
Influencer marketing



HEJ! Jag heter Sara Rönne och jag älskar säljdrivande marknadsföring.

Jag är en influencer, digital strateg, analytiker och skribent
…med bakgrund som nationalekonom, omvärldsanalytiker och marknadschef.



INFLUENCERS

• Inflytande över andra människor och en räckvidd som når utanför den 
egna kompiskretsen

• Celebrity Vs. Native

• Påverkar köpbeslut: 3 av 4 har köpt något efter att ha läst om det på en 
blogg (liknande siffror för Instagram)

• Finns på ”alla” plattformar

• …och ja! Det finns fler kvinnliga än manliga influencers, men män tjänar 
30% mer än kvinnor 



INFLUENCERS
• Micro, Macro och Mega

• Många följare innebär inte att man 
automatiskt är en influencer – man 
måste också ha en påverkan på sina 
följare.

• Påverkar köpbeslut: 5 gånger större chans 
att man köper en produkt efter tips från 
någon man känner förtroende för i SoMe.

• Heltids-/deltidsyrke

• Blir ofta experter genom sin nischade 
kunskap och vilja att utvecklas. Får andra 
uppdrag, t.ex. i redaktionell media, 
föreläsningar, utbildare…



Besöksnäringen: nyckeln är        
att skapa längtan!

En relevant influencer är 
duktig på story telling!

Case: MICROSOFT



SILVA: relevant och långsiktigt



Astrid Wild: integrera med eget innehåll

• Startades 2019. Omsatte 2 miljoner 2020 
och 7 miljoner 2021. 

• Strategin har varit en nära dialog med 
kunderna, t.ex. öppen med feedback

• Skapat buzz och tillhörighet genom micro
influencers

• Engagerat sitt community och tillsammans 
skapat stolthet: intervjuer i nyhetsbrev, på 
hemsida etc

• Jobbar strategiskt tillsammans med andra 
brands, t.ex. skoföretaget Blankens för 
identitet och nå liknande målgrupp

• Tydligt bildspråk
• 2019-2022 investerade Astrid Wild tid. Från 

2022 investerar de också pengar.



Visit Dalarna: du får vad du betalar för



Bonustips

• Visit Dalarna: köper inte bara uppmärksamheten i mina kanaler, de 
köper också bilder till sin bildbank och content till sin egna sajt.
• Vad mer kan du få? Länkkraft från bloggare!
• Jobba med mellanstora influencers så får du mer engagemang.
• Gör det enkelt att konvertera!
• Relationer betyder allt.


