser och använt sin kreativitet för att skapa unika kollektioner 
med vackra tyger, färgstarka tryck och ett igenkännbart visuellt uttryck. Denna look har i sin 
tur lagt grunden för företagets DNA och speglar ett varumärke som gärna sticker ut från 
mängden. De är idag ett av de ledande modeföretagen i Danmark men hyllas världen över för 
sin exklusiva estetik som samtidigt starkt förmedlar sitt danska arv. (Baum und Pferdgarten 
2019) 

Företagets kollektioner finns i utvalda varuhus och återförsäljare i mer än 25 olika länder. All 
direktförsäljning till konsumenter sker via deras internationella webbsida samt enda egenägda 
butik som öppnade år 2010. Butiken är precis som företagets huvudkontor, belägen i sin 
hemstad Köpenhamn, vars dekor och interiör designades av Rikke och Helle samt den 
kreativa byrån Femmes Régionales (Femmes Régionales 2019). (Baum und Pferdgarten 
2019) 

Under Copenhagen Fashion Week 2019 firade företaget sitt 20:e år på modescenen, och 
kollektionen var skapad för att förmedla budskapet “det krävs en familj”. Modehusets 
värderingar är starkt kopplade till detta budskap, där de vill främja partnerskap, familjaritet, 
samarbete, och kärleken inom företaget samt dess team vilka har gjort resan möjlig. (Baum 
und Pferdgarten 2019)  

Baum beskriver sig själv och sin design som tidlös, exklusiv och oväntad, och detta framhävs 
i de olika riktningar som modehusets kollektioner ofta tar. En riktning brukar stå för lekfullhet 
och femininitet, och den andra brukar stå för en mer traditionellt estetisk känsla (Brown 
2016). På så sätt når varumärket ut till sin breda kundbas, som beskrivs på företagets hemsida 
(Baum und Pferdgarten 2019) med följande ord; 

We want to create designs for fashion-forward thinking women who want to have fun 
with their personal expression. Our collections can be worn in many different ways by 
many different women. We create clothes that help you tell your own story.  
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4.1.2 Positionering 

Följande bild visar en positioneringskarta av Baum und Pferdgarten, där placeringen har 
gjorts efter analyserad prisklass samt nivå av kreativitet (bilaga 4). Företaget ses idag som ett 
premiumvarumärke och kategoriseras, sett mot dess främsta konkurrenter nedan, som ett mer 
unikt och kreativt varumärke i den högre prisklassen. 

Bilaga 3. Positioneringskarta, Baum und Pferdgarten  

4.2 Huvudsakliga anledningar bakom omprofilering 

Baum har under 20 år varit verksamma i en bransch som i den numera digitala eran är 
konstant föränderlig. För att lyckas förbli konkurrenskraftiga har företaget således tagit 
beslutet att vända om sin visuella identitet samt förtydliga och fastställa sin storytelling. 
Motivationer som står till grund för detta beslut är många, men framförallt ser företaget att det 
idag är ett krav att uppdatera sig gentemot omgivningen. Denna uppdatering uttrycks förbli en 
fortgående process som ska kunna ta verksamheten till nästa nivå. (Respondent C, intervju 8/5 
2019) 

4.2.1 Målgrupp 

När frågan ställdes vem som är Baums typiska kund svarade Respondent A att företagets kund 
är alla åldrar mellan 16-70 år och för att på en djupare nivå kunna förstå företagets målgrupp 
bör fokus istället riktas mot kundens personlighet snarare än dess egenskaper så som ålder, 
utbildning eller inkomst (intervju 30/4 2019). Respondent C, som delade denna åsikt, valde att 
beskriva denna personlighet som en smart kvinna som är väl medveten om hur hon klär sig, 
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men som även är väldigt personlig med sin stil. Hon förvirras ej utav trender och har 
självförtroendet att låta sin egen persona lysa igenom hennes kläder. Hon är feminin och 
bekväm i sig själv och vem hon är (intervju 8/5 2019). Vidare, diskuterades Baums kund i 
intervjun med Respondent B som förklarade att företagets kläder uppskattas av både en yngre 
och en äldre målgrupp men att den mest frekventa köparen är i åldersgruppen 30 år eller äldre 
(intervju 8/5 2019). Detta svar stärks även av Respondent D och Respondent E som svarade 
att företagets vanligaste kund var i åldern 30-45 år (intervju 8/5 2019; intervju 9/5 2019).  

När företagets nuvarande kund beskrivits, ställdes frågan hur företagets kund kommer att se ut 
i framtiden. Det framgick i samtliga intervjuer med respondenter inom företaget att svaret på 
denna frågan är, trots en idag bred målgrupp, att målet är inställt på att fånga en större skala 
yngre konsumenter. Respondent C beskrev det som att den yngre publiken är företagets 
framtid, och att vikten ligger i att fortsätta vara relevanta och bibehålla hög efterfrågan på 
marknaden - en marknad som inom en snar framtid kommer att styras utav de idag unga 
konsumenterna i åldrarna 20-25 år. En utav de huvudsakliga anledningarna till företagets 
omprofilering är att uppdatera varumärket för att vidare nå ut till en yngre publik, vilket 
Respondent E (intervju 8/5 2019) sammanfattar följande  

Det skulle vara riskfyllt att fortsätta designa produkter till oss själva, eftersom äldre 
kvinnor söker inspiration från hur den yngre målgruppen klär sig. Ifall vi inte lyckas 
skapa en relation med 25-åringen, har vi inom en snar framtid inga kunder kvar. 

4.2.2 Lönsamhet & expansion 

I intervjun med Respondent D förklarades det att Baum und Pferdgarten A/S blev uppköpt av 
Bruuns Bazaar A/S år 2009, och som medgrundare av Bruuns Bazaar var en naturlig övergång 
sedan att tillträda som VD på Baum år 2016. Ett av respondentens långsiktiga mål inom 
verksamheten är att kunna visa på en årlig tillväxt med 15% de kommande fem åren, och för 
att möjliggöra en sådan tillväxt ska företaget inom kort expandera genom att introducera 
varumärket på den amerikanska marknaden. (intervju 8/5 2019)  

Att introducera företaget på en ny marknad är ingen tillfällig slump, utan möjligheten ska 
användas som ett strategiskt drag i företagets omprofilering. Respondent A förklarar att 
fördelen med en ny marknad och således nya konsumenter är att de är lättpåverkade, i den 
grad att de kan styra konsumenten i den riktning de vill. Uppfattningen av företaget samt dess 
visuella identitet blir vad de själva bestämmer, vilket vidare ska skapas med hjälp av noggrant 
utvalda samarbetspartners på den nya marknaden (intervju 30/4 2019). Att finna dessa 
samarbeten, tillägger Respondent D (intervju 8/5 2019), är för både PR och sälj en stor 
utmaning och målsättning sedan en tid tillbaka 

Under de senaste två åren har vi upptäckt ett större intresse från den amerikanska 
marknaden, och sedan dess har vi strategiskt arbetat med att finna rätt samarbetspartners 
som kan ta företaget till nästa nivå. Om det går vägen, är ett långsiktigt mål att öppna ett 
USA-kontor. Vi tror stenhårt på den här möjligheten. 
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4.3 Omprofileringens möjligheter & svårigheter 

Eftersom omprofileringen av företaget inte tolkas som en process med ett slutgiltigt mål utan 
som en fortgående aktivitet inom verksamheten, ligger ett stort fokus på att ta det befintliga 
materialet som existerar och sedan förnya eller vrida detta, berättar Respondent C (intervju 
8/5 2019). Baums historia och berättandet kring denna behöver bli mer definierad och tydlig, 
och det är ett arbete som pågår på flertal nivåer. För att kunna fastställa en ny identitet som 
varumärke, och samtidigt hålla kvar sitt starka DNA, arbetar Respondent C (ibid.) med att 
skapa en berättelse kring var kollektion som ska anknyta till företagets varumärkesbild. Det 
arbetet består bland annat av kampanjer, lookbooks samt visningar, vilka även ska kunna 
starkt kopplas till företagets sociala medier och samarbetspartners.  

[…] vi måste se till vad vi redan har, och uppdatera det. Om vi skulle fortsätta berätta 
vår historia som vi gjorde för 20 år sedan, tilltalar vi inte världen vi idag är en del av. 

- Respondent C (ibid.) 

Respondent D berättar att sedan den processens start, för ett och ett halvt år sedan, har 
företaget investerat i att skapa ett starkare team kring arbetsområdet. Det teamet, använder de 
numera genom följande kollektioner för att förmedla ett starkare budskap samt en helhet kring 
det visuella materialet. (intervju 8/5 2019) 

Vidare, när frågan ställdes att nämna företagets styrkor, svarade Respondent B att en utav de 
största prestationerna som Baum åstadkommit under sina 20 år, är att fastställa sitt DNA och 
en igenkänningsfaktor på marknaden (intervju 8/5 2019). Konsumenter kan identifiera 
kläderna från långt avstånd, och det är något som är en utav anledningarna att företaget 
existerar än idag berättar Respondent B (ibid.). Respondent A (intervju 30/4 2019) beskrev 
företaget med ordet “etablerat”, och förklarade att en stor del av Baums framgång kommer 
från denna starka position på marknaden. Respondent A tillägger däremot även att detta 
etablissemang kommer i framtiden att verka som en utmaning för verksamheten, eftersom 
konsumenterna lätt skapar en känsla utav konservatism kring äldre varumärken. För att kunna 
hålla kvar dessa kunder, samtidigt som företaget riktar fokus på att nå ut till en ny målgrupp, 
är det avgörande att hålla en god kommunikation mellan varumärket och dess intressenter. 
Respondent A (ibid.) beskriver det som att 

[...] det är extremt viktigt i denna processen att vi som företag kommunicerar vad vi 
försöker åstadkomma till våra existerande kunder, för att utbilda samt leda dessa i vår 
nya riktning. Annars finns det en stor risk att de tappar intresset i varumärket. 

När Respondent B (intervju 8/5 2019) svarade på frågan huruvida omprofileringen kommer 
att påverka samtliga anställda på företaget, återkom termen kommunikation och hur de arbetar 
kring den interna utbildningen. Svårigheter som designavdelningen har stött på är att, trots 
flertalet möten kring Baums nya direktion, återkommer produkter som tilltalar den gamla 
visionen - ett problem som Respondent B säger är ett stort fokus för verksamheten att ta tag i 
(ibid.). För tillfället, uttrycker Respondent D (intervju 8/5 2019), håller företaget fyra möten 
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årligen där ledningen berättar för de anställda om övergripande strategiska mål samt vad 
företaget försöker åstadkomma för var kollektion.  

Samtliga respondenter inom företaget vill belysa att sättet Baums team arbetar på och 
strukturen i organisationen båda är faktorer som skapar möjligheter där banden mellan 
företagets anställda blir starkare samt en mer omhändertagande företagskultur. Det är en 
kultur som bidrar till en förbättrad samarbetsanda, vilket även gör alla avdelningar mer 
organiserade förklarar Respondent A (intervju 30/4 2019). Vidare diskuterades det däremot i 
intervjun med Respondent A (ibid.) samt Respondent D (intervju 8/5 2019) att en stor 
utmaning i ett kreativt företag är effektivt driva företaget samtidigt som den kreativa andan 
ska genomgå allt som kommer ut från verksamheten. Respondent D (ibid.) tillägger 
ytterligare att en svaghet som för tillfället kan upptäckas inom organisationen är att fokus inte 
alltid ligger på prioriterade arbetsuppgifter i den dagliga operationen, något som den svarande 
siktar på att förbättra i den kommande framtiden. 

4.4 Sociala mediers roll i företaget 
 

Bild 1 & 2. Baum und Pferdgartens Instagram-profil (@baumundpferdgarten, Instagram 2019) 

Företaget är för nuvarande aktivt på de sociala plattformarna Instagram, Facebook, Pinterest 
samt Youtube, men arbetar främst med plattformen Instagram där de frekvent uppdaterar sina 
följare med visuellt material. Företagets profil har 133.000 följare med en interaktion på 
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ungefär 0,43%, och ett genomsnitt av 591 gillamarkeringar samt fyra kommentarer per inlägg 
(Phlanx, 2019). De lägger upp ett inlägg om dagen och gör inlägg på Instagram-händelser 
efter möjlighet, eller vid speciellt utvalda tillfällen samt händelser som de vill belysa. Profilen 
sammanfattar även utvalda händelser som sedan presenteras under profilens biografi och 
benämns höjdpunkter. Följande kommunikation, händelser, vill Respondent F (intervju 9/5 
2019) belysa är något som företag generellt borde bli mer aktiva i att använda, eftersom den 
yngre generationen föredrar “snabb och effektiv kommunikation” på sociala medier samt 
andra digitala kanaler. Med detta menar Respondent F att kommunikationen via händelser 
visar tillfälliga inlägg med väldigt lite eller ingen information i text, utan enbart i bilder eller 
videos.  

Efter utförda analyser har företagets inlägg undersökts i den utsträckning som krävs för att 
kunna utse vilken typ av inlägg företaget väljer att använda samt vilka av dessa som påvisar 
bäst resultat (@baumundpferdgarten, Instagram 2019). Analysen visade följande resultat för 
olika typer av inlägg, där kategorierna samlar befintliga inlägg på Instagram-profilen från dess 
start, eftersom profilens äldsta inlägg är daterat 11/3 2014 och inlägg därefter var aktivt 
upplagda först från och med den 6/6 2018 (ibid.). För att kunna avgöra vilka av dessa 
kategorier som får högst interaktion från profilens följare, valdes tio slumpmässiga inlägg 
med jämna tidsmellanrum inom samma kategori ut. Från följande tio inlägg fick analysen 
fram ett medelvärde på antalet gillamarkeringar samt interaktionen baserat på dessa i procent, 
enligt formel nedan;  

!  

M ÷ antal följare = (I × 100) = I% 

S = slumpmässigt valt inlägg    M = medelvärde    I = interaktion    I% = interaktion i % 

Resultatet av beräkningen efter de olika kategorierna (bilaga 6) visade följande 
sammanfattade medelvärden av antal gillamarkeringar samt interaktion efter procentenhet. 

Bilaga 5. Kvantitativ beräkning - Sammanfattad tabell över interaktion 

(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S 7 + S8 + S9 + S10) ÷ 10 = M

Kategori Medelvärde -  
gillamarkeringar (st)

Medelvärde - interaktion (%)

Övrigt material 1368,6 1,03

Samarbeten med influerare 1258,1 0,95

Lookbooks 997,1 0,75

Personligt material 869,6 0,65

Material bakom kulisserna 781,5 0,59

Visningar 722,2 0,54

Stillbilder 609,3 0,46

Kampanjer 517,5 0,39
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4.4.1 Utmaningar 

En stor utmaning för företaget är att bygga upp en strategisk plan kring vart de ska leda sina 
sociala medier, och mer specifikt, sin företagsprofil på plattformen Instagram. Detta är, 
förklarat utav Respondent B, en av företagets stora svagheter för tillfället och något som 
framöver ska ingå som en strategisk process i omprofileringen. Flertalet respondenter 
uttryckte i intervjun att det danska modehuset Ganni är en stark inspirationskälla när det 
kommer till hur de lyckats med sociala medier, samt att genom dessa vända om sin 
varumärkesbild. Respondent B berättar hur hon kan se att flertalet danska modehus är mindre 
informativa och istället mer lekfulla med hur de arbetar kring sociala medier. De håller det 
okomplicerat och “opretentiöst”, något som ses som en framgångsfaktor enligt den svarande. 
Respondent B fortsätter med att tillägga att i framtiden ska företagets creative directors 
försöka att vara en större del i utformningen av verksamhetens sociala medier. Känslan bakom 
var kollektion, hur den designas, stylas och vad som bör förmedlas kring detta är för tillfället 
inte tillräckligt enhetligt och tydligt i budskapet företaget skickar ut genom dess plattformar 
på sociala medier. Att skapa en kombination av en mer uttänkt strategisk plan blandat med 
denna känslan tros vara en framgångsfaktor, något som det danska modehuset Stine Goya 
även bevisat, avslutar Respondent B. (intervju 8/5 2019)  

[...] om vi inte blir mer lekfulla på Instagram, kommer vi stöta på problem. Våra 
kollektioner är lekfulla och vi som designers har en lekfull styling, men det lyser inte 
igenom för tillfället. Även om vi som creative directors inte är experter inom området, 
tror jag starkt på att vi framöver behöver bli mer involverade i företagets sociala medier. 

- Respondent B (intervju 8/5 2019) 

Respondent F, som är expert inom området och arbetar som chef för sociala medier, 
förklarade att vad som är viktigt för ett företag att tänka på vid uppbyggnaden av profiler på 
sociala medier är att förstå att allt som kretsar kring varumärket bör ses som ett universum. 
Hur företaget definierar detta universum bör baseras på varumärkets identitet och vad den 
identiteten väljer att representera. Vidare, fortsätter Respondent F, kommer alla val av inlägg, 
samarbetspartners, och t.ex. kommentarer således att påverka detta universum - något som 
företag idag behöver bli mer medvetna om. (intervju 9/5 2019) 

4.5 Influerare & dess kriterier 

Baum arbetar idag mer organiserat med influerare än vad de har gjort tidigare, förklarar 
Respondent A. Företaget har nu strukturerat upp vilken influerare som ska användas när, och 
delat in sina samarbetspartners i olika kategorier efter deras egenskaper och vilken publik de 
talar till. Vidare, har Baum även ett högre krav på hur dessa samarbeten numera ska fungera 
och vad båda parter ska kunna få ut av att kombinera sina varumärken. (intervju 30/4 2019) 

4.5.1 Att para ihop varumärke & influerare 

Att välja rätt influerare till rätt varumärke handlar om att se bortom antalet följare eller 
gillamarkeringar, berättar Respondent F. För att skapa ett framgångsrikt universum kring ditt 
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varumärke, som respondenten nämnt ovan, finns det ett flertal kriterier som bör uppfyllas. Till 
att börja med, fortsätter Respondent F, måste ett företag vara säker på vilka kärnvärderingar 
de vill representera. Om ett företag t.ex. vill visa att de är hållbara, bör de välja 
samarbetspartners som även de representerar den frågan. Vidare, är det även en fråga om den 
generella uppfattningen och känslan kring en influerare. Någonstans mellan faktiska resultat 
baserade på siffror och en slags magkänsla ligger “den heliga graalen”, något som kräver att 
företaget har rätt person ansvarig för att kunna identifiera specifikt den känslan. (intervju 9/5 
2019)  

Slutligen, påverkas valet av influerare även av vem som är företagets mest aktiva följare, som 
Respondent F (intervju 9/5 2019) förklarar följande  

Vi önskar alla att vår mest frekventa köpare var den coola och unga IT-tjejen, men så är 
tyvärr inte fallet. En perfekt matchning mellan influerare och varumärke uppstår därför 
först när du accepterat vem din kund är och sedan även vet exakt hur du fångar den 
kundens intresse. 

Vidare, tillägger Respondent A, är det även viktigt att förstå att ifall samarbetspartnern ifråga 
ej besitter en genuin uppskattning för produkten, kommer samarbetet inte fungera. Det är ett 
krav att den så kallade influerarens personifikation och företagets varumärkesbild går ett i ett, 
vilket Respondent A ofta bedömer på hur pass nära företagets kläder är influerarens egna stil. 
Om influerarens egna stil är för långt ifrån företagets produkter, kommer samarbetet inte 
uppfattas genuint. Utmaningen i Respondent A’s arbete ligger i att kunna identifiera influerare 
som passar beskrivningen ovan, men samtidigt accepterar obetalda samarbeten eftersom 
företaget har en policy att ej betala för påverkarmarknadsföring. (intervju 30/4 2019) 

Sammanfattningsvis listas faktorer nedan som Respondent A (ibid.) analyserar efter utförda 
samarbeten, för att kunna utgöra vilka influerare som genererar högst värde för företaget 

- Interaktion i procent 
- Trovärdigheten i samarbetet 
- Antal inlägg influeraren gjorde på ett och samma arbete 
- Antalet följare samarbetet genererade 
- Antalet visningar samarbetet fick 
- Antalet sälj samarbetet genererade  
- Antalet visningar som länkats vidare till hemsidan och i sin tur 

- Antal av dessa som var förstagångsbesökare 
- Det totala antalet sidor som visades på hemsidan 
- Den ungefära tiden var besökare spenderade på hemsidan 

4.5.2 Salesdrivers & brandbuilders 

Begreppet salesdriver, på svenska säljdrivare, syftar i detta specifika ämnesområde på en 
influerare som genom ett samarbete genererar antingen sälj, nya följare eller generellt mer 
trafik till företagets profiler på sociala medier samt dess hemsida. Dessa influerare är mer 
kommersiella, talar till en bredare publik och har ett högt antal följare samt hög 
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interaktionsgrad. De är även personer vars följare ofta identifierar sig till, vilket även är en 
faktor i att produkter de bär säljer bättre. Om en följare ser en salesdriver bära ett plagg från 
Baum, kommer den personen även själv kunna se sig i det plagget, förklarar Respondent A. 
(intervju 30/4 2019) 

En influerare som ses som en brandbuilder, på svenska varumärkesbyggare, är en person som 
genom ett samarbete kommer att kunna påverka företagets varumärkesidentitet. Dessa 
influerare är mer nischade, vilket även innebär att de talar till en smalare publik och har ett 
mindre antal följare. Det här är ofta en person vars följare ser upp till men ej identifierar sig 
till, vilket även är en stor anledning till att dessa samarbeten inte direkt kommer att leda till 
ökad försäljning eller fler följare. De bidrar med en annan typ av värde, berättar Respondent 
A, och verkar som en viktig del i företagets omprofilering. Vid ett samarbete med en 
brandbuilder handlar det mer om influeraren i sig, och att företagets kläder ska ses bäras utav 
denna. Således kan samarbeten med specifikt utvalda influerare i detta fall påverka hur 
Baum’s varumärkesbild uppfattas. (intervju 30/4 2019)  

4.6 Influerares värde i omprofileringen 

Respondent A berättar att ett stort värde i att använda sig av influerare i en omprofilering är att 
allt som involverar samarbetet antingen är spårbart, eller mätbart. Således kan företaget förstå 
hur informationen når ut till kunder, vilka kunder informationen når ut till samt exakt vilket 
resultat det visar. Det ger i sin tur, fortsätter Respondent A, möjligheten att in i minsta detalj 
veta exakt vilken samarbetspartner som ger vad (intervju 30/4 2019). Den möjligheten sätter 
ett företag i en sits där de kan “trycka på vissa punkter” efter behov, som att t.ex. öka 
försäljningen på en specifik produkt. Vidare, presenterar det även möjligheten att kunna nå ut 
till en målinriktad kund på ett mer naturligt sätt samt med större inverkan (ibid.). Detta styrker 
Respondent F, som förklarade att influerares mest trogna följare tveklöst kommer att köpa vad 
de har på sig samt uppskatta varumärken som de marknadsför (intervju 9/5 2019).  

Fortsättningsvis, har företaget även upptäckt ett värde i att kunna nå ut till en bredare 
målgrupp. Påverkarmarknadsföring är en effektiv strategi på en ny marknad eftersom det kan 
resultera i en kundbas med större mångfald. Två av företagets mest frekvent använda 
influerare i Danmark är varandras totala motsatser, vilket visar att varumärket riktar sig mot 
alla typer av personer som i sin tur uppskattar produkterna och budskapet de försöker 
förmedla. Respondent A (intervju 30/4 2019) utvecklar det med 

[...] en Baum tjej behöver inte vara en tjej som alltid klär sig i starka mönster eller 
färger, utan kan helt enkelt vara en tjej som hittar ett sätt där hon uttrycker sin egen 
personlighet i våra produkter. Det är något jag verkligen anser att vi lyckats förmedla 
genom att arbeta med olika typer av influerare. 

Vidare, är det viktigt att nämna att trots värdet som influerare tillför samt den höga efterfrågan 
som för tillfället existerar efter dessa på marknaden, är påverkarmarknadsföring inte ett helt 
riskfritt koncept (Respondent F, intervju 9/5 2019). Det räcker inte att som företag känna sig 
själv samt sin kund, utan i ett sådant samarbete måste ett företag även förstå exakt vem 
influeraren är och vad de vill förmedla. Ett vanligt misstag som många företag gör, fortsätter 
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Respondent F, är att bortse från detta och istället enbart gå efter antal följare eller 
“kändisfaktor” (ibid.). Risken i att hantera samarbetet på fett sådant vis är att inte kunna 
garantera att samarbetspartnern finner något genuint intresse i att leverera ett värde gentemot 
företaget, utan enbart ser sin egen vinning i relationen. Det är något som följande 
respondenter intervjuade på Baum även uttryckte, som vidareutvecklades av Respondent B 
(intervju 8/5 2019) i ett exempel om ett misslyckat samarbete med en känd amerikansk artist 
för något år sedan  

[...] det samarbetet gav oss inget värde. Hon var helt fel castad eftersom hennes följare 
inte fann något intresse i varken Köpenhamn, våra kläder eller vårt varumärke. Det är 
därför extremt viktigt att en influerares följare kan relatera till vad Baum und 
Pferdgarten är och vill förmedla. 

Artisten hade ett par miljoner följare, men på grund av att det inte fanns en entusiasm för 
varumärket från henne eller hennes följare resulterade det i material som varken genererade 
sälj eller nya kunder. Utöver det, fortsätter Respondent B (ibid.), är en stor risk med influerare 
att det blir för stort fokus kring personen som bär kläderna istället för att se till varumärkets 
värde och historia 

[...] allt runtomkring påverkarmarknadsföring har gjort vår bransch om möjligt än mer 
ytlig. Idag handlar det enbart om vem det är som bär kläderna, inte om kläderna i sig.  

Vidare, tillägger Respondent A, är det även viktigt att se vilka risker som kan medfölja när en 
influerare arbetar med flera varumärken samtidigt. Nya förordningar kräver att influeraren 
tydligt ska informera på sin plattform var gång det är ett betalt samarbete, något som i sin tur 
har resulterat i att det blivit mer vanligt. Risken är, att så fort en influerare börjar acceptera 
betalda samarbeten som den sedan öppet förmedlar, börjar den tappa autenticitet. Anledningen 
bakom detta är att många influerare inte har en strategisk plan bakom vilka samarbeten de bör 
acceptera eller inte, något som kan vara skadsamt för både influeraren samt företagen denna 
samarbetar med. (intervju 30/4 2019) 
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer teorin för studien att analyseras utifrån insamlad empirisk data. 
Analysen kommer ta upp omprofileringen som verksamheten genomgår samt hur det kopplas 
till företagets Instagram-profil och dess funktioner. Slutligen avslutas avsnittet med att 
analysera och tolka hur fallföretagets nuvarande position kan samverka med fenomenet 
influerare och påverkarmarknadsföring.  

5.1 Omprofilering 

Precis som Bengtsson och Östberg (2006) förklarar i sin studie förändras konsumenters 
åsikter och krav var dag, vilket betyder att verksamheter numera behöver vara mer ombytliga 
till den externa miljön och således se en omprofilering som en pågående process. Aaker 
(2001) menar vidare att ett företags resultat även kommer att påverkas av hur verksamheten 
väljer att ta sig an de fyra perspektiven person, organisation, produkt och symbol. Elementet 
som tolkas ”person”, står i relation med Hörnfeldts (2018) teori att en vital del i 
organisationen är att fastställa vilken den nuvarande samt önskade målgruppen är. Således kan 
företaget utveckla en strategi som matchar konsumenternas värderingar och efterfrågan, något 
som idag inte fungerar fullt ut i alla delar av studiens fallföretag. Efter slutförda intervjuer 
med anställda på Baum visade det sig att respondenterna var dividerade i frågan om vem som 
faktiskt är deras nuvarande kund, där två av fem respondenter inte ville fastställa en specifik 
ålder på företagets mest frekventa köpare. Följande otydlighet, menar Aaker (2001), gör det 
svårt att definiera varumärkets personlighet utifrån konsumenters behov samt efterfrågan.  

Vidare tar Aaker (2001) upp elementet organisation, som tvingar varumärkeschefer att flytta 
sina perspektiv från produkt till organisationsegenskaper. Dessa är mindre konkreta och 
innefattar attribut som kreativitet, innovation och uppfattad kvalitet, och kan bidra betydligt 
till värde-propositioner och kundrelationer. För att få en tydligare bild av företagets 
utvecklingsmöjligheter på den fronten menar Aaker (ibid.) att Baum bör kartlägga sin 
nuvarande position på marknaden. Företaget ses idag som ett premiumvarumärke och 
kategoriseras, sett mot dess främsta konkurrenter, som ett mer unikt och kreativt varumärke i 
den högre prisklassen. Fallföretaget uttryckte att en av deras styrkor är att de verkligen kan 
beskrivas som ett väletablerat varumärke, och att den styrkan är något som de kan utnyttja för 
att stärka sin position på marknaden i omprofilerings-processen. Trots det kan en sådan 
etablering även ses som en utmaning för företaget framöver, vilket kan sättas i relation till  
Kaikati & Kaikati (2003) teori. De menar på att det finns det en risk i att konsumenter blir 
konservativa i sin varumärkesuppfattning, och således vägrar överväga vad en sådan 
omprofilering kan göra för företaget då de redan har en fast bild av vad varumärket bör 
representera. För att kunna motverka en sådan konservatism är det avgörande att hålla en god 
kommunikation mellan varumärket och dessa intressenter, vilket Baum ser som en möjlighet i 
att kunna utbilda sin nuvarande kundbas (Daly & Moloney 2005).  

Även de produkt-relaterade och symboliska egenskaperna bör tas i beaktande av fallföretaget, 
då de av naturen kommer att ha ett stort inflytande på varumärkesidentitet eftersom de är 
kopplade till användarbehov och produktupplevelse. I intervjuerna med fallföretaget framkom 
det att en huvudsaklig anledning bakom omprofileringen ligger i att skapa nya associationer 
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hos intressenterna, något som Thellefsen & Sørense (2015) menar är ett viktigt steg i 
varumärkets utveckling. Med andra ord framkommer det att omprofileringen kommer att 
beröra både så kallade revolutionära samt evolutionära förändringar, där såväl estetiken runt 
produkterna och företagets associationer utåt kommer att anpassas efter den nya målgruppens 
efterfrågan och smak. Vidare, menar således respondenterna att företagets strategi framöver är 
att arbeta med det material företaget redan besitter idag, men att omdefiniera det genom bland 
annat en starkare visuell identitet samt en mer definierad storytelling. Den nya strategin tolkas 
med andra ord vara att öka kreativiteten i företaget men samtidigt hålla kvar sig i sin prisklass, 
och därav närma sig konkurrenten Stine Goyas position på marknaden. Att bli mer kreativa 
utan att behöva öka priser på företagets produkter, visat sig således även vara en viktig faktor 
i att nå den yngre målgruppen.  

5.2 Sociala medier 

För att Baum ska lyckas med sin omprofilering menar Daly & Moloney (2005) att det är 
avgörande att hålla en god kommunikation mellan varumärket och dess intressenter. Duffett 
(2017) menar att den unga konsumentens kommunikation och informationsspridning till 
största del sker via digitala kanaler, och i enlighet med Aaker (2001) att det visuella materialet 
på företagets sociala medier därav är av stor vikt att analysera för att bland annat skapa nya 
associationer och för att berika varumärkesupplevelsen. Då Baums huvudsakliga 
marknadsföring sker via Instagram och influerare, har beräkningen av interaktion på följande 
plattform beräknats, och resultatet visade att kategorier som genererar bäst interaktion är; 

- Inlägg med övrigt material, t.ex. bilder på blommor, konst eller djur - 1,03 % 
- Inlägg med material från samarbeten med influerare - 0,95 %  
- Inlägg med material från lookbooks - 0,75 % 

Företagets profil har 133.000 följare med en interaktion på ungefär 0,43% och ett genomsnitt 
av 591 gillamarkeringar samt fyra kommentarer per inlägg (Phlanx 2019), vilket visar på att 
kategorier ovan ligger långt över snittet. Inlägg med övrigt material genererar påvisat mer än 
dubbelt så hög interaktion som företagets generella engagemang. Även inlägg med material 
från samarbeten med influerare visar på en hög interaktion, vilket talar för att företagets 
följare uppskattar inlägg som är kopplade till påverkarmarknadsföring. Att således använda 
sig mer frekvent av dessa inlägg skulle enligt analysen kunna tolkas höja företagets generella 
interaktion, vilket går i linje med både Silvera & Austad (2004) och Spry, Pappu & Cornwells 
(2011) studier som visar på att att en berömd persons trovärdighet i en rekommendation 
positivt kommer att påverka trovärdigheten för varumärket.  

Efter beräkning ovan (@baumundpferdgarten, Instagram 2019), visade det sig även att 
kategorier som presterar sämst efter interaktion är inlägg med bilder av visningar (0,54%), 
stillbilder (0,46%) samt kampanjer (0,39%). Det resultatet, skulle kunna tolkas vara av lågt 
intresse för Baums följare eftersom det är informativt, mindre personligt och svårare att 
identifiera sig till vilket vidare överensstämmer med Duffett’s (2017) teorier. Den yngre 
generationen kräver mer kreativa varumärkesmeddelanden och har en lägre tolerans mot 
varumärken som ständigt väljer att enbart publicera produktbilder på sina sociala kanaler. 
Istället vill dagens efterföljare känna att varumärket värderar mer än att bara tjäna pengar, och 
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letar därav efter innehåll som informerar, underhåller eller stödjer ett socialt problem (ibid). 
Vidare menar Keller (2012) att det därav är viktigt att systematiskt och regelbundet publicera 
innehåll som konsumenter och följare tycker är intressant, för att således skapa ett mervärde 
kring varumärket. I intervjuerna med fallföretaget framkom det även där att de kan bli för 
informativa och inte är lekfulla nog på sina sociala medier, något som enligt respondenterna 
anses vara en framgångsfaktor. Vidare, är den lekfulla känslan viktigt att förmedla för att visa 
företagets vision men även som Brown & Hayes (2008) uttrycker i sin studie, att det som 
publiceras inte ska uppfattas som säljande utan som information där målgruppen känner att de 
kan lära sig något samtidigt som de har roligt (ibid). Lekfullheten ska med andra ord vara ett 
genomgående koncept, vilket respondenterna anser bli möjligt först när Baums creative 
directors blir en större del i utformningen av Instagram-profilen. Inlägg med övrigt material, 
bland annat bilder på blommor eller djur, kan tolkas vara en del i följande koncept, eftersom 
det inte är direkt kopplat till företaget i sig eller dess produkter. En bild på ett katt används 
således inte för att ge mottagaren värdefull information, utan kan som Brown & Hayes (ibid.) 
uttrycker avläsas spela mer på känslor som mottagaren känner när den ser bilden.  

Fortsättningsvis, är företaget generellt inkonsekventa i hur de lägger upp så kallade 
Instagram-händelser, vilket den intervjuade experten inom området vill belysa bör vara något 
som företag generellt måste bli bättre på. Utgår företaget från Kellers (2012) studie samt 
rekommendationer gjorda av respondenten som är expert inom området, där det benämns att 
unga konsumenter uppskattar “snabb och effektiv information”, är händelser definitivt ett 
resultatrikt tillvägagångssätt att använda. Eftersom Baum försöker att nå ut till den yngre 
generationen tyder således analysen på att användningen av en sådan kommunikation kan 
vara en möjlighet i omprofileringen. 

5.3 Omprofilering genom strategiskt utvalda influerare  

Baum arbetar numera mer aktivt med påverkarmarknadsföring än tidigare, vilket medför att 
högre krav måste ställas på influerare och vad de tillför för att samarbetet ska vara lönsamt. 
Precis som Hörnfeldt (2018) menade på så pratar man inom branschen idag till större del om 
relevans än kvantitet. Baum har därför strukturerat upp vilken influencer som ska användas 
när, och delat in dessa i olika kategorier efter värdeskapande egenskaper samt vilken publik 
de talar till. Hörnfeldt (ibid.) menar vidare i sin studie att valet av influerare även ska tala till 
verksamhetens kärnvärderingar och vad de vill representera. Respondenterna höll med i detta 
där de nämnde att om ett företag t.ex. vill visa att de är hållbara bör de välja samarbetspartners 
som även de representerar den frågan. Thellefsen & Sørensen (2015) förklarar även i sin 
studie att detta hänger samman med kontinuitet-associationer som konsumenterna drar efter 
att de ser ett samband mellan varumärket och en influerare i fråga. Vidare, förklarar 
respondenterna, att det är viktigt att förstå att ifall samarbetspartnern ej besitter en 
uppskattning för produkten, kommer samarbetet inte fungera. Således, precis som Hörnfeldt 
beskriver i sin studie, är det med andra ord inte influerare med flest följare som gynnar Baum 
bäst, utan de som har ett genuint engagemang i företaget (Hörnfeldt 2018). En sådan analys, 
kan även tolkas peka på att företaget bör fokusera på samarbeten som kan ge något slags 
mervärde, för att arbeta mer kreativt och nytänkande kring processen. Eftersom kvalitet går 
före kvantitet, kan det anses vara värdefullt att skapa djupare samarbeten på ett flertal nivåer. 
Arbetet skulle således kunna innebära att inkludera influeraren i bland annat kampanjer eller 
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event, en relation likt ett ambassadörskap. Således skulle konsumenters fokus kunna riktas 
mer mot produkt istället för influerare eftersom samarbetet ifråga blir mer fokuserat på 
influerarens nära relation till varumärket, vilket enligt fallföretaget är viktigare än någonsin att 
lyfta. 

5.3.1 Möjligheter  

Childers & Hoy (2018) menar att eftersom arbetet kring sociala medier samt det visuella 
materialet på Instagram är det främsta medlet för företaget att marknadsföra sig med, blir det 
tydligt att påverkarmarknadsföring och strategiskt utvalda influerare kan spela en viktig roll i 
Baums omprofilering. Respondenterna berättar att ett stort värde i att använda sig av 
influerare i en omprofilering är att allt som involverar samarbetet antingen är mätbart, eller 
spårbart. En stor möjlighet i att använda influerare är således att i minsta detalj kunna 
statistiskt följa allt resultat kring nya samarbeten. Det ger i sin tur möjligheten att förstå exakt 
vilken samarbetspartner som ger vad. Med sådan information kan Baum “trycka på vissa 
punkter” efter behov, som att t.ex. öka försäljningen på en specifik produkt. Vidare, 
presenterar Nam & Dân (2018) i sin studie att det även är möjligt att nå ut till en målinriktad 
kund på ett mer naturligt sätt samt med större inverkan. Eftersom somliga av egenskaperna 
som mäts efter ett samarbete med en influerare är att se hur dess följare beter sig gentemot 
varumärket, genom bland annat nya följare eller sälj som samarbetet genererade, blir det 
enkelt att läsa ut ifall det finns ett intresse kring den målinriktade kunden (ibid.). 
Respondenterna tillägger även, att somliga influerare kommer att lyckas bygga upp ett sådant 
intresse med deras mest trogna följare oavsett vad de tyckte om varumärket från början. Det 
är en så pass stark relation att den aldrig ifrågasätts, där följarna litar blint på influerarens 
åsikt.  

Slutligen presenterar även influerare möjligheten att nå ut till en bredare målgrupp, genom att 
visa att en grupp personer med en stor mångfald kan bära kläderna. Eftersom Veirman, 
Cauberghe & Hudders (2017) i sin studie visar på att konsumenter har ett behov av att känna 
igen sig i influeraren de följer och följningsvis påverkas av, kan man i underliggande mening 
förstå att influeraren på ett eller annat vis representerar sina följare och vad de tycker om. 
Genom att på så sätt marknadsföra sig genom influerare som i stort sett kan vara varandras 
totala motsatser, och som presenteras i det empiriska materialet använda både salesdrivers 
samt brandbuilders, lyckas man tilltala kunder som kanske inte annars hade kunnat se sig 
själva i företagets produkter. Att finna sådana influerare som dessutom accepterar obetalda 
samarbeten, tillägger en av respondenterna, kan ge ett högt uppskattat mervärde till företaget. 
Det visuella materialet kan användas på företagets samtliga kanaler för sälj samt 
marknadsföring, och eftersom en sådan strategi är mindre kostsam finns det en stor möjlighet 
i att stärka varumärkets positionering där kreativitet och pris balanseras annorlunda. 

5.3.2 Risker  

I en av intervjuerna med fallföretaget förklarades det att trots värdet som en influerare kan 
tillföra samt den höga efterfrågan som existerar efter dessa på marknaden, är det inte ett helt 
riskfritt koncept. Som Hörnfeldt (2018) tidigare presenterat är det av stor vikt att ett företag 
väljer samarbetspartners med omsorg, eftersom företagets rykte automatiskt kopplas till 
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influeraren både på gott och ont. Således måste företaget därför vara säker på att influeraren 
söker att förmedla samma budskap som de själva önskar, och att influerarens värderingar ej 
feltolkas. Vidare förklarar Hörnfeldt att autenticitet är A och O, eftersom det är en ren och skär 
rekommendation som ska göras. Om rekommendationen saknar genuinitet, kommer 
samarbetet inte att vara lönsamt. Respondenterna berättade att ett av de vanligaste felen som 
företag gör vid valet av influerare är att gå för mycket på följarantal samt “kändisfaktor”, 
vilket även bevisat av Mowen & Brown (1981) inte fungerar i längden. Ett stort följarantal 
kan leda till hög exponering, men behöver inte nödvändigtvis samtidigt leda till ett högt 
engagemang. Respondenterna fortsätter med att tillägga att ett annat misstag som företag ofta 
gör vid valet av influerare är att de alla vill representera samt tilltala “den coola unga tjejen i 
25 årsåldern”. Respondenter förklarar det som att de flesta modeföretagens drömkund är just 
en sådan konsument, men att detta ofta inte är fallet. En perfekt matchning mellan företag och 
influerare uppstår först när ett företag accepterat vem deras mest frekventa köpare är, för att 
sedan även veta exakt vilka punkter de ska trycka på. 

Vidare, förklarat av fallföretaget, är det även viktigt att se till hur influeraren generellt 
samarbetar med andra varumärken. Det finns en chans att influeraren ifråga samarbetar med 
ett företag man själv inte vill förknippas med och stegen mellan företag, till influerare, till ett 
annat företag är tyvärr inte långt. Därav ligger det en stor vikt i att tolka en influerares 
grundvärderingar samt intentioner med samarbetet, vilket stämmer överens med Hörnfeldts 
(2018) studie. Nya förordningar kräver att influerare numera behöver skriva ut tydligt ifall det 
är ett sponsrat samarbete, vilket har lett vägen till att det blir mer förekommande på 
marknaden. Eftersom en betald rekommendation kan uppfattas “köpt”, tappar således 
influerare autenticitet i det de gör om sådana sponsrade arbeten allt för ofta dyker upp. 
Slutligen ligger det alltså en stor risk i att inte alltid kunna förutse vem en influerare arbetar 
med i framtiden, samt ifall deras intentioner med samarbetet är ärliga och inte enbart för egen 
vinning.  

Eftersom det på Baum enbart är specifika anställda som bestämmer influerare som företaget 
arbetar med, kan det även finnas en risk i att bilden av samarbeten blir för ensidig. 
Respondenterna förklarade att den perfekta influeraren, “den heliga graalen”, finns 
någonstans mellan faktiska resultat baserade på siffror och en slags magkänsla, vilket 
uppfattas riskfyllt att gå på. Det är svårt att till 100% kunna garantera att en anställds 
magkänsla stämmer, och en av respondenterna tillägger att det är anledningen som ligger till 
grund för att de anser att ledningsgruppen bör bli en större del i något så pass avgörande för 
företaget. Således, ligger det även en risk i att inte kunna garantera att en ensam anställd vet 
exakt vad som passar företaget bäst, utan påvisning av faktiska resultat.  
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6. Diskussion  

Genom en analys av Baum und Pferdgarten A/S har studien kunnat sammanfatta att företaget 
genom omprofilering önskar nå en yngre målgrupp, efter en uppdatering av verksamhetens 
varumärkesbild samt en ny strategi kring dess sociala medier och framförallt Instagram-profil. 
Företaget söker även en expansion, som förväntas uppnås genom att öppna upp på en ny 
marknad. Omprofileringen ska i detta fall leda till en ökad lönsamhet samt en förstärkt 
varumärkesposition, både nationellt och internationellt. För att nå en sådan lönsamhet ligger 
fokus på att öka kreativiteten genom samtliga steg i verksamheten, samt genom att tydligare 
förmedla sitt starka företags-DNA. 
 
Studien har utifrån denna slutsats diskuterat kring hur fallföretagets omprofilering kan 
samverka med påverkarmarknadsföring, för att således tilltala den önskade målgruppen samt 
underlätta för företagets förstärkta position samt expansion. Studien diskuterade följande 
samverkans möjligheter samt risker, och påvisar nedan fyra kategorier med slutsatser kring 
hur företaget rekommenderas arbeta med var punkt för att uppnå maximalt värde i sitt arbete 
kring omprofilering genom påverkarmarknadsföring.  

1. Mät- och spårbart resultat  

Möjlighet 1: En influerares inverkan på en målinriktad kund kan tydligt visa resultat på var 
och hur företagets produkter genererar ett genuint engagemang. Ett sådant resultat kan 
underlätta arbetet kring att finna vad som fungerar för att nå kunder på en ny marknad eller i 
en annan ålder.  

Möjlighet 2: Att mäta resultat kring samarbeten som utförts med influerare sedan tidigare 
möjliggör en sållning av influerare som inte är tillräckligt lönsamma för företaget. Således 
kan företaget stärka sin position på den befintliga marknaden genom att fokusera på influerare 
som t.ex. genererar högst siffror kring sälj, eller ökat värde i form av autenticitet.  

Risk: Eftersom en influerare påvisats vara mer är sitt följarantal eller sin generella interaktion, 
ligger det en risk i att enbart gå efter siffror vid valet av influerare. En hög exponering 
behöver inte nödvändigtvis betyda ett högt engagemang. 

2. Mångfald 

Möjlighet: Att använda olika typer av influerare, såsom salesdrivers och brandbuilders, skapar 
möjligheter för att nå ut till en bredare kundbas. Ett samarbete med rätt influerare kan väcka 
ett intresse i en annars onåbar kund.  

Risk 1: En hög mångfald är viktigt att sträva efter, men det finns en risk i att vilja tilltala 
kunder som är för långt ifrån varumärkets identitet. Här ligger det en stor vikt i att lära känna 
sin nuvarande samt potentiella kund, för att veta exakt hur långt man kan gå i samarbeten med 
influerare som riktar sig mot en snäv kundbas.  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Risk 2: Att använda brandbuilders har påvisats vara en risk eftersom en sådan influerare 
besitter en relativt låg igenkänningsfaktor. Således, bör denna influerare användas med måtta, 
och enbart i de fall där värdet de skapar kring varumärkesbyggande anses överträffa bristen av 
engagemang från dess följare.  

3. Mervärde 

Möjlighet 1: Eftersom kvalitet går före kvantitet finns det en stor möjlighet i att skapa djupare 
och mer värdefulla samarbeten med influerare. När samarbetet blir mer fokuserat på 
influerarens nära relation till företaget, skapas även en mer autentisk varumärkesassociation.  

Möjlighet 2: Ett djupare samarbete med en influerare ger företaget en större chans i att kunna 
förmedla varumärket samt produkternas grundvärden, t.ex. via ett samarbete kring en 
kampanj. Följande möjlighet kan även bidra till ett förtydligat DNA och således en förstärkt 
varumärkesposition.  

Möjlighet 3: Genom att arbeta med influerare via en närmre relation, och på ett då även 
nytänkande sätt, kan företaget stärka sin varumärkesposition genom ökad kreativitet kring 
marknadsföringsstrategier.  

Risk: Att involvera företaget i djupare samarbeten med en specifik influerare, och därmed 
introducera ett slags ambassadörskap, gör varumärket genast mer sårbart samt utsatt för 
eventuell negativ association eller feltolkade intentioner. Valet av en sådan influerare 
rekommenderas därför vara väl eftertänkt. 

4. Obetald sponsring 

Möjlighet 1: Eftersom varumärkets framtida positionering behöver utstråla en högre 
kreativitet utan att behöva höja priser på produkter, är det fördelaktigt att prioritera en mindre 
kostsam marknadsföringsstrategi. Sådana samarbeten med influerare kan generera visuellt 
material till både företagets sociala medier och hemsida, utan en motsvarande utgift.  

Möjlighet 2: Att bibehålla en policy för obetald sponsring skapar en möjlighet i att generera 
en högre nivå av autenticitet i samarbeten, där influeraren ifråga uppfattas bära kläderna med 
ett genuint intresse och inte för att ha mottagit betalning. En högre autenticitet innebär även 
påvisat högre engagemang från en influerares följare.  

Risk: I och med att det finns företag som gärna betalar influerare, och eftersom det har blivit 
mer populärt att tacka ja till sådana typer av samarbeten, kan obetald sponsring inte alltid 
garantera en ökad trovärdighet. Det finns en risk i att arbeta med influerare som väljer att 
tacka ja till andra samarbeten som anses skadligt för företaget, som då även är associerat med 
denna person. Ännu en gång är valet av influerare här något som bör vara väl eftertänkt och 
undersökt. 

Vidare, visade analysen kring de semistrukturerade intervjuerna i kombination med 
fallföretagets främsta plattform för sociala medier, Instagram, att materialet utöver 
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påverkarmarknadsföring bidrar med följande faktorer där strategin ensamt inte kan täcka upp i 
fasen av omprofilering;  

1. En hög variation i bildmaterialet 

Eftersom yngre konsumenter har visat sig tycka om en hög variation i bildmaterialet på 
sociala medier, är enbart marknadsföring via influerare ej tillräcklig.  

Möjlighet: Omprofileringen ger i ett sådant fall företaget en möjlighet att systematiskt och 
regelbundet ta ut svängarna och testa olika innehåll som kontots följare kan tyckas vara 
intressant, för att således hitta det visuella material som skapar ett förhöjt engagemang kring 
varumärket hos de yngre konsumenterna.  

Risk: Vid fortsatta fel i försöket att hitta ett bildsystem som fungerar för den yngre 
målgruppen, är chansen stor att konsumenter tröttnar och istället väljer att engagera sig i andra 
varumärken på Instagram. Här ligger det en stor vikt i att kontinuerligt analysera vad det är 
som skapar en hög interaktion i form av gillamarkeringar samt kommentarer. 

2. En snabbare form av information, exempelvis Instagram-händelser  

Eftersom den yngre målgruppen har visat sig uppskatta en “snabb och effektiv information” 
på sociala medier och digitala kanaler, behöver företaget använda en typ av marknadsföring 
som går bortom inlägg på Instagram. Studien har konkluderat att en sådan taktik skulle kunna 
nyttjas genom att använda Instagram-händelser, som är ett bevisat resultat-rikt 
tillvägagångssätt att använda.  

Möjlighet: Konsumenterna får en chans att engagera sig i och interagera med företaget på ett 
kreativt annorlunda sätt, vilket anses passa den yngre målgruppens begär och efterfrågan. Att 
matcha en sådan efterfrågan kan skapa möjligheten i att öka nivån av engagemang från den 
önskade målgruppen.  

Risk: Att lägga upp händelser är ett bra tillvägagångssätt för att lyckas fånga en yngre 
målgrupp, men företag behöver i sådana fall strukturera en slags kontinuitet i användningen. 
En händelse här eller där kommer i det långa loppet inte lyckas fånga konsumenternas 
intresse, oavsett ålder.  

6.1 Besvarade forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1: Vilka potentiella möjligheter och risker kan uppdagas vid omprofilering 
genom påverkarmarknadsföring? 

Studiens resultat konkluderar processens möjligheter samt risker i kategorier där 
påverkarmarknadsföring kan samverka med processen kring omprofilering. Benämnda fyra 
kategorier sammanfattas följande; en marknadsföringsstrategi som genererar mät- och 
spårbart resultat, en ökad mångfald inom varumärkets målgrupp, möjligheter till ett genererat 
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mervärde i relationen mellan företag och influerare, samt chansen att arbeta med obetald 
sponsring. 

Forskningsfråga 2: Hur kan ett väletablerat premiumvarumärke arbeta med 
påverkarmarknadsföring som huvudsaklig marknadsföringsstrategi vid omprofilering? 

Studien sammanfattar ovan nämnda kategorier som även påvisar tillvägagångssätt vid 
påverkarmarknadsföring som huvudsaklig marknadsföringsstrategi vid omprofilering. De fyra 
kategorierna drog slutsatser kring vad som krävs för att samverkan ska fungera och således 
generera ett värde gentemot varumärket. Vikten i en sådan strategi, låg framförallt i att 
kontinuerligt arbeta analytiskt kring dessa samarbetspartners, vars resultat ska mätas, spåras 
och jämföras. För att samverkan sedan ska falla på plats, behövs även det analytiska arbetet 
kompletteras med en fördjupad kunskap kring företagets nuvarande samt potentiella kund. En 
kombination av de två, där företaget vet vad de får samt varför det fungerar, är således den 
huvudsakliga framgångsfaktorn inom samarbetet. 

Vidare, för att uppnå ökad konkurrenskraftighet samt upprätthålla en lönsamhet inom 
företaget, har påverkarmarknadsföring visat sig vara bristfällig som huvudsaklig 
marknadsföringsstrategi vid omprofilering. Studien identifierade en begränsning inom 
påverkarmarknadsföring vid konsumenters ökande krav kring hög variation i bildmaterialet, 
samt en snabbare typ av kommunikation på sociala medier och digitala kanaler. 

6.2 Reflektion & förslag till vidare forskning 

Studien hade som syfte att undersöka hur påverkarmarknadsföring kan vara en bidragande 
faktor i att ett företag lyckas med sin omprofilering, vilket studien hoppas kan ge en hjälpande 
hand till de organisationer som planerar att på ett eller annat sätt omprofilera sig i framtiden. 
Som vid alla typer av studier har tidsbegränsningen ansetts vara tillräcklig, men mer tid bidrar 
alltid med möjligheter för en än bättre och mer djupgående analys. Studien hade bland annat 
önskat inkludera fler fallföretag eller respondenter, där en pilotstudie hade genomförts för att 
utveckla intervjuguiden ytterligare innan den användes vid intervjuer av respondenter på 
Baum und Pferdgarten. På så sätt hade studien varit säker i att alla nödvändiga frågor fanns 
med innan intervjuer drog igång. Studien önskade även haft tillgång till de analysverktyg som 
fallföretaget använder i arbetet kring sina sociala medier, då de hade kunnat vara till stor hjälp 
vid analysen gällande målgrupp, engagemang och konverteringsgrad. På så sätt hade studien 
kunnat analysera siffror och material kring ifall innehåll anpassas eller inte efter den önskade 
målgruppens periferier. 

När det kommer till framtida studier finns det en del faktorer att ha i åtanke. Studien har utgått 
från ett danskt modeföretag, vilket bidrar till att fenomenet enbart har setts utifrån den såväl 
danska marknaden som modeindustrin. Ett förslag på vidare forskning menar studien således 
är att göra en mer djupgående analys baserat på ett större urval av fallföretag på fler 
marknader eller branscher, för att med större säkerhet kunna generalisera de resultat som 
studien kom fram till. Vidare, hade en utökad empiri kunnat genomföras, där en kvalitativ 
studie var riktad mot företagets anställda och en kvantitativ studie mot företagets 
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konsumenter. Då hade studien kunnat representera båda sidors åsikter, vilket i sin tur hade 
bidragit till en bredare förståelse av samtliga berörda intressenter. 

’ 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide för Respondent A-E 

Introduction 

This is a market research concerning “the possibilities and difficulties in rebranding an SME 
through influencer marketing". The interview is divided into two different parts after subject 
to make questions and the answers of these more cohesive. This interview will be held in 
person and will simultaneously be taped then later transcribed for our research. Name may be 
confidential if wished upon. Please give as informative answers as possible and elaborate if 
asked upon, answering the questions. The interview will take about 45 minutes. 

Questions 

Part 1 - Rebranding 

1. Please name your title at the company and shortly describe what you work with. 
2. Please shortly describe yourself and your background. 
3. Can you name any reasons to why you started working for the company? 
4. If you were to describe the company with three words, which words would you choose 

and why? 
5. a) How would you describe the company’s typical customer? Age, income, personality,     

and more. 
 b) How would you describe the company’s desired customer? 
6. Can you mention one long term and short term goal that you aspire to achieve, within 

your role at the company? 
7. What would you state are the company’s strengths and weaknesses? 
8. a) How would you describe the main reason behind rebranding the company? 
 b) If everything works as planned, what is the final goal of this process? 
9. a) Which possibilities can the company face after and during rebranding it’s image? 
 b) And which difficulties? 
10. Are there any specific companies that you’re using as inspiration in the phase of 

rebranding? Please elaborate why. 
11. a) Do you know an example of an unsuccessful rebranding that a company carried 

through?  
 b) If yes, why do you think it didn't work out? 
12. Please name something within the company that will change and something that will stay 

the same throughout this process? 
13. Will the rebranding phase affect everyone at the company? Please elaborate your answer. 
14. Is there a possibility that the existing customers might think that the company’s DNA will 

get lost in the process? If yes, how will you work to prevent this from happening? 
15. Is there anything that you would like to add? 
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Part 2 - Influencer marketing 

1. a) Could you name three influencers that you work with today that are mainly used as a 
strategy in rebranding the company? 

 b) In what way do you believe that these influencers bring value to the company  
 and what the company aspires to become? 
2. When using influencer marketing as a strategy in the company, are there different types of 

influencers for different purposes? If yes, please elaborate. 
3. a) Are influencers that the company works with used as profiles for your customers to 

identify with, or to look up to and desire to become? 
 b) Why is this type of influencer is to prefer? 
4. a) How do you work to create a match between the company’s and the influencers image? 
 b) Which criterias are the most important to match between the company and the 
 influencers? 
 c) Please describe what the process in identifying these criterias looks like. 
5. Does influencer marketing play a vital role in the rebranding phase? If yes, please 

elaborate. 
6. What are the risks of working with influencer marketing? 
7. How do you think rebranding the company through certain influencers will affect the 

customers perception of the company?  
8. Is there anything that you would like to add? 

Closing 

Thank you for your time! 

Bilaga 2. Intervjuguide för Respondent F 

Introduction 

This is a market research concerning “the possibilities and difficulties of influencer 
marketing". This interview will be held in person and will simultaneously be taped then later 
transcribed for our research. Name may be confidential if wished upon. Please give as 
informative answers as possible and elaborate if asked upon, answering the questions. The 
interview will take about 45 minutes. 

Questions 

1. Please name your title and shortly describe what you work with. 
2. Please shortly describe yourself and your background. 
3. How long experience do you have in working with social media and influencer 

marketing? 
4. Do you believe that influencer marketing works differently today compared to when you 

started working in the area? If yes, in what way? 
5. Do you see influencer marketing changing in the future? If yes, in what way? 
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6. What is important to think about and strategically plan for when creating a company’s 
social media platforms? 

7. Which type of presence should a company have on social media? For example, how often 
they post, usage of stories, different type of platforms and more. 

8. Do you believe that influencers bring value to a company? Please elaborate and name 
examples that comes to your mind. 

9. What are the risks of working with influencer marketing? 
10. When using influencer marketing as a strategy in a company, are there different types of 

influencers for different purposes? If yes, please elaborate. 
11. In what way do you believe is the best way to create a match between a company’s and an 

influencers image? 
12. If entering a new market and using influencer collaborations in that specific market, what 

factors need to be taken in consideration? 
13. Which criteria are the most important to match between a company and an influencer? 
14. Please describe what the process in identifying these criteria looks like. 
15. Do you believe that working through certain influencers can affect the customers 

perception of a company? 
16. Is there anything that you would like to add? 

Closing 

Thank you for your time! 

Bilaga 3. Positioneringskarta - Baum und Pferdgarten 
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Bilaga 4. Positioneringskarta - Analys av företag 

Bilaga 5. Kvantitativ beräkning - Sammanfattad tabell över interaktion 

Företag Prisklass Basic/Kreativitet

DAY Birger et Mikkelsen Medel - Låg Basic

Baum und Pferdgarten Medel - Hög Kreativitet

Ganni Medel - Hög Kreativitet

Munthe Medel Basic

Samsøe & Samsøe Låg Basic/Kreativitet

Designers Remix Medel - Hög Basic/Kreativitet

By Malene Birger Medel - Hög Basic

Saks Potts Hög Kreativitet

Stine Goya Medel - Hög Kreativitet

Gestuz Medel Basic/Kreativitet

Bruuns Bazaar Medel - Låg Basic

Prisklass - Låg >2000 kr

Prisklass - Medel 2000-5000kr

Prisklass - Hög 5000kr<

Kategori Medelvärde -  
gillamarkeringar (st)

Medelvärde - interaktion (%)

Övrigt material 1368,6 1,03

Samarbeten med influerare 1258,1 0,95

Lookbooks 997,1 0,75

Personligt material 869,6 0,65

Material bakom kulisserna 781,5 0,59

Visningar 722,2 0,54

Stillbilder 609,3 0,46

Kampanjer 517,5 0,39



!56

Bilaga 6. Kvantitativ beräkning - Interaktion 

Formel: 

 

M ÷ antal följare = (I × 100) = I% 

S = slumpmässigt valt inlägg    M = medelvärde    I = interaktion    I% = interaktion i %  

1. Inlägg med övrigt material, t.ex. bilder på blommor, konst eller djur - 1,03 %  

(880 + 268 + 2077 + 1617 + 519 + 1273 + 849 + 339 + 2469 + 3395) ÷ 10 = 1368,6  

1368,6 ÷ 133 000 = (0,01029023 × 100) = ~ 1,03 %  

2. Inlägg med material från samarbeten med influerare - 0,95% 

(1176 + 841 + 1722 + 893 + 2528 + 650 + 807 + 671 + 1337 + 1965) ÷ 10 = 1258,1  

1258,1 ÷ 133 000 = (0,0094594 × 100) = ~ 0,95%  

3. Inlägg med material från lookbooks - 0,75% 

(236 + 340 + 1166 + 946 + 999 + 751 + 2108 + 1050 + 1799 + 576) ÷ 10 = 997,1  

997,1 ÷ 133 000 = (0,00749699 × 100) = ~ 0,75%  

4. Inlägg med personligt material, t.ex. bilder på anställda - 0,65% 

(730 + 406 + 658 + 1482 + 2283 + 341 + 753 + 276 + 364 + 1403) ÷ 10 = 869,6  

869,6 ÷ 133 000 = (0,00653835 × 100) = ~ 0,65%  

5. Inlägg med material från plåtningar bakom kulisserna - 0,59% 

(643 + 1741 + 887 + 778 + 360 + 636 + 409 + 956 + 367 + 1038) ÷ 10 = 781,5  

781,5 ÷ 133 000 = (0,00587594 × 100) = ~ 0,59%  

6. Inlägg med material från visningar - 0,54% 

(523 + 696 + 531 + 554 + 727 + 525 + 581 + 1500 + 540 + 1045) ÷ 10 = 722,2  

722,2 ÷ 133 000 = (0,00543008 × 100) = ~ 0,54%  

(S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S 7 + S8 + S9 + S10) ÷ 10 = M
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7. Inlägg med material från stillbilder - 0,46% 

(1267 + 612 + 1417 + 311 + 452 + 456 + 321 + 501 + 415 + 341) ÷ 10 = 609,3  

609,3 ÷ 133 000 = (0,0045812 × 100) = ~ 0,46%  

8. Inlägg med material från kampanjer - 0,39% 

(320 + 217 + 325 + 942 + 451 + 566 + 372 + 735 + 482 + 765) ÷ 10 = 517,5  

517,5 ÷ 133 000 = (0,00389098 × 100) = ~ 0,39%  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	BILAGOR
	Bilaga 1. Intervjuguide för Respondent A-E
	Bilaga 2. Intervjuguide för Respondent F
	Bilaga 3. Positioneringskarta - Baum und Pferdgarten
	Bilaga 4. Positioneringskarta - Analys av företag
	Bilaga 5. Kvantitativ beräkning - Sammanfattad tabell över interaktion
	Bilaga 6. Kvantitativ beräkning - Interaktion

