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Förord	 
 
Fenomenet kring influencer marketing lyckades fängsla oss från första stund och vår 

fascination har bara ökat i takt med att vi studerat ämnet närmare, både sett till teori  

men framförallt praktik. Vi vill därmed rikta ett extra stort tack till alla medverkande 

respondenter och informanter, vi uppskattar att ni tog er tid och svarade på våra frågor, 

trots julstress. Vi vill också ta tillfället i akt och tacka vår handledare Kent Lövgren för 

värdefulla råd och tips under arbetets gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka Anneli Diaz för uppmuntrande ord längs vägen!  
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Abstract  
Titel: Moderna nyanser av klassiska allianser - en kvalitativ studie kring digitala 

influencer-samarbeten 
Författare:  Felicia Karlström och Linda Söderström 
Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport, HT-15, 2015 
Antal ord i uppsatsen: 15 527 
Problemformulering och syfte: The growth of new channels has increased the amount of 

sales messages vying for consumers' attention, changing the conditions for marketing 

communications. Marketing in social media channels has become a way to keep up with the 

consumers. However, recent indications points towards a weariness regarding advertising in 

these channels as well. This has led to new marketing methods emerging, influencer marketing 

being on these. Previous studies have often examined certain parts of the phenomenon, such as 

product placement in social media, brand alliances, celebrity endorsers or the message process 

between opinion leader and receiver. This study intends to build upon this type of research, 

from a communicative perspective, to get a better understanding of this type of marketing.  

The main purpose of this study is to, from a communicative transmitter’s perspective, increase the 

understanding of digital influencer-collaborations, by examining six companies within the Swedish 

apparel and accessory retail market.  

 
Metod och material: This study has a qualitative approach, since we wanted to acquire a 

deeper understanding of the phenomenon by examining how companies view and make use 

of influencer marketing, as a way of communicating with the market. We gained information 

through eight interviews, in person and over the phone. The interviews are conducted with 

six Swedish companies within the apparel and accessory market as well as two additional 

interviews with an influencer-marketing bureau and a lawyer with knowledge of the 

 marketing laws in Sweden.  
 
Huvudresultat: The main conclusions we’ve drawn from this study is that influencer-

collaborations are hard to define, in the sense that the underlying purpose and the way it’s 

looked upon seem to differ at this point. This seem to effect the way companies handles 

influencer-collaborations, some having a greater focus on product promotion while others  

use the influencers as a way of strengthen the brand. However, regarding the reasons this kind 

of marketing method is being used on Instagram, the companies appear unanimous, meaning  

it’s a great way to reach a wider or more specific target audience. We’ve also found that the 

companies seem to share similar thoughts on what factors are most vital to a successful 

influencer-collaboration, the credibility being one of those. Moreover, the juridical aspect is of 

great interest, as it appears to be somewhat of a gap between what the law states and how the 

companies handles it, possible due to the different opinions on how evident these collaborations 

should appear.  
 
Nyckelord: Influencer marketing, Influencer-samarbeten, Marknadskommunikation, Sociala medier, 

Instagram, Produktplacering, Varumärkesallianser, Reklamtrötthet, Varumärke, Brand, Endorser 
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1.	Introduktion	
Influencers have always been around, even before social media was around. From Kate Moss who 

revived the Birkenstock brand, to Steve McQueen who made millions of men wear the Persol 

sunglasses. Now, the influencers are on social platforms such as Instagram and they are more 

influential than ever before. They reach more people than the largest magazines or TV channels in 

the world.... It creates a huge opportunity for brands to reach out to their target customers, and has 

created a booming new marketing trend called influencer marketing. (Andersson, 2015) 
 

Trots att de tekniska möjligheterna för kommunikation mellan företag och individ aldrig 

varit större, är det en ständig utmaning för företag såväl som för marknadsförare att nå ut 

med sin kommunikation (Sveriges Marknadsförbund, 2011). Detta eftersom mottagarna får 

allt större möjligheter att ignorera budskap samtidigt som konkurrensen i informations-

flödet ökar (Lehu, 2007: 33). Undersökningar påvisar hur människor blir allt mer trötta på 

reklam och konsekvensen blir ett så kallat reklamundvikande beteende. Denna reklam-

trötthet diskuteras oftast i samband med traditionella mediekanaler så som TV, tidningar 

och direktreklam. Dock antyder nyare studier på dess existens i även andra, modernare 

kanaler så som sociala medier (Leigert, 2013: 63-65).  
 

Sociala medier har under de senaste åren erhållit en hög status och setts som en slags 

universallösning för kommunikation med marknaden, men ska man tro de nya rönen så 

räcker det inte längre att be konsumenterna om “likes” eller posta en produktbild på 

Instagram. För även det börjar ses som störande reklam i mottagarnas ögon (Leigert, 2013: 

60). För att ta sig runt dessa hinder gäller det att hitta nya vägar för företagen att 

kommunicera. Ett sätt att gå tillväga, som växer för var dag, är influencer marketing i 

sociala medier. Företag tar hjälp av influencers med breda sociala nätverk och ofta starka 

personliga varumärken för att nå ut med sina budskap (Tuten, Salomon, 2013:93). I och 

med denna utveckling har det emellertid uppstått en viss diskussion i samhällsdebatten. 

Problematiken kan till stor del sammanfattas i begreppet “smygreklam”, vilket är  ett ämne 

som tenderar att väcka känslor, då gränserna mellan reklam och faktiskt innehåll blir allt 

otydligare. Detta är något som påverkar oss alla i samhället, speciellt då vi nås av mer och 

mer reklam för varje dag som går (Jarlbro, Söderlund, 2012). Det finns därmed också en 

intressant juridisk aspekt rörande ämnet. Vi vill med denna uppsats undersöka fenomenet 

med influencer-samarbeten mer ingående, hur det kan användas för kommunikation med 

marknaden och vilka förutsättningar och restriktioner som finns.  
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1.1	Problembakgrund 
Denna typ av kommunikation i sociala mediekanaler är, som redan nämnt, ett relativt nytt 

fenomen. Det är också något som märks när man tittar på den forskning som finns, många 

studier berör i huvudsak specifika delar av ämnesområdet. Med vår uppsats vill vi bygga 

vidare på den forskning som finns genom att undersöka fenomenet ur ett sändarperspektiv, 

med en kommunikativ utgångspunkt. 
 

Falkheimer och Heide diskuterar i sin studie hur marknadskommunikationens karaktär 

har skiftat, från kortlivade, taktiska kommunikationskampanjer till mer interaktiva, 

strategiska och relationsbyggande aktiviteter (Falkheimer, Heide, 2014). Hallahan 

argumenterar i likande banor och menar att den digitala eran har gjort det allt svårare att 

skilja mellan vad som är reklam, public relations och säljaktiviteter, då teknologin 

konvergerar dessa kommunikationskanaler (Hallahan et al, 2007). I forskning från 2009 

hävdar Mangold och Faulds att sociala medier kan ses som ett hybridelement i Kotlers 

klassiska Promotion Mix och därför bör behandlas därefter (Mangold, Faulds, 2009). 

Constantinides lyfter fram att sociala medier har inneburit en stor omvälvning gällande 

maktstrukturer mellan sändare och mottagare, vilket bidragit till kunder som är mer 

sofistikerade och svårare att påverka, övertyga och behålla (Constantinides, 2014). 

 
I en nylig studie från 2015 visar Liu, Chou och Liao att produktplacering i sociala medier 

är i princip lika effektivt som produktplaceringar i andra medier. Liu, Chou och Liao 

argumenterar dock för svårigheterna med att mäta effekterna av produktplacering, då det 

finns många omkringliggande faktorer som kan påverka utkomsten (Liu, Chou, Liao, 2015). 

Rinallo, Basuroy, Wu och Jeon menar att marknadsförare i allt högre utsträckning förlitar 

sig på marknadsföringsmetoder som bygger på spridning av produkt-information från, vad 

som ter sig vara, en tredje oberoende part (Rinallo, et al. 2013). Hollensen och 

Schimmelpfennig beskriver i sin fallstudie från 2013 hur endorser-processen ser ut mellan 

företag och ”kändis”. Uzunoglu och Misci Kip har undersökt rollen mellan digital 

influencers (opinionsbildare) och deras följare. De sammanfattar det hela genom en 

modifierad two-step flow-modell, Brand communication through digital influencer-

model  (Uzunoglu och Misci Kip, 2014). 
	
	 	



Moderna nyanser av klassiska allianser 

 
 

3 
 

1.2	Syfte	och	frågeställningar 
Denna uppsats ämnar att, utifrån ett kommunikativt sändarperspektiv, öka förståelsen för 

digitala influencer-samarbeten, genom att undersöka sex företag inom den svenska mode- och 

detaljhandeln.  
 

• På vilka sätt kan digitala influencer-samarbeten användas för att kommunicera med 

konsumentmarknaden? 

 

• Hur arbetar svenska företag inom mode- och detaljhandeln med influencer-samarbeten 

på Instagram? 

 

• Hur förhåller sig företagen till den rådande lagstiftningen kring kommersiella budskap i 

sociala medier? 

	

1.2.1	Avgränsningar	 
När vi använder begreppet sociala medier syftar vi på alla sociala medier, så som Facebook, 

Snapchat, Twitter, Instagram, Youtube med fler. I direkt anslutning till vår undersökning 

har vi dock valt att avgränsa oss till det sociala fotodelningsnätverket Instagram, dels för att 

förenkla urvalsprocessen och dels för att Instagram är en av de populäraste plattformarna 

för denna typ av kommunikation.   
 
Vårt valda ämne inkluderar en budskapsprocess samt relation mellan såväl sändare 

(företag) som opinionsledare (influencer) samt mottagare (konsument). I denna studie  

har vi dock valt att avgränsa oss till de ursprungliga sändarna, det vill säga, företagen.  

Detta innebär att vi valt att inte undersöka ämnet utifrån ett mottagare eller influencer-

perspektiv, då omfattningen skulle blivit för stor för denna studie. Dock berör vi  

självklart deras roll i det hela, men utifrån företagens synvinkel.  
 
Influencer-marketing är ett ämne som till viss del gränsar mot psykologins ämnesområde, 

det vill säga hur människor påverkas av andra och vilka anledningar som ligger bakom. 

Detta är emellertid en studie inom området medie- och kommunikationsvetenskap vilket 

innebär att vi valt att avgränsa studien till den kommunikativa delen av ämnet, vissa social-

psykologiska faktorer berörs dock.   
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1.3	Begreppsutredning	 
I denna studie har vi valt att ej översätta vissa centrala begrepp från engelska till svenska. 

Anledningen till detta är att många uttryck saknar en svensk motsvarighet, då branschen 

oftast använder sig av original uttrycken. Exempel på detta är uttrycket influencer, som 

saknar en fullgod översättning. Genom att behålla vissa av de engelska begreppen minskar 

vi risken för missförstånd eller oklarheter som kan uppstå i översättningen.  
 
Influencer-samarbeten (alternativt digitala influencer-samarbeten) är ett samlingsbegrepp 

som vi kommer att använda i denna studie, för att täcka in det fenomen vi valt att 

undersöka. Det vill säga, att företag tar hjälp av influencers med breda sociala nätverk och 

ofta starka personliga varumärken för att nå ut med sina budskap, i sociala mediekanaler. 

För att undvika missförstånd vill vi poängtera att en influencer kan vara exempelvis en 

kändis eller en bloggare, eller någon annan typ av personlighet. Gemensamt är att de har en 

inflytelserik position och möjlighet att nå ut till en större följarkrets än gemene man.  
 
Vi kommer även använda det engelska begreppet endorser. En endorser är någon, oftast en 

välkänd person, som används i marknadsföringssammanhang för att framföra att de gillar 

eller använder en speciell produkt. Till skillnad från en influencer, så används begreppet 

endorser inte specifikt i sociala medie-sammanhang, utan är således en bredare och mer 

teoretiskt vedertagen definition.  
 
Digitala medier är ett uttryck som kommer nämnas ett antal gånger, med digitala medier 

menar vi alla sociala och digitala medieplattformar samt kanaler som vuxit fram de senaste 

åren. Med traditionella medier syftar på medier som bland annat, dagspress, veckopress, 

tidskrifter, TV och radio. 
 
Instagram är en fotodelningstjänst och en social mediekanal, där en användare kan dela med 

sig av sina bilder. Vi kommer benämna de närliggande begreppen, regram, hashtag och 

post. Med regram menar vi att en användare (företag i detta fall) återpostar ett inlägg från en 

annan användare, i syfte att interagera och uppmärksamma andra användare på Instagram. 

Begreppet post  innebär att en användare publicerar ett inlägg på Instagram, eller liknande 

social mediekanal. Med hashtag syftar vi på att en användare på Instagram skriver ut något 

bakom symbolen “#”, detta är ett sätt att märka posts och göra det möjligt för andra att hitta 

innehåll under samma hashtag.  
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1.4	Empirisk	bakgrund	 

 
Karin Abrahamsson, marknadsansvarig för Scorett. Scorett är en av Sveriges ledande 

detaljistkedja inom skor och accessoarer. På Instagram har @scorettofficial 7940 följare.  
 
Linda Härlin, marknadsansvarig och Helena Gregory, projektledare på Synsam.  

Synsam är Nordens ledande optikkedja. På Instagram har @synsam_sv 1640 följare.  
 
Amelie Nyblaeus, marknadsansvarig på Hunkydory. Hunkydory är ett skandinaviskt 

klädmärke. På  Instagram har @hunkydorysthlm 21 900 följare. 
 
Jan Elfström, delägare och marknadsansvarig på Jofama. Jofama är idag en av  

Skandinaviens största och äldsta modeföretag med inriktning på läder- och 

skinnprodukter. På Instagram har @jofamafashion i skrivande stund 11 786 följare.   
 
Emma Bergqvist, brand manager på Dry Lake. Dry Lake är ett nyetablerat svenskt 

modeföretag. På Instagram har @drylakeofficial 6400 följare.  
 
Mia Kristenson, digital marketing project manager, arbetar med alla sociala medier på  

J. Lindeberg, ett internationellt klädmärke. På Instagram har @jlindebergjournal och 

@jlindebergwoman totalt 21 000 följare.  
 
Informantintervjun är gjord med Tobias Eltell, Förbundsjurist på Sveriges annonsörer, som 

arbetar inom områdena marknadsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Har även skrivit 

boken “Reklamjuridikguiden” från 2012 tillsammans med Johan Åberg. 
 
Informantintervju nummer två, är utförd med Fredrik Andersson, CMO och grundare av 

Tailify. Tailify är ett företag som startades 2013, de arbetar med att koppla ihop 

varumärken med inflytelserika personer, specifikt på Instagram. Har kunder som bland 

annat, Coca-Cola, Nespresso, Marc-Jacobs, Disney, Universal. 
 
 

 

 

 

 

	 	



Moderna nyanser av klassiska allianser 

 
 

6 
 

2.	Teoretisk	referensram 
I  kommande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som bygger på teorier och tidigare 

forskning. Vi har valt att motivera våra teorival i inledningen av varje huvudområde.  
 

2.1	Marknadskommunikationens	grunder			 
Eftersom vår studie har ett kommunikativt sändarfokus kommer vi utgå från marknads-

kommunikationens teoribildningar, med fokus på marknadsföring och medietyper. Vi har 

också valt att lyfta fram konverteringen av marknadsaktiviteter, för att åskådliggöra hur 

nya marknadsföringsmetoder kan förhålla sig i relation till mer traditionella idébildningar. 

Mårtenson menar att den traditionella marknadskommunikationens grunder bygger på 

företags kommunikation med konsumenterna, också kallat business-to-consumers (B2C). 

Detta kan exemplifieras genom olika typer av reklam, public relations eller sponsring, med 

flera (Mårtenson, 2009: 19). Amneús lyfter fram en ännu enklare definition och menar att 

marknadskommunikation handlar om att som företag få andra att göra som man vill, helst 

utan att de tänker på det (Amneús, 2010: 8). Dagens marknadskommunikation innefattar 

dock betydligt mer, den avser alla kontakter som företag har med olika slags kundgrupper 

samt intressenter (Mårtenson, 2009: 17). Falkheimer och Heide menar dessutom att 

marknadskommunikationens karaktär har skiftat. Från att tidigare varit inriktat på 

kortsiktiga, taktiska kommunikationskampanjer till att nu förespråka en mer strategisk, 

interaktiv och relationsbyggande typ av kommunikation (Falkheimer, Heide, 2014).  

Winer framhåller i närhet till Falkheimer och Heide att det har skett en tydlig förändring i 

medie-samhället, tack vare nya typer av mediekanaler finns det idag otroligt många sätt för 

företag att nå ut till sina konsumenter (Winer, 2009). Pahlberg och Bengtson menar i likhet 

med Winer att denna medierevolution har påverkat marknadssituationen för majoriteten 

av företag, både positivt och negativt, speciellt gällande nya konkurrenter, marknader och 

kunder. Det råder dock inga tvivel om att omställningen höjer kraven på 

marknadskompetensen hos företagen (Pahlberg, Bengtson, 2013: 25).  
 
2.1.1	Konvergerade	marknadsaktiviteter	och	medietyper	
Traditionellt sett har marknadsföring handlat om produktutveckling, produktmodifiering 

och prissättning men definitionen har blivit bredare med åren. Ström och Vendel (2015: 53) 

förklarar följande: 

 

Marknadsföring i dess enklaste form syftar till att överbygga mentala och fysiska 

avstånd mellan tillverkare och konsumenter med hjälp av kommunikation (påverkan) 

och distrubition (plats)   

 

Marknadsförare har länge använt sig av Kotlers Promotion Mix för att förenkla kategori-

seringen av olika typer av marknadsverkyg. Mixen delar upp följande marknadsförings-

metoder; advertising, sales promotion, personal selling, public relations och direct 

marketing (Kotler, Armstrong, Parment, 2011: 374). Hallahan menar dock att den digitala 

eran har gjort det allt svårare att skilja bland vad som är reklam, public relations och 

säljaktiviteter, då teknologin konvergerar dessa kommunikationskanaler (Hallahan et al, 
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2007). I närhet till detta lyfter Mårtenson (2009: 291) fram att det är nästintill omöjligt att 

dela upp marknadskommunikations aktiviteter i renodlade, separata kategorier:  

 

Uppdelningen skall snarare tolkas som att vissa aktiviteter är mer lämpade för 

varumärkesbudskap i syfte att skapa en bild av varumärket, medan andra aktiviteter 

är mer lämpade för att stimulera efterfrågan av det. 

 

I linje med detta växer ytterligare en aspekt fram, Leigert förklarar att det finns det tre olika 

kärntyper av media. Ägd media är den första typen och innefattar kanaler som ett företag 

själva äger och har kontroll över, exempelvis en egen webbplats. Den andra typen, förtjänad 

media, inbegriper när konsumenter eller andra personer diskuterar och pratar om ett 

företag, på eget bevåg. Förtjänad media anses vara väldigt effektivt eftersom företaget 

nämns i en kontext där vänner och bekanta känner ett högre förtroende för det som sägs, 

än om företaget själva hade uppmanat till ett köp (Leigert, 2014: 62). Den tredje och sista 

kärntypen är köpt media, som är det mest traditionella sättet att marknadsföra sig via. 

Exempel på köpt media kan vara TV-reklam, radioreklam eller digitala annonsplatser. Till 

denna kategori hör också betalade partnerskap och samarbeten i bloggar, spel eller likande 

medier (Tuten, Solomon, 2013: 124). Dessa tre kärntyper kan nedan ses i en digital kontext, 

modellen visar också hur dessa kategorier går ihop och integrerar med varandra. 
 

 

Relationships among Earned, Paid and Owned Media-model  (Tuten och Salomon, 2013: 

113). 

2.2	Att	kommunicera	ett	varumärke 
Härnäst introduceras varumärkeskommunikation, i syfte att ge en summarisk bild över 

varumärken och hur dessa kan ses i termer av kapital och värden, något som ligger till 

grund för många idébildningar kring varumärkesallianser. Som nämnt inledningsvis har 
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förutsättningarna för marknadskommunikation förändrats, likväl ställer sig konsumenter 

fortfarande frågan, varför ska jag lyssna på just ditt budskap när hela samhället svämmar 

över med budskap? (Mårtenson, 2009: 18). Konsumenter ställer allt högre krav på 

företagens anseende och tenderar att gynna företag som de känner förtroende för. När allt 

kommer omkring handlar det till mångt och mycket om varumärket (Bergström, 2012: 

52f). Aaker förklarar begreppet varumärke som ett kännetecken som särskiljer en produkt 

eller tjänst från en annan. Vilket kan betecknas av ett namn, en symbol (logotyp) eller andra 

aspekter som exempelvis förpackningsdesign (Aaker, 1991: 7). Kotler, et al, i likhet med 

Bergström framhåller en mer emotionell definition och menar att ett varumärke handlar 

om en känsla, då det representerar allt som ett företag kan tänkas betyda för konsumenten 

(Kotler, et al. 2011: 263, Bergström, 2012: 74). Detta gör varumärket till den kanske absolut 

viktigaste delen av ett företags tillgångar (Kotler, et al, 2011: 263). Mårtenson belyser i linje 

med detta vikten av skapa en tydlig varumärkesidentitet. Identiteten består ofta av flera 

typer av associationer som bör förstärkas eller bevaras genom marknadskommunikation 

(Mårtenson, 2009: 79).  

	

2.2.1	Varumärkeskapital	och	allianser		
Hollensen och Schimmelpfennig menar att möjligheterna för företag att differentiera sina 

produkter, genom egenskaper och tekniska fördelar, blivit allt mer begränsade. I och med 

detta har kommunikationen antagit en mer symbolisk och emotionell inriktning, där större 

tyngd läggs på att skapa socio-psykologiska associationer hos konsumenterna (Hollensen 

och Schimmelpfennig, 2013). I närhet till detta blir begreppet varumärkeskapital (benämns 

även som brand equity) högst relevant. Aaker sammanfattar brand equity som ett mått på 

varumärkestillgångar och lyfter fram värden som kännedom, anseende, differentiering, 

energi, relevans och lojalitet(Aaker, 2004: 83f). Ett sätt för företag att öka varumärkes-

kapital är genom att låna associationer från andra parter och länka dem till sitt eget 

varumärke, vilket skapar så kallade sekundära varumärkesassociationer (Kotler, et al, 2011: 

242f). 
 
Blackett & Boad definierar varumärkesallianser som att två eller flera parter väljer att 

inleda ett strategiskt samarbete, i förhoppning att de tillsammans kan skapa positiva 

effekter som ger ett ökat värde för båda parter (Blackett, Boad, 1997: 6f). Ström och Vendel 

framhåller ett modernare begrepp, co-creation, för att sammanfatta varumärkessamarbeten 

med fokus på innehåll i specifikt digitala plattformar (Ström, Vendel, 2015: 15). Dahlén och 

Lange menar att grundstenen i alla varumärkesallianser är att välja en samarbetspartner 

med omsorg. Detta minimerar risken för negativa konsekvenser, som en försämrad 

position på marknaden eller mindre bra publicitet (Dahlén, Lange, 2009: 268). Varumärkes-

allianser kan också innefatta ett partnerskap mellan varumärke och individ, den sistnämna 

är många gånger en person med ett starkt personligt varumärke av hög status (Seno, Lukas, 

2007). Detta är något vi återkommer till längre ned i kapitlet, i samband med 

individsponsring och endorsers.    
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2.3	Reklamens	framväxt	och	förnyelse		 
Nedan går vi in lite närmare på reklam, en kortfattad beskrivning av dess utveckling samt 

hur reklamens förutsättningar förändrats, vilket innefattar brus och reklamtrötthet. Vi 

anser att detta ämnesområde är av intresse då det ger en en inblick i reklamens förnyade 

skepnad. Rosengren och Sjödin menar i likhet med Bergström att reklam kan ses som den 

slutliga delen av marknadsföringskedjan och som ett samlingsbegrepp för många sorters 

planerad kommunikation från företag till nuvarande eller potentiella kunder (Rosengren, 

Sjödin, 2011: 154, Bergström, 2015: 52). Sverige har under de senaste tjugo åren bevittnat 

en fördubbling av reklam men det är långt ifrån en unik utveckling, en ökning av 

kommersiellt innehåll ses på de allra flesta håll i världen (Rosengren, Sjödin, 2011: 8). 

Rosengren och Sjödin lyfter vidare fram reklamens ständiga förnyelse och omvandling. 

Något som innefattar hur reklamen ser ut, på vilka sätt den produceras och inte minst vart 

mottagarna möter den (Rosengren, Sjödin, 2011: 12).	Enligt Lindh, Gustafsson och Falk kan 

reklam och dess utformning ses som en avbild av samtiden och därmed går det att urskilja 

vissa trender genom historien. Det var först på 80-talet som reklamen började belysa 

självförverkligande med fokus på mottagarnas livsstil. Denna trend fortsatte sedan in på 

1990-talet och reklamen blev allt mer emotionellt inriktad, något vi ser än idag. Kraven på 

reklamens genomslagskraft blir dock allt högre i takt med ett ökat medie- och 

informationsbrus (Lindh, Gustafsson, Falk, 2013). 
 

2.3.1	Budskap	och	brus 

Ett ökat brus gör det således allt svårare för företag och organisationer att nå ut med sina 

budskap, trots att de tekniska möjligheterna är större än någonsin (Sveriges 

Marknadsförbund, 2011). Bergström (2015: 70) framhåller följande:  

 

Men ju mer de skriker desto mer ökar bruset och till slut blir det stopp. Mottagarna 

lyssnar utan att höra, tittar utan att se, berörs utan att känna. Då är det inte kraftigare 

stämband som behövs utan ett budskap, som är starkt nog att överrösta bruset även med 

en viskning. 
 

Brus är visserligen inte ett nytt problem, redan i mitten av 1900-talet var begreppet högst 

relevant. Shannon & Weaver visade i sin välkända teori från 1949 hur brus kan påverka hur 

ett meddelande tas emot av mottagarna (Shannon, Weaver, 1964: 7f). Denna teori är 

förvisso något daterad, men grundtanken är än idag av betydelse. Dock har begreppet brus 

genomgått en viss förändring, eller kanske snarare en expansion. I takt med att 

mediesamhället förändrats har även de omkringliggande störningsmomenten blivit allt fler 

(Leigert, 2014: 60). Ett av problemen är den stora mängd information som ständigt sänds 

ut, enligt en undersökning av Yankelovich Research från 2013, så nås en person av 3000-20 

000 reklam- och säljbudskap per dag (Gullström, 2015). Som en konsekvens av denna 

mängd budskap framhåller Rosengren och Sjödin att reklamundvikande beteende blir allt 

vanligare. Detta kan te sig på olika sätt, allt i från ordnade former av reklamaktivism, eller 

situationer där mottagarna helt enkelt inte litar på de budskap de möts av (Rosengren, 

Sjödin, 2011: 132f). Leigert är inne på samma spår och poängterar att reklamtröttheten 

leder till att konsumenterna ständigt hittar nya sätt att undvika säljbudskap. Ett exempel på 
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detta är den ökade användningen av reklamblockerande program på internet och mobila 

enheter (Leigert, 2014: 63). Ett av de mest välkända är Adblock, ett webbläsartillägg som i 

princip helt stänger ute reklam. En undersökning av Sifo, visar att hela 25 procent av 

svenskarna använder sig av någon typ av adblocker på sin dator eller mobila enhet. Trots 

detta så har de digitala medieköpen (det vill säga, köp av reklamplatser) än så länge inte 

minskat (Dagens Media, 2015).  

2.4	Digital	marketing 
Teorier och forskning kring digitala och sociala medier är av största intresse för denna 

studie, då det är vital förutsättning för influencer-marketing. Nedan berör vi definitioner, 

strategier samt förändringar som påverkat förhållandet mellan mottagare och sändare, i 

syfte att förstå vårt valda ämnesområde. Marknadskommunikation som sker i digitala 

medier inkluderar all typ av budskapsspridning genom digitala och sociala nätverk, appar, 

bloggar och spel (Winer, 2009). Ström menar att digitala kanaler kan fungera som verktyg 

för att hantera relationer mellan konsumenter och varumärken (Ström, Vendel, 2015: 54). 

Winer lyfter fram ekonomi som en betydande faktor till att företag använder sig av digitala 

medier. Generellt kostar det mindre att marknadsföra i digitala medier än i de traditionella 

kanalerna. Många företag blir också modigare och experimenterar i allt större utsträckning 

med dessa olika digitala former, samtidigt brottas de med den ständiga utmaningen att 

anpassa sitt budskap till det valda mediet. Winer påpekar dock att man inte bör räkna bort 

traditionell media, då det fortfarande är en stor del av de flesta företags marknads-

kommunikation. Samtidigt går det inte att bortse från att allt mer energi och fokus läggs på 

kommunikationsaktiviteter i just digitala mediekanaler (Winer, 2009). 
 
Tiago och Veríssimo menar i sin studie att den explosionsartade ökningen av 

webbplattformar (som på ett eller annat sätt underlättar socialt beteende online) inte bara 

har förändrat den digitala medievärlden utan även förutsättningarna för mänsklig 

interaktion. Tiago och Veríssimo (2014) poängterar följande: ”Verkliga sociala relationer har 

migrerat till den virtuella världen, vilket resulterar i onlinesamhällen som för samman människor 

från hela världen”. Tiago och Veríssimo framhåller vidare att detta öppnar upp oändliga 

dörrar för delning av kunskap, underhållning och möjligheter till dialoger mellan 

geografiskt åtskilda kulturer. Det är inte längre en fråga om människor loggar in och tar det 

av allt detta, utan en fråga om varför de gör det och på vilka sätt (Tiago, Veríssimo, 2014).  

 
2.4.1	Sociala	medier 
It took radio 38 years to reach 50  million listeners. TV took 13 years to reach 50 million users. The 

internet took four years to reach 50 million people. In under 9 months, Facebook added 100 million 

users. (Tuten, Solomon, 2013: 3).  
 
Bergström definierar sociala medier som ett samlingsnamn för alla 

kommunikationskanaler som tillåter människor att kommunicera direkt med varandra 

(Bergström, 2015: 58). Van Dijck presenterar en mer komplex syn och menar att sociala 

medieplattformar är en invecklad sammansättning av teknik, användarpraxis och kulturellt 

innehåll, baserat på människors behov gällande kommunikation och information (Van 
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Dijck, 2015). Tuten och Salomon framhåller att definitionen av sociala medier är 

svåröverskådlig, då det är i en föränderlig fas och ständigt expanderas (Tuten, Solomon, 

2013: 3). Kaplan och Haenlein framhåller att alla sociala medier inte är av samma slag men 

att en systematisk kategorisering är svår att göra på grund av plattformarnas skiftande 

natur. Vilket ofta resulterar i att alla sociala kanaler faller under samma breda definition 

(Kaplan, Haenlein, 2010). Ström och Vendel belyser likartat att sociala medier har många 

olikheter, främst sett till graden av sociala funktioner. Det vill säga, möjligheter till delning 

av innehåll, konversation och liknande (Ström, Vendel, 2015: 77). 
 
2.4.2	Social	media	marketing	 
Social media marketing handlar om kommunikation online via de olika sociala 

medieplattformarna, det bygger på att människor integrerar med varandra, ofta genom att 

framföra, skapa, bearbeta eller utbyta information av något slag (Tuten, Solomon, 2013: 2, 

14). Ioanid, Militaru och Mihai belyser vikten av att se på sociala medier i bredare termer 

än gillningar och delningar och menar att det snarare handlar om att överväga alla 

komponenter som kan öka konversationen runt varumärket (Ioanid, Militaru, Mihai, 

2015). I anknytning till detta belyser Mangold och Faulds att företag bör behandla sociala 

medier som som ett marknadsverktyg och se på mediet som ett hybridelement i Kotlers 

klassiska promotion mix. “[…]in a traditional sense it enables companies to talk to their customers, 

while in a nontraditional sense it enables customers to talk directly to one another“. Constantinides 

påpekar att sociala medier har inneburit en stor omvälvning gällande maktstrukturer 

mellan sändare och mottagare. Nya slags kundtyper har växt fram, kunder som är mer 

sofistikerade och svårare att påverka, övertyga och behålla. Constantinides (2014) 

sammanfattar följande: ”[…] future marketing paradigm will be based on openness, cooperation, co-

creation and an honest commitment to listen to and help rather than control the customer”. Heide 

påpekar dock att marknadsföring i sociala medier ofta ses på med allt för okritiska ögon 

och att företag lätt förblindas av mediets ”magiska” möjligheter, vilket leder till utopiska 

drömmar om effektivare kommunikation och ökad demokrati, där alla har möjlighet att 

delta (Heide, 2010). Fuchs belyser en liknande kritisk ståndpunkt och menar att de negativa 

aspekterna av sociala inte är tillräckligt studerade (Fuchs, 2015).  

 

Likväl har en stor mängd sociala mediestrategier växt fram under de senaste åren, många 

med målet att stärka varumärken på både kort och lång sikt. Tuten och Salomon menar 

dock att det är en stor skillnad mellan att påstå att man använder sig av sociala medier och 

att faktiskt ha en strategi som implementeras på ett genomtänkt sätt. Författarna framhåller 

begreppet social media marketing maturity, som ett sätt att bedöma vilken grad 

av ”mogenhet” ett företag uppfyller. De menar vidare att kommunikationsaktiviteter i dessa 

kanaler ofta börjar som experiment från företagens sida, men har en tendens att utvecklas 

till mer långsiktiga och planerade former, som sedan integreras med den övriga 

kommunikationen (Tuten och Salomon, 2013: 49). Bergström framhåller att det gäller för 

marknadscheferna att bestämma sig för vilka typer av sociala medier man vill befinna sig i, 

för att kunna avsätta rätt resurser för just den kanalen (Bergström, 2015: 58f).  

Constantinides beskriver den aktiva typen av strategi, som kännetecknas av att sociala 

medier används som en direkt typ av marknadsföring, i syfte att uppmuntra kundinflytande 
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och personifiera produkter. Detta ger också möjlighet att använda sociala medier för att 

utveckla plattformar för samarbeten och kundgenererat innehåll (Constantinides, 2014). 

Just kundgenererat innehåll, på engelska känt som consumer generated content (CGC), har 

ökat explosionsartat i och med sociala medier. Att ”vanliga” människor skapar olika typer 

av innehåll (historier, bilder, filmer och så vidare) är ingen ny företeelse men i och med 

sociala medier kan detta innehåll nu delas med väldigt många fler människor än bara de i 

den närmsta omgivningen. En stor del av denna typ av innehåll delas i en social kontext 

(zon 1) men eftersom det är något som publiceras och som möjliggör att andra människor 

kan ta del av det, gränsar det till zon 2 (Tuten, Solomon, 2013: 4f).  

 

 
The Social Publishing Zone-Modell av Tuten och Solomon, som beskriver de olika sociala media-

zonerna (Tuten, Solomon, 2013: 4). 

2.5	Värdestödjande	sammanhang	i	sociala	medier	 
I kommande del berör vi bland annat produktplacering, sponsring och endorsers. Vi anser 

att dessa aspekter kan bidra till en mer nyanserad bild av influencer-marketing, då de har 

många likheter. Vi kommer presentera dessa utifrån en värdestödjande reklamlogik med 

fokus på en social medie-kontext. Digitala kanaler och sociala plattformar har således spelat 

en väsentlig roll i tillgängliggörandet av innehåll (Ström, Vendel, 2015: 15). I marknads-

förings syfte måste emellertid ett större fokus läggas på vilken typ av innehåll som skapas 

och hur budskapen ska väcka mottagarnas uppmärksamhet (Rosengren, Sjödin, 2011: 184). 

Leigert menar att det inte längre handlar om att be mottagarna om “likes” eller posta en bild 

på en ny produkt på Instagram, då även det börjar ses som störande reklam och något 

mottagarna således helst undviker (Leigert, 2013: 60). Rosengren och Sjödin (2011: 184) 

lyfter fram värdestödjande reklam som ett verktyg i försök att komma runt problematiken: 

”Värdestödjande reklam bygger, helt kort, på att marknadsföraren ansluter sig till ett sammanhang 
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som människor värderar. Det kan röra sig om en annan produkt, ett visst innehåll eller en aktivitet”. 

Det här är långt ifrån ett nytt begrepp i kommunikationen värld, då det ligger i nära 

anknytning till kända föreställningar om push- och pullmarknadsföring samt köpta, ägda 

och förtjänade medier (Rosengren, Sjödin, 2011:184f), som vi beskrev inledningsvis. 

Författarna poängterar dock att denna typ av logik blir allt mer aktuell i nyare 

mediekanaler (Rosengren, Sjödin, 2011: 199). Jarno Vanhatapio är inne på samma spår: ”De 

är immuna mot traditionella marknads-föringsmetoder men även immuna mot nytraditionella 

sociala marknadsföringsmetoder. Vi är mitt i skiftet från sociala medier 1.0 till sociala medier 2.0 

[…]” (Jarno Vanhatapio, 2015). Rosengren och Sjödin framhåller att utmaningen således 

består av att finna sammanhang som mottagarna ser som användbara, attraktiva och 

accepterande (Rosengren, Sjödin, 2011: 189).  

 
2.5.1	Innehåll	av	hög	kvalité	 
Termen Content marketing är relativt ny i de svenska marknadsförarnas ordlista men har 

egentligen funnits sedan flera hundra år tillbaka, med rötter i relationsmarknadsföring och 

public relations (Barregren, Tegborg, 2013: 29). Content marketing handlar i grund och 

botten om att vinkla marknadsföring så att den liknar ett mer redaktionellt innehåll, något 

som uppfattas ha högre värde än traditionell reklam. Content marketing är således en 

marknadsföringmetod som ligger rätt i tiden, då den inte är lika påträngande som 

traditionell reklam. Målet med content marketing är att ha en sådan hög kvalité på sitt 

innehåll att en konsument självmant söker sig till budskapet, i teoretiska termer skulle man 

klassa det som en typ av pull-strategi (Bergström, 2015: 81). Kotler menar i likhet med 

Rosengren och Sjödin att pull-marketing i grund och botten handlar om att låta 

konsumenten komma självmant (Kotler, 2011: 390 och Rosengren, Sjödin, 2011: 61-62).  

 
2.5.2	Produktplacering,	individsponsring	och	endorsers 
Produktplacering går ut på att föra in produkter eller varumärkesnamn i olika typer av 

offentlig media, ofta i utbyte mot en summa pengar eller något annat värde. Reklamen 

“bäddas” alltså in i en annan kontext (ofta underhållande karaktär) och blir enligt Russel och 

Belch således en typ av hybridmarknadsföring (Russel, Belch, 2005). Liu, Chou och Liao 

visar i sin studie från 2015 att produktplacering i sociala medier fungerar lika väl som 

produktplaceringar i andra mer traditionella medier, som film och TV. Liu, Chou och Liao 

diskuterar dock svårigheterna med att mäta effekterna av produktplacering, då det finns 

många omkringliggande faktorer som kan påverka utkomsten (Liu, Chou, Liao, 2015).  
 
I närhet till produktplacering finner vi sponsring, i denna studie är individsponsring av 

störst intresse. Mårtenson menar att sponsring har en dold avsikt att övertala och således 

en mer subtil agenda än vanlig reklam. Värdet av att sponsra en individ kan sammanfattas i 

tre faktorer. Hur pass känd personen är, vilken typ av attraktionskraft denne upplevs ha 

och slutligen hur pass trovärdig individen är. Den sista aspekten är särskilt betydelsefull då 

detta avgör om mottagarna kommer tro på att personen i fråga och faktiskt identifiera sig 

med de produkter som sponsras (Mårtenson, 2009: 313f). Om trovärdigheten uteblir, kan 

det skada varumärket kraftigt (Keillor, 2007: 224). Mårtenson menar vidare att ovan 
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nämnda aspekter också kan appliceras på val av talespersoner, varumärkesambassadörer 

eller intygare (Mårtenson, 2009: 313).  
 
Mer ofta än sällan är det just  kändisar som landar dessa typer av “roller”, Mårtenson menar 

att uppmärksamhetsvärdet är en förklaringsfaktor till detta (Mårtenson, 2009: 424). I en 

studie av Brand Affinity Technologies visade det sig att sponsrade budskap som framförs av 

en känd person, på Facebook och Twitter, är 50% effektivare i cost-per-action1 än annonser 

på dessa kanaler som inte inkluderar kändisar (Lueck, 2015). Seno och Lukas framhåller att 

det är vetskapen att kändisar har egna varumärkesvärden som gör det till ett slags 

partnerskap, mer än bara ett sätt att marknadsföra produkter eller tjänster (Seno, Lukas, 

2007). Såväl Mårtenson som Keillor framhåller att det finns risker för företag att koppla 

ihop sina varumärken med celebriteter (Mårtenson, 2009: 428, Keillor, 2007: 223). Keillor 

(2007: 223) poängterar: ”[…] pinning a brand’s personality with a real, live celebrity may create 

risks that are totally outside the control of the firm”. 
 
2.5.3	Endorser-processen 
Keillor belyser i anknytning till detta att det är av största vikt, att veta vilken målgrupp man 

vill nå ut till, i valet av endorser, vilket innefattar kunskap kring målgruppens motivation 

och beslutsfattande process (Keillor, 2007: 235). Hollensen och Schimmelpfennig 

presenterar en mer detaljerad bild av endorser-processen i sin fallstudie från 2013, där de 

kommer fram till att urvalsprocessen ofta skiljer sig åt mellan företag. Hollensen och 

Schimmelpfennig illustrerar de två övergripande tillvägagångsätten genom två normativa 

modeller. Den första modellen “The Extended Endorser Selection Process Model” innebär att 

företag använder sig av en byrå som presenterar en uppsättning av utvalda kandidater. 

Företagen själva sedan välja den kandidat de vill gå vidare med, samt vilken prisklass som är 

rimlig. Processen avslutas med att företaget, byrån och kändisen och kändisens agent träffas 

för att fastslå kampanjen,  och ett kontrakt skrivs mellan parterna. Den andra modellen 

“The Compact Endorser Selection Process Model” utgör den minst omfattande urvalsprocessen, 

vilket innebär ett mindre antal berörda parter. Hollensen och Schimmelpfennig menar att 

det då är företagets egen marknadsavdelning som väljer ut en kändis, utan involvering från 

en byrå och att företaget direkt kontaktar kändisen eller dennes agent. Även denna process 

avslutas med att företaget och kändisen undertecknar ett kontrakt (Hollensen, 

Schimmelpfennig, 2013). 

2.6	Influencer	marketing	i	sociala	medier 
I detta avsnitt lyfter vi fram teorier och studier kring influencer-marketing och närliggande 

ämnesområden som WOM-kommunikation och Buzz-marketing. Vi har valt att beröra 

vissa socio-psykologiska faktorer, för att ge en mer komplett bild av fenomenet, dock är det 

inget vi går på djupet kring. Detta var en avgränsning vi var tvungen att göra, i och med 

                                                        
1 cost per action,är en prismodell för online annonsering, där annonsören betalar för varje specificerad 

handling - till exempel ett  klick eller inskickat formulär (Marketing Terms, 2015). 
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studiens kommunikativa fokus. Influencer marketing är ett begrepp som har blivit allt 

trendigare på senare tid. Det handlar om  marknadsföring via influencers, det vill säga 

inflytelserika personer med ett stora och breda sociala nätverk som därmed besitter makten 

att påverka sina följare (Tuten, Salomon, 2013: 93). I praktiken använder sig företag ofta av 

influencers genom att låta dem publicera varumärkesrelevant innehåll, exempelvis ett 

inlägg på en social mediekanal, en så kallad influence post (Tuten, Salomon, 2013: 112f). 

Schaefer argumenterar för att internet och sociala medier har öppnat upp dörrarna för vem 

som kan bli en influencer. Det är inte längre nödvändigt att vinna ett val, vara en 

elitidrottare eller filmstjärna. Idag kan i princip vem som helst nå en position som kan 

räknas som inflytelserik. Schaefer fastslår att vi därmed träder in i en era av Citizen 

Influencers (Schaefer, 2012: 47).  
 
2.6.1	Auktoritet	&	Social	proof 
Influencer-marketing måste emellertid bygga på någon slags auktoritet. Scheafer menar att 

konsumenter vill veta vem som äger makten, då det är en avgörande faktor i frågan om de 

bör lyssna och lita på personen i fråga. När konsumenterna väl bestämt sig för att en viss 

person kan räknas som en auktoritet, leder detta beslut till en rad fördelar för dem själva i 

köpbeslutsprocessen. Det befriar dem från utmaningar som de vanligtvis måste hantera 

rörande information- och faktasökning, beslutsfattande och det konstanta vägandet av för- 

och nackdelar (Scheafer, 2012: 33). Tuten och Salomon beskriver vidare att influencers 

makt och inflytelse på sina följare i sociala nätverk, till stor del handlar om social proof 

(Tuten, Salomon, 2013: 96). Schaefer (2012: 50) poängterar att i de sociala mediernas värld 

är social proof desamma som legitimitet, då faktiska nummer som exempelvis antal följare 

indikerar auktoritet: ”Social proof often leads not just to influence in the form of compliance but 

also to internalized acceptance as the belief that so many others must be correct becomes stronger”.   

 

2.6.2	Budskapsprocessen	mellan	influencer	och	följare		
Uzunoglu och Misci Kip menar att man kan se på budskapsprocessen mellan influencer och 

följare genom en uppdaterad version av two-step-flow-teorin (Uzunoglu, Misci Kip, 2014). 

Rainie är inne på samma spår och menar att det var denna modell som födde tankarna till 

dagens influencer-marketing (Rainie, 2012: XI). Denna teori skapades ursprungligen av 

Katz och Lazarfeldt år 1940 och beskriver processen mellan sändare, opinionsbildare och 

mottagare. Teorin föreslår att en liten grupp av opinionsbildare är ansvariga för spridning 

av information eftersom de har makten att påverka ett stort antal mottagares åsikter 

(Tuten, Salomon, 2013: 90). Tuten och Salomon argumenterar dock för att 

informationsspridningen har mindre att göra med opinionsbildaren och mer med själva 

konversationen och interaktionen mellan dem som blir påverkade (Tuten och Salomon, 

2013: 90). Uzunoglu och Misci Kip har kommit fram till en liknande slutsats i sin studie, 

som undersöker hur bloggare kan fungera som opinionsbildare. De menar att sociala 

medier omvandlar den digitala two-step-flow teorin att bli en multistep-flow teori, där 

varje mottagare också är en potentiell sändare. Nedan kan denna modell ses,  “brand 

communication through digital influencers-model” (Uzunoglu, Misci Kip, 2014). 
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(Brand communication through digital influencers-model av Uzunoglu och Misci Kip, 2014. 

Microblog innefattar, enligt forskarna, Twitter, Facebook och även Instagram. Notera: 

modellen är något förenklad.) 

 
2.6.3	WOM-kommunikation	och	Buzz	marketing	 
Wiess argumenterar att det är styrkan bakom word-of-mouth (WOM) kommunikation 

som gör influencer marketing möjligt (Wiess, 2014). WOM innebär en slags obetald 

promotion, exempelvis när kunder självmant berättar för andra i sin omgivning vad de 

tycker om en produkt, tjänst eller service (Pahlberg, Bengtson, 2013: 73). Wiess poängterar 

att WOM är den mest tillitelsefulla källan för konsumentinformation och den som oftast 

leder till handling. Tuten och Salomon (2013: 93-95) menar att marknadsförare har länge 

varit medvetna om makten bakom WOM men de senaste åren har inneburit en förändring 

kring hur denna typ av kommunikation främjas: ”Recently they’ve been more aggressive about 

trying to promote and control it instead of sitting back and hoping people will like their products 

enough to talk them up”. Denna typ av kontrollerade WOM-kommunikation kallas ofta buzz 

marketing, då det handlar om att leta efter opinionsledare som får tar del av information 

eller chans att pröva nya produkter före alla andra, i förhoppning om att skapa ett slags 

“buzz” kring produkten eller tjänsten (Dahlén, Lange, 2009: 138). Abendroth och Heyman 

beskriver att problematiken som uppstår vid buzz-marketing, är att WOM-

kommunikationen köpt eller sponsrad, vilket är något som inte alltid framgår, då 

annonsörer befarar att det reducerar metodens effektivitet. I sin studie från 2013, kommer 

emellertid Abendroth och Heyman fram till att ärlighet är nyckeln och tydlighet kring köpt 

Buzz-marketing, vilket inte behöver ha en negativ inverkan på WOM-kommunikationens 

effekt (Abendroth, Heyman, 2013). 
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2.7	Etik	och	juridik	i	sociala	medier 
I denna avslutande del av teorikapitlet berör vi den juridiska och etiska aspekten av ämnet, 

för att ge en övergripande bild av problematiken som uppstår med dessa typer av 

marknadsföringsmetoder. Rinallo, Basuroy, Wu och Jeon belyser i sin studie att marknads-

förare i allt högre utsträckning förlitar sig på dessa typer av marknadsföringsmetoder, som 

på ett eller annat sätt bygger på spridning av produktinformation från, vad som ter sig vara, 

en tredje oberoende part (Rinallo, et al. 2013). I linje med detta framhåller Konsument-

verket att reklamformer som innebär att det är oklart för mottagaren att ett meddelande 

överhuvudtaget är reklam blir allt vanligare och att det i dessa fall handlar om 

”smygmarknadsföring” (Jarlbro, Söderlund, 2012). Tuten och Salomon argumenterar i 

samma banor och menar att i dagens samhälle, är det svårt att  avgöra vad som är ett 

redaktionellt meddelande kontra ett kommersiellt meddelande. Traditionellt sett betydde 

ett redaktionellt meddelande att innehållet skulle vara objektivt och opartiskt. Ett 

kommersiellt meddelande å andra sidan skulle tydligt klargöra att det fanns ett 

kommersiellt syfte att övertyga eller ändra mottagarens uppfattning. Tuten och Solomon 

påpekar att gränsdragningen mellan dessa har blivit allt otydligare i och med sociala 

medierna (Tuten, Solomon, 2013: 124-126). Edmar framhåller i likhet med detta att 

problematiken ökar när kommersiella budskap blandas med budskap av mer 

opinionsbildande karaktär. Marknadsföringslagen framlägger emellertid kravet på 

reklamidentifiering, att konsumenten vid flyktig kontakt förstå att det handlar om ett 

reklambudskap (Edmar, 2013: 92f). Enligt Marknadsföringslagen (2008: 486) 9 § ska det 

också vara tydligt vem som står bakom marknadsföringen, det vill säga avsändaren, något 

som även berörs i artikel 10 i ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation 

(2011). Se bilaga 4 för utdrag ur marknadsföringslagen samt bilaga 5 för utdrag ur ICC:s 

regler.   

 
 

	
	
	
	
	
	 	



Moderna nyanser av klassiska allianser 

 
 

18 
 

3.	Metod	 
I kommande kapitel kommer vi bland annat beskriva och tydliggöra studiens tillvägagångssätt, 

forskningsmetod och presentera undersökningens urval. Uppkomma metodproblem diskuteras 

löpande, sist för vi en diskussion angående studiens giltighet och tillförlitlighet.  
	
	

3.1	Kvalitativ	forskningsmetod 
Denna studie har en kvalitativ ingång, att studera ett fenomen kvalitativt ger möjligheten 

att gå djupare inom ämnesområdet, vilket är en förutsättning för att uppnå förståelse och 

kunna tolka resultat (Repstad, 2007: 15). Något som var centralt för att kunna besvara 

studiens syfte. Repstad menar att en kvalitativ forskningsansats innebär att ämnet 

avgränsas och tar hänsyn till en specifik miljö, som förhoppningsvis kan ge en rättvis bild 

av fenomenet (Repstad, 2007: 23). Vi valde att avgränsa oss genom att undersöka sex 

företag inom den svenska detaljhandeln (med inriktning på mode och accessoarer) med 

fokus på företagens Instagram-flöde. Vår studie är även av beskrivande karaktär, vilket 

innefattar att man ställer frågor som besvarar bland annat hur, var och när (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2010: 36).  

3.2	Metodval	och	metoddiskussion 
3.2.1	Kvalitativa	intervjuer 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi intervjuer 

som metod. Intervjuer är mycket vanliga i kvalitativa sammanhang, men har länge fått 

kritik för att vara alltför idealistiska och individualiserade (Repstad, 2007: 83). Trots denna 

aspekt, så är de ett bra verktyg för att hämta in åsikter, upplevelser och insikter kring 

specifika fall (Backman, 2008: 59). Beslutet att kombinera informant- och respondent-

intervjuer, var för att ge ytterligare bredd och tyngd till vår studie. Informantintervjuer är 

till för att få sak- och bakgrunds-upplysningar kring det valda ämnet och respondent-

intervjuer för att få respondenter som avger sin syn och uppfattning kring utvalda frågor 

(Larsson, 2010: 57). Vi började hörde av oss (via mail) till våra potentiella intervjuobjekt, 

detta skedde i omgångar under cirka 3 veckors tid. Den första kontakten vi etablerade med 

våra intervjuobjekt var således via e-mail, där vi förklarade vårt syfte med uppsatsen och 

varför dessa intervjuobjekt var intressanta för vår studie. Vi fick tyvärr ett stort antal 

nekande svar från respondenter som inte kunde ställa upp. Ofta på grund av bristande 

möjligheter att hjälpa studenter med skolarbeten och tidsbrist i juletider. Fler respondenter 

hade varit fördelaktigt, dock har det varit svårt att få kontakt med relevanta företag och 

många av de vi kontaktade tackade, som sagt, nej. Detta har självklart varit något av ett 

metodproblem för denna studie. Esaiasson framhåller dock att genomtänkta urval och bra 

förberedelser många gånger är viktigare aspekter än antal intervjuobjekt (Esaiasson et al. 

2012: 261).   
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3.2.2	Personliga	intervjuer 
I de fall där det var möjligt valde vi att genomföra personliga intervjuer på plats hos 

respektive respondent och informant. Dock blev två av våra fyra inplanerade intervjuer 

inställda på grund av sjukdom. För att lösa detta metodproblem, fick vi i stället följa upp 

med telefonintervjuer. I slutändan blev det två personliga intervjuer på plats, dessa utfördes 

i avskilda rum utan större störningsmoment. Något som ökar samtalets kvalité (Östbye, 

Knapskog, Helland, Larsen, 2004: 104). En av intervjuerna genomfördes med två personer 

samtidigt, då dessa jobba nära tillsammans och kunde komplettera varandra. Under 

samtalets gång försökte vi notera hur intervjuobjektet uppträdde, det vill säga minspel och 

kroppsspråk. Att fokusera på interaktionen som sker, minskar risken för att missförstå 

ironi eller humoristiska inslag. Larsson framhåller även vikten av att ställa frågor på ett 

neutralt och objektivt sätt (Larsson, 2010: 66), något som var särskilt viktigt då vissa av 

studiens intervjufrågor (rörande de ekonomiska och juridiska aspekterna) kunde uppfattats 

som känsliga.  
 
3.2.3	Telefonintervjuer 
Utöver de personliga intervjuerna genomfördes fem stycken telefonintervjuer och en via 

Skype, eftersom distansen gjorde att dessa inte kunde utföras på plats. Innan 

intervjutillfället var vi medvetna om att det finns vissa aspekter som man bör ha i åtanke 

vid telefonintervjuer. Exempelvis det faktum att det är lätt att  missuppfatta eller ha svårt 

att tolka vad personen menar, eftersom vi inte ser ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Larsson 

lyfter fram att detta är en stor nackdel med intervjuer över telefon och menar att det därför 

är viktigt att lyssna noggrant på personens tonfall, tvekan och tystnad (Larsson, 2010: 68). 

Ännu en sak att ha i åtanke, är att inte ha allt för långa telefonsamtal eftersom det kan 

påfresta respondentens tålamod (Östbye et al. 2004: 133). Våra telefonintervjuer varade 

mellan 30 och 40 minuter, de två informant-intervjuerna blev något längre än våra 

respondentintervjuer. Gällande intervjuer över Skype menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne att tekniken bör tas i beaktning, då intervjusituationen kan påverkas om ljud och 

bild krånglar (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015: 39). Vi upplevde tyvärr vissa problem 

med uppkopplingen, vilket gjorde att vi inte kunde använda videofunktionen och det 

uppstod även en viss fördröjning i samtalet. Detta var dock inget som påverkade svarens 

kvalité i någon större utsträckning. Ett annat problem vi stötte på var dessvärre allvarligare, 

vår nionde inplanerade intervju föll bort i slutskedet, av oklara orsaker. Efter ihärdiga 

försök att finna en annan respondent, utan framgång, fick vi nöja oss med de respondenter 

vi redan hade.  
 
3.2.4	Potentiella	metodval 
Intervju som metod för denna studie var förstahandsvalet, ingen annan huvudsaklig metod 

kändes aktuell med tanke på studiens syfte. Emellertid diskuterades eventuella 

kompletterande metoder eller så kallad metodtriangluering, vilket kan öka studiens kvalité 

(Larsson, 2010: 78f). Exempelvis genom någon typ av innehållsanalys, för att titta närmare 

på hur företagen arbetar med influencer marketing. Antingen visuellt, genom en semiotisk 

bildanalys av Instagram-flödet eller med en mer retorisk ansats. Den sistnämnda hade varit 
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av intresse om vi hade tittat på kanaler med större möjligheter till text och tal, exempelvis 

Youtube, för att se hur de olika säljbudskapen ter sig.   

3.3	Urval	 
När populationen skulle fastställas, det vill säga vilka fenomen som vår tänkta 

undersökning vill uttala sig om (Esaiasson et al, 2012: 156), var vi tvungen att göra vissa 

avgränsningar. Detta innebar i första hand ett praktiskt avvägande, då vi inte hade 

möjlighet att resa utanför Sverige. Larsson menar att en bekvämlighetsteknik i dessa fall är 

tillåten (Larsson, 2010: 63). Vi avgränsade oss därför till att undersöka influencer-

samarbeten inom Sverige, vilket innebar företag med en svensk bas. Valet av bransch 

grundade sig på kännedom att denna typ av marknadsföring ofta används av företag inom 

modehandeln och i allt större utsträckning på Instagram. För att förenkla vårt urval satte 

upp några specifika kriterier:  
• Samarbeten med influencers (utskrivna, återkommande eller på annat sätt 

självklara) på Instagram. 

• Att företagen i någon utsträckning “regrammar”  influencers som bär/visar upp 

deras produkt. 

• Nylig och kontinuerlig aktivitet på kontot. 

 
Utifrån dessa kriterier sammanställde vi en lista på potentiella företag. Bryman 

rekommenderar ett målinriktat urval för kvalitativ forskning med intervjuer som metod. 

Ett målinriktat urval grundar sig på en önskan att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågan. Detta är således en typ av strategiskt urval (Bryman, 2011: 434). Vi valde 

att kontakta marknadsansvariga eller marknadsföringsansvariga (eller liknande 

befattningar) för dessa företag, vi valde ut personer baserat på kunskap och yrkeserfarenhet 

inom det ämnesområde vi ville belysa. Ett strategiskt urval ökar chansen att de utvalda 

personerna kan ge svar som är relevanta och intressanta för studien (Esaiasson et al, 2012: 

102). Den hårda generalistskolan lyfter dock fram svårigheterna med att generalisera 

resultaten till en större population, som en nackdel med strategiska urval (Esaiasson et al, 

2012: 160). Denna aspekt har vi varit väl medvetna om från starten, dock har denna uppsats 

i första hand strävat efter att öka förståelsen kring fenomenet. Urvalet av informanter var 

också strategiskt. Vi sökte efter byråer som jobbar med att koppla ihop varumärken och 

influncers. Vi hittade Tailify, en av få byråer i Sverige som arbetar med att skapa en brygga 

mellan varumärken och influencers på Instagram. Vi kontaktade Fredrik Andersson, 

grundare och CMO, då vi ville ha någon om kunde uttala sig om processen vid influencer-

samarbeten samt bidra med mer information kring ämnet.  
 
3.3.1	Snöbollsurval 
I jakten på en informant med juridiska kunskaper använde vi oss av internet samt tittade på 

författare som har skrivit böcker inom området. Vi valde att leta efter denna typ av 

informant då marknadsföringslagen inte berör specifikt hur den juridiska aspekten ser ut 

gällande budskap framförda av en tredje part (influencer) via kanaler som Instagram. Denna 

typ av information ansågs vara viktig för att kunna ställa frågor rörande detta till våra 

respondenter och ge en tydligare bild av ämnet. Vi började med att kontakta advokatbyrån 
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Fylgia och advokaten Cleas Lood, som arbetar med bland annat reklamjuridik. Han 

rekommenderade oss att kontakta Sveriges Annonsörers förbundsjurist, Tobias Eltell. Eltell 

visades sig arbeta med juridiska frågor gällande marknadsföring i sociala medier, vilket 

passade utmärkt. Det inledningsvis strategiska urvalet blev således ett snöbollsurval. Vilket 

innebär att en person tipsar om att kontakta någon annan som besitter bättre kännedom 

kring ens frågor och funderingar (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015: 41).  
 
3.3.2	Material 
Merriam menar att det finns ett antal olika tillvägagångssätt för att samla in information 

vid kvalitativa studier, exempelvis genom att undersöka dokument, via observationer eller 

genomföra intervjuer. Den förstnämnda klassas som en sekundärkälla medan de två 

sistnämnda metoderna ses som primärkällor. Primärkällor anses ha högre trovärdighet 

(Merriam, 2009: 15). Materialet från våra intervjuer är således primärkällor, där vi är de 

enda i ledet som tolkat informationen. Gällande litteraturen så är primärkällor använda i 

den mån det varit möjligt. Sekundärkällor är dock svåra att avstå helt från, då mycket 

litteratur bygger på tidigare material. Detta har vi haft i åtanke under genomförandet av 

studien.  

3.4	Undersökningsinstrument 
För att våra intervjuobjekt skulle vara förberedda och besitta den kunskap som behövdes 

inför intervjutillfället, så valde vi att skicka frågemanualen i förväg. Vilket ofta ger mer 

detaljerade och uttänkta svar, men den negativa aspekten är att spontaniteten kan gå 

förlorad och risken finns att svarens vinklas av respondenten (Berger, 2000, 124). Trots 

detta ansåg vi att den positiva sidan av det hela övervägde den negativa. 
      
3.4.1	Intervjuguide 
Alla intervjuer vi genomförde var semistrukturerade och genomfördes efter en utarbetad 

intervjuguide, baserad på studiens teorikapitel. Det gav oss en tydlig mall att utgå från 

under intervjuernas gång, vilket ökar chanserna att alla frågor blir besvarade. Detta ger 

också möjligheterna till frihet och flexibilitet i intervjusvaren och vilket gör det mer 

naturligt att ställa uppföljande frågor (Östbye et al. 2003: 103). Samma typ av intervjuguide 

användes till respondentintervjuerna med företagen. Att ställa samma frågor underlättar 

sammanställningen av svaren i resultat och analysdelen (Trost, 2010: 71). Till 

informantintervjuerna anpassades dock frågorna, då informanterna skulle bidra med sin 

sakkunskap kring specifika delar ämnet (Esaiasson et al. 2012: 227). Gemensamt för de 

båda typerna av intervjuguider var att vi skapade lättförståeliga, kärnfulla och relativt 

öppna frågor (med planerade underfrågor). Detta för att få korta intervjufrågor och långa 

intervjusvar från intervjuobjekten (Esaiasson et al. 2012: 264). Intervjuguiden byggdes upp i 

tre olika delar: introduktion, nyckelfrågor och avslutande del. Se bilagorna 1, 2 och 3 för 

våra intervjuguider. I första delen, introduktionen, fick intervju-objektet berätta om sig 

själv, sitt yrke och vilka typer av arbetsuppgifter personen i fråga har. Vi valde också att 

ställa ett antal generella frågor gällande företaget. De inledande frågorna handlar till största 

del om att värma upp intervjuobjektet inför nyckelfrågorna (Esaiasson et al. 2012: 265). 

Andra delen, nyckelfrågorna, är således den mest betydande delen, där studiens viktigaste 
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frågeställningar tas upp. Denna del delade vi upp i fyra olika frågeteman, för att täcka in alla 

aspekteter av ämnet och underlätta resultatsamman-ställningen. I den sista delen ställdes 

avslutande frågor, vi tackade för medverkan och diskuterade fortsatt kontakt för eventuella 

uppföljningsfrågor.  

3.5	Resultatsammanställning 
Intervjuerna genomfördes under vecka 50 samt vecka 51. Sju av åtta intervjuer spelade vi in 

på våra telefoner, för att förenkla transkriberingen (en respondent ville inte att samtalet 

skulle spelas in, vilket gjorde att vi antecknade istället). Transkriberingen genomfördes på 

så vis att vi lyssnade igenom samtalet mycket noga, för att få ner all muntlig information till 

text. Totalt blev det cirka 58 antal sidor transkribering. När transkriberingen var avklarad 

påbörjades arbetet med att sammanställa informationen. Detta gjorde vi genom ett 

dokument där vi la upp respondenternas svar under varje frågetema, samt markerade 

kärnfulla citat. Detta underlättade för oss att se mönster och variationer, samt att välja ut de 

viktigaste delarna från varje frågetema och svar. 

3.6	Studiens	giltighet	och	tillförlitlighet 
Under studiens gång är det alltid aktuellt att diskutera validitet och reliabilitet. Dessa 

begrepp berör studiens giltighet och tillförlitlighet. Det vill säga, att man har undersökt de 

aspekter som angivits och hanterat samt omvandlat materialet på ett korrekt sätt, enligt 

forskningsmässiga termer (Larsson, 2010: 74f). Eftersom detta är en kvalitativ studie så blir 

validitet mer aktuellt än reliabilitet, då det sistnämnda är av större vikt vid kvantitativ 

forskning. Dock tänker vi nämna en aspekt som vi anser höjer reliabiliteten. Vi spelade in 

sju av åtta intervjuer på två enheter, för att kunna fånga upp allt intervjuobjekten sa. 

Transkriberingen genomfördes direkt efter varje intervju, för att minska risken för 

missuppfattningar. Något som stärker reliabiliteten i studien (Östbye et al. 2003: 120f). 

Rörande validiteten, var en god teoretisk grund, med koppling till syftet, något som 

strävades efter. Detta underlättar skapandet av en tydlig och fungerande frågemanual, som i 

sin tur förenklar resultatsammanställningen. När frågemanualen togs fram var teorikapitlet 

till största del färdigställt. Holme och Solvang lyfter fram att frågeguiden är den slutliga 

operationaliseringen av den teoretiska frågeställningen (Holme, Solvang, 1997: 175). 

Eftersom vi valt att använda oss av ett eget uttryck (influencer-samarbeten) la vi stor vikt  

på definitionen av detta begrepp och skickade med en förklaring av begreppet i intervju-

guiderna. Detta för att minska risken för missförstånd eller situation där vi och intervju-

objekten pratar “förbi” varandra. Något som också bör belysas är intersubjektivitet, som 

handlar om att minimera den egna påverkan på studien (Esaiasson et al. 2012: 25f). Vilket 

kan kopplas till utformningen av frågemanualerna, där vi försökt att undvika för ledande 

frågeställningar samt avstå från så kallade påståendefrågor. Där den intervjuade personen 

enbart instämmer i ett påstående (Esaiasson et al. 2012: 244). Transparens eller 

genomskinlighet är också något vi strävat efter. Med andra ord har vi varit tydliga med att 

beskriva och förklara tillvägagångssättet med vår uppsats och varit ärliga med de 

metodproblem som uppstått. Detta förenklar granskning, och ökar insynen i arbetet 

(Esaiasson et al. 2012: 25). 



Moderna nyanser av klassiska allianser 

 
 

23 
 

4.	Resultat	och	analys 

 

I följande kapitel vävs den teoretiska referensramen samman med det empiriska material vi samlat 

in genom åtta intervjuer. I syfte att underlätta för läsaren följer härmed en kort sammanfattning av 

våra respondenter och informanter.  
 
 

Respondenter 
Karin Abrahamsson, marknadsansvarig för Scorett.  
Linda Härlin, marknadsansvarig och Helena Gregory, projektledare på Synsam. 
Amelie Nyblaeus, marknadsansvarig på Hunkydory. 
Jan Elfström, delägare och marknadsansvarig på Jofama.  
Emma Bergqvist, brand manager på Dry Lake.  
Mia Kristenson, digital marketing project manager, J. Lindeberg. 

 

Informanter 

Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer. 
Fredrik Andersson, CMO och grundare av Tailify AB. 
 
 

4.1	Kommunikation	med	marknaden			 
Alla våra respondenter är överens om att de senaste åren inneburit en förändring gällande 

företagens marknadskommunikation. Abrahamsson (Scorett) menar att de alltid måste vara 

på tårna och ha en bredd när de kommunicerar mot konsumenterna, då konkurrensen är 

stenhård. Att konkurrensen hårdnat, både sett till marknad och medielandskap instämmer 

majoriteten av företagen kring. Vilket speglar det Mårtenson framhåller angående 

problematiken att få konsumenterna att lyssna i ett samhälle där alla vill nå ut med sina 

budskap (Mårtenson, 2009:18). I likhet med Abrahamsson, förklarar Andersson att 

marknadskommunikationens förändring betyder att företagen måste vara uppmärksamma 

och fokuserade:  
 

Den har förändrats på så sätt att miljön där marknadskommunikationen sker förändras 

så snabbt att man måste vara mer ’responsive’ till det som händer. Vilket gör att din 

marknadsföringsstrategi måste ändras oftare nu, än förr. (Fredrik Andersson, Tailify) 
 

Detta tyder på relevansen i det Pahlberg och Bengtson lyfter fram angående 

marknadssituationens förändring, som de menar lett till höjda krav på företagens 

kommunikation (Pahlberg, Bengtson, 2013: 25).  Kristenson framhåller att J. Lindeberg 

lägger ett större fokus på att vara närvarande där deras kunder är, de funderar mer kring 

vilka intressen målgruppen har och hur företagen kan nå ut till dem. Många av 

respondenterna lyfter fram att deras kommunikation idag fokuserar mer på att bygga 

relationer, med både kunder och andra parter, exempelvis influencers. Detta talar för det 
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Falkheimer och Heide påstår, att marknadskommunikationen antagit en mer interaktiv och 

relationsbyggande karaktär (Falkheimer, Heide, 2014). Kristenson (J. Lindeberg) och 

Elfström (Jofama) menar att de märker av en viss reklamtrötthet hos sina konsumenter, 

något de bemöter på ett liknande sätt. Kristenson påpekar att J. Lindeberg tänker på att inte 

alltid kommunicera med ett stort köp- eller säljbudskap, utan istället försöker 

marknadsföra sig lite mer subtilt. Elfström (Jofama) resonerar likartat och menar att den 

traditionella typen av säljbudskap inte längre fungerar lika bra, vilket gjort att företaget 

måste tänka om:  
 

Vi försöker väl vara lite mer underhållande, lite mer redaktionellt innehåll. Att det inte 

är ’köp den jackan den kostar 19,95 nu och blablabla’ utan vi försöker att skapa något 

intressant varvat med en anknytning till företaget. (Jan Elfström, Jofama) 
 
Detta speglar vad Lindh, Gustafsson och Falk belyser, att kraven på reklamens genom-

slagskraft ständigt ökar (Lindh, Gustafsson, Falk, 2013). Eltell lyfter i närhet till detta fram 

att det blir allt viktigare att nå ut till konsumenterna på deras villkor, att göra reklam som 

de verkligen vill ha och är intresserade av. ”Jag tror liksom att den här korvstoppningsreklamen 

inte har någon egentlig framtid” menar Eltell. Andersson är inne på samma spår och menar att 

reklamtröttheten har lett till bättre reklam. Han menar att högre krav har gjort reklamen 

roligare, intressantare och bättre anpassad till mottagarnas vardagsliv, eftersom den ger 

mer tillbaka. Andersson presenterar således än mer positiv syn på reklamtröttheten än vad 

Rosengren och Sjödin gör, som menar att den framför allt lett till reklamundvikande 

beteende (Rosengren, Sjödin, 2011: 132f).  

4.2	Marknadsföring	i	digitala	och	sociala	kanaler 
Majoriteten av de intervjuade företagen menar att mer energi och pengar läggs på de 

digitala kanalerna, dock skiljer det sig i vilken utsträckning detta sker. Gregory och Härlin 

(Synsam) framhåller att de jobbar utifrån en mediemix, där TV-reklam fortfarande är en 

stor del, något de tror är nödvändigt för att nå den lite äldre målgruppen. Abrahamsson 

(Scorett) diskuterar i samma banor och menar att kombinationen av nya och digitala 

medier är absolut nödvändig för dem. Företagens inställning till detta, kan ses i likhet med 

det Winer hävdar, att den digitala marknadskommunikationen blir allt viktigare men att de 

traditionella kanalerna inte bör försummas (Winer, 2009). Nyblaeus menar å andra sidan 

att Hunkydory i princip helt har övergivit katalog och printannonser, eftersom de inte 

längre känns relevanta, då det ger alldeles för lite tillbaka. ”Om man inte syns på nätet så finns 

man inte. Så därför måste vi sprida våra kampanjbilder o budskap och produkter på digitalt sätt” 

poängterar Nyblaeus. Kristenson är inne på samma spår och förklarar att J. Lindeberg når 

en betydligt bredare räckvidd med den digitala kommunikationen. Även Bergqvist lyfter 

fram att Dry Lake idag fokuserar helt på de digitala kanalerna, ofta i form av samarbeten 

med bland annat bloggare. Bergqvist menar vidare att det ger mer för såväl varumärket som 

deras kunder, till en mindre kostnad dessutom. Detta tyder på det Winer belyser, att 

ekonomi är en bidragande faktor till varför företag använder sig av digitala medier (Winer, 

2009). 
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Andersson framhåller att en stor skillnad mellan traditionella medier och nya medier är 

interaktivitet, då den digitala marknadsföringen tillåter människor att engagera sig genom 

materialet som delas, vilket ökar chanserna till en så kallad, viral effekt. Tiago och 

Veríssimo för ett liknande resonemang när de menar att de olika plattformarna har öppnat 

upp för möjligheter till delning av kunskap och dialoger, vilket gör det möjligt att 

interagera på fler sätt än förr (Tiago och Veríssimo, 2014). Bland respondenterna är 

Facebook och Instagram de övervägande sociala medie-kanalerna som används, dock 

framhåller samtliga att de använder dessa sociala medier på olika sätt och i olika syften. 

Respondenterna är eniga om att Instagram i första hand används för att på ett snabbt och 

enkelt sätt kunna inspirera följarna medan exempelvis Facebook används mer för dialog. 

Detta tyder på att företagen är införstådda i det Ström och Vendel belyser, att de sociala 

kanalerna har olika funktioner (Ström, Vendel, 2015: 69). Andersson framhåller i 

anknytning till detta hur viktigt det är att som företag fundera kring vilka sociala medie-

plattformar som passar varumärket och dess produkter:  
 

Instagram är väldigt visuellt, så säljer du mat eller kläder, kanske det fungerar väldigt bra. 

Men om du är en konsultfirma så är väl LinkedIn mycket bättre. Så det handlar väl  först 

och främst att bestämma vilken plattform som passar  bäst för dig. (Fredrik Andersson, 

Tailify)  

 
Det Andersson lyfter fram, går i samma spår som det Bergström framhåller angående hur 

viktigt det är för företag att bestämma sig kring vilka sociala medier man bör befinna sig i 

(Bergström, 2015: 58f).  Härlin och Gregory framhåller att Synsam försöker undvika att gå 

ut med rena reklambudskap på Instagram, något även Kristenson instämmer kring. 

Nyblaeus är inne på samma spår och menar att Hunkydorys Instagram i första hand ses 

som ett fönster in mot deras varumärke. ”Vi vill inte att Instagram ska vara så mycket sälj, utan 

snarare att det ska vara varumärkesbyggande” menar Nyblaeus. Bergqvist instämmer och 

framhåller att Dry Lake eftersträvar en livsstil-känsla på Instagram. Härlin och Gregory 

lyfter fram vikten av att skapa något slags sammanhang, exempelvis göra Synsams 

varumärke synligt i andra typer av kontexter än de som förväntas. Något som leder till 

roligare material att posta. Företagens syn på detta skulle kunna tolkas som en typ av 

content marketing, med andra ord, att sträva efter en hög kvalité på innehållet med en mer 

redaktionell känsla, i hopp att konsumenterna eller följarna självmant söker sig till 

budskapet (Bergström, 2015: 81).  
 
Kristenson menar att J. Lindeberg alltid aspirerar efter att ha en mix i innehållet på 

Instagram, där man en dag lyfter fram en bild på kollegorna från kontoret och en annan dag 

visar upp ett favoritplagg.  Även Härlin och Gregory lyfter fram att varierande innehåll är 

att föredra, och att just Instagram är ett fantastiskt verktyg för att kunna regramma från 

andra användare, vilket gör det enklare att nå en mångfald i Synsams egna flöde. Om Dry 

Lake endast skulle publicera produktbilder på sin Instagram, så menar Bergqvist att det 

finns en risk att det blir platt, vilket inte engagerar följarna. Nyblaeus spekulerar i linje med 

detta att det råder en trend just nu, där innehållet inte får kännas för redigerat eller till-

rättalagt. Något som hon tror är en förklaring till att Hunkydory får ett högre engagemang 
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på okonstlade bilder, i streetstyle-kontext. Leigert för ett liknande resonemang och menar 

att det inte längre räcker att posta simpla produktbilder på Instagram, då  även det börjar 

ses som störande reklam i mottagarnas ögon (Leigert, 2013: 60). Vilket skulle kunna ses 

som en förklaring till det Nyblaeus och Bergqvist pekar på. Andersson menar att influence-

posts på Instagram som passar bra in i influencerns flöde också passar in i följarnas flöde, 

vilket gör att det inte ses som reklam och följarna blir därmed inte blir lika trötta på det. 

Detta resonemang kan ses i anknytning till det Rosengren och Sjödin framhåller om 

värdestödjande reklam och accepterade sammanhang (Rosengren, Sjödin, 2011: 199). Det 

Andersson påpekar tyder således på att en influencers Instagram-flöde är ett sammanhang 

som mottagarna, än så länge, accepterar. 

4.3	Influencer-samarbeten	 
Elfström berättar att Jofama har arbetat med influencers sedan flera år tillbaka och att de 

sedan 2008 haft samarbeten med många från kändisvärlden. Även Nyblaeus påpekar att 

Hunkydory sedan starten arbetat med någon typ av influencer, men att det då handlade om 

att samarbeta med TV-hallåer eller människor som var synliga i pressen. Kristenson (J. 

Lindeberg) menar i likhet med Nyblaeus och Elfström att varumärken har arbetat på det 

här sättet under en längre tid, men att det är först nu man börjar förstå vikten av att 

använda sig av influencers. Andersson poängterar i likhet med detta att influencer 

marketing inte är ett nytt fenomen, men att saker och ting förändras i och med sociala 

medier:  
 

Det som har hänt med sociala medier är egentligen att dessa influencers har blivit allt 

mer “excessible”,  alla kan följa dom på ett helt annat sätt än förr i tiden. Vilket har gjort 

att nya typer av influencers har växt fram. Det kan vara en person som “bara” är känd 

för att dela med sig av bra material, de är inte kända utanför, de är ingen sångare, de 

är  egentligen ingen kändis från början. (Fredrik Andersson, Tailify) 
 
Det Andersson framhåller går helt i  linje med Scheafers tankar om att detta är en era av 

Citizen Influencers , där i princip vem som helst kan nå någon typ av inflytelserik position 

(Schaefer, 2012: 47). 
 
Härlin och Gregory  framhåller att influencer-samarbeten är ett sätt för Synsam att knyta 

an sitt varumärke mot andra personer, vilket blir mer som ett ambassadörskap. De berättar 

vidare att Synsam arbetat med bloggerskan Cecilia Blankens sedan tre år tillbaka, vilket de 

menar var ett samarbete som lyfte båda parters varumärken. Detta speglar den av  typ av 

varumärkesallians som Blackett och Boad beskriver, där båda parter drar nytta av en 

uppgörelse (Blackett, Boad, 1997: 6f). Elfström (Jofama) är inne på ett liknande spår och ser 

influencer marketing i första hand som en varumärkesbyggande aktivitet. Något även 

Nyblaeus (Hunkydory) instämmer kring: ”Vi ser det mer som varumärkesbyggande och 

förstärkande, ett sätt att nå ut till folk, inte att vi vill sälja just precis den här produkten som dom bär 

eller visar upp.” Abrahamsson klassar å andra sidan influencer-samarbeten mer som en slags 

produktplacering, då det är så Scorett har jobbat med det, vilket hon menar att det är en 

växande trend i just modebranschen. ”Hej, vi vill göra ett samarbete med dig, de är de här skorna 
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vi vill nå ut med, kan vi hitta ett samarbete?” exemplifierar Abrahamsson.  Detta tyder på det 

Liu, Chou och Liao visar i sin studie, att produkt-placering är ett verktyg som går att 

använda på sociala medie-plattformar lika väl som i TV eller film (Liu, Chou och Liao, 

2015). Även Andersson argumenterar för att influencer-samarbeten kan ses som en typ av 

produktplacering, men att detta beror på hur företagen väljer att arbeta med det. Bergqvist 

(Dry Lake) framhåller just detta, och menar att det kan variera beroende på vilken typ av 

influencer-samarbete som genomförs: ”Om vi vill boosta någonting speciellt så blir det ju mer en 

produktplacering men snarare vi vill ju få fram det mer som ett samarbete, att de är som en 

ambassadör för varumärket”. Andersson belyser likväl att influencer-samarbeten är ett 

effektivt sätt för företag att få konsumenter att referera ett varumärke till en viss känsla och 

vissa typer av värden, något som i slutändan stärker varumärket. Andersson sammanfattar 

det hela genom att poängtera att de flesta företag har som slutmål att antingen öka 

försäljningen eller helt enkel öka “brand awareness”. Vilket kan kopplas till vad Kotler et al. 

beskriver angående hur ett varumärke kan trappa upp sitt varumärkeskapital genom att 

låna associationer från andra parter, för att sedan sammanbinda dem till sitt egna 

varumärke(Kotler, et al, 2011: 242f). 
 
Majoriteten av respondenterna lyfter emellertid fram att influencer-marketing i första 

hand är ett verktyg för att kunna nå specifika målgrupper, speciellt när det sker på 

Instagram. Abrahamsson berättar att Scoretts samarbete med en av Sveriges största 

bloggerska, Kenza, var resultatet av en önskan att nå en yngre målgrupp. I detta fall var 

valet av Kenza som influencer, starkt kopplat till den målgrupp hon kunde nå ut till. 

Abrahamsson framhåller att valet således var medvetet, då de visste att Kenza hade drygt 

1.1 miljoner följare på Instagram och det av den anledningen var värt mycket för 

varumärket att nå ut till dem. Nyblaeus framhåller i kontrast till detta att antal följare inte 

är en avgörande faktor i första hand:  
 

Generellt sett så har vi inte valt folk enbart pga. hur många följare dom har utan vi vill 

att de ska ha samma värderingar som vi själva står för, absolut inte vem som helst, utan 

vi är väldigt noggranna med vem vi vill samarbeta med. (Amelie Nyblaeus, Hunkydory) 
 

Även Härlin och Gregory är inne på samma spår och menar att Synsam främst fokuserar på 

andra aspekter, som att hitta en person som matchar Synsam, har den rätta utstrålningen 

och kan leverera på ett trovärdig sätt. Härlin och Gregory framhåller dock att det är en stor 

fördel, att kunna nå ut till så många som möjligt. Andersson framhåller emellertid att man 

bör vara försiktigt med att välja influencers utifrån ett visst antal följare, eftersom deras 

inflytande inte behöver vara likställt med hur många de når ut till. ”Det viktiga är inte alltid 

hur många följare du har…utan hur mycket du kan påverka de följare du faktiskt har” poängterar 

han. Det Andersson belyser är intressant och går till viss del emot det Schaefer lyfter fram 

angående social proof, en idé som bygger på uppfattningen att antal följare (likes och 

likande) ger legitimitet, vilket ökar inflytandet (Schaefer, 2012: 50).  
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4.3.1	Förutsättningar	och	restriktioner	 
Det råder en övergripande enighet bland respondenterna kring fördelarna såväl som 

nackdelarna med influencer-samarbeten. Vissa fördelar har vi redan presenterat ovan men 

utöver dessa har respondenterna lyft fram ett antal faktorer som de ser som fördelaktiga 

och som påverkar samarbetets utfall.  
 
Merparten av våra respondenter framhåller att trovärdighet är den viktigaste aspekten för 

ett lyckat influencer-samarbete. Abrahamsson (Scorett) såväl som Härlin och Gregory 

(Synsam) poängterar att ett samarbete måste kännas äkta och ha en hög trovärdighet för att 

det ska gå hem hos konsumenterna. Detta resonemang speglar det Mårtenson belyser kring 

trovärdighet, att det är en faktor som spelar en betydande roll då det avgör om mottagarna 

kommer tro på budskapet (Mårtenson, 2009: 313). Nyblaeus (Hunkydory) lyfter också fram 

vikten av att influencern gillar varumärket och ser samarbetet som något mer än bara ett 

jobb. Nyblaeus menar vidare att influencers ofta sneglar på varandra vilket också skapar en 

slags effekt. Härlin och Gregory är inne på spår och menar att Synsams senaste kampanj 

ledde till att ett flertal bloggerskor spred budskapet vidare, vilket gav ringar på vattnet. 

Detta skulle kunna ses på utifrån Uzunoglu och Misci Kips multistep-flow teori, som 

menar att varje mottagare också är en potentiell sändare och tvärtom (Uzunoglu, Misci Kip, 

2014). Något som kan ses som en indikation gällande influencerns roll och hur komplex 

den är.  
 
Abrahamsson (Scorett) framhåller att ett influencer-samarbete gör att följarna får en känsla 

av att företaget är en vän, något som påverkar budskapets effekt positivt. Elfström (Jofama) 

lyfter fram rollen av idoldyrkan, och menar att det är lättare för människor att kunna 

relatera till personer som man ser upp till. Scheafer för ett liknande resonemang, då han 

menar att auktoritet är en av de viktigaste faktorerna, då konsumenterna vill veta vem som 

äger makten (Scheafer,2012: 33). Andersson lyfter likaså fram vikten av att följarna ser upp 

till influencern och är intresserad av personen:  
 

Många märker inte att det är marknadsföring, utan ser de ser det mer som en personlig 

rekommendation av en person som något de gillar eller ett konto som faktiskt är 

inspirerande. (Fredrik Andersson, Tailify)   
 
I nära koppling till detta belyser Wiess att personliga rekommendationer, eller WOM ses 

som mer tillitsfulla och oftare leder till handling än klassiska säljbudskap (Wiess, 2014). 

Andersson menar vidare att influencer-marketing är något coolt, snyggt och hippt. Vilket 

gör att moderna varumärken vill använda sig av den här typen av marknadsföring, trots att 

de inte alltid är insatta i hur det fungerar. Andersson belyser just detta som den negativa 

aspekten med influencer-samarbeten, det vill säga att branschen inte kommit nog långt i 

utvecklingen och därför inte är tillräckligt kunniga. Andersson berättar vidare att det är 

svårt för företag att veta hur mycket en influencer tar i pris och vilken influencer man ska 

använda för respektive kampanj. Bergqvist (Dry Lake) och Elfström (Jofama) är inne på 

samma spår och beskriver att företagen inledningsvis kände en osäkerhet kring denna typ 

av marknadsföring, men att de har lärt sig längs vägen. Något även Kristenson instämmer 
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kring: ”J. Lindeberg har inte jobbat med en uttalad influencer-strategi, utan det är något som vi 

håller på att sätta nu och jobba med nästa år”. Det resonemang Andersson samt företagen för 

kring detta, kan ses i likhet med det Tuten och Salomon framhåller om social media 

marketing maturity. Att många strategier börjar som “experiment” och om de fungerar, med 

tiden utvecklas till mer planerade kommunikationsformer (Tuten och Salomon, 49).  
 
Respondenterna är överlag eniga om vad de ser som den absolut största nackdelen med 

influencer samarbeten, vilket är bristen på kontroll. Mer specifikt, att influencern gör något 

eller säger något som inte företaget vill stå för eller att det uppstår en situation där inte 

varumärket representeras på önskat sätt. Vilket går hand i hand med det Mårtenson och 

Keillor belyser kring att koppla ihop ett varumärke med en intygare eller kändis, att 

riskerna det skapar ofta är utom företagens kontroll (Mårtenson, 2009: 428, Keillor, 2007: 

223). Abrahamsson (Scorett) poängterar därför hur viktigt det är att välja sina influencers 

med omsorg, något även Elfström framhåller. I nära koppling till detta, benämner Dahlén 

och Lange att man vid varumärkesallianser alltid bör välja en samarbetspartner med 

försiktighet, för att minimera risken för dålig publicitet (Dahlén, Lange, 2009: 268).  

4.4	Processen	vid	influencer-samarbeten 
På frågan hur processen ser ut vid ett influencer-samarbete skiljer sig svaren något mellan 

de tillfrågande, för att förtydliga detta har vi valt att dela upp företagen efter den process de 

beskrivit.  
 
Härlin och Gregory förklarar att Synsam alltid etablerar större influencer-samarbeten via 

deras reklambyrå. I det senaste samarbetet med bloggerskan Mikaela Forni, var det 

reklambyrån som presenterade ett antal idéer som Synsam sedan fick tycka till om. Efter att 

ha slagit fast idén, så tog reklambyrån fram ett antal bloggerskor som Synsam fick välja 

bland. Härlin och Gregory berättar vidare att Synsam tillvägagångssätt varierar, vid större 

samarbeten, som ovan nämnt, görs en ekonomisk överenskommelse. Vilket innebär att 

Synsam köper ett paket för ett visst pris, som inkluderar ett visst antal inlägg från 

influencern. Härlin och Gregory menar att Synsam har en stor involvering i dessa 

influencer-samarbeten, för att säkra upp trovärdigheten och kvalitén. I likhet med Synsam 

berättar Abrahamsson att även Scorett har kontakt med en mediebyrå när det gäller att 

etablera samarbeten. Initiativet brukar dock komma från företaget själva. Scorett gör sedan 

ett antal val kring vilken typ av influencer-samarbete de vill genomföra, utifrån budgeten. 

Antingen samarbeta med flertal mindre influencers eller lägga allt krut på en större 

influencer. Abrahamsson förklarar att dessa överenskommelser alltid är av en ekonomisk 

karaktär, då de hanteras som en produktplacering. I processen träffar Scorett influencern i 

person och planerar upplägget, de har en tydlig dialog kring hur bilderna ska se ut på de 

olika plattformarna och vilka produkter som ska promotas. Scorett köper sedan 

rättigheterna till att använda sig av influencerns bilder i företagets egna kanaler, som 

Instagram eller hemsida.  

 

Kristenson målar upp en liknande bild och berättar att J. Lindeberg ofta tar hjälp av en 

mellanhand, mer specifikt, en byrå som är specialiserade på att erbjuda ett brett nätverk av 
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influencers. I likhet med både Scorett och Synsam menar Kristenson att J. Lindebergs 

samarbeten oftast sker mot betalning, dock är det byrån som hanterar det mesta. Allt från 

att produkterna hamnar hos influencerna till att bilderna laddas upp på det olika sociala 

platt-formarna och att J. Lindeberg får tillgång till bilderna. Det företagen diskuterar här 

skulle kunna tolkas utifrån Tuten och Salomons modell “Relationships among Earned, Paid 

and Owned Media-model” (Tuten och Salomon, 2013: 113). Då material som tas fram 

tillsammans med en influencer kan lyftas fram i de ägda medierna (exempelvis hemsida) 

samtidigt som det genererar förtjänad media (via influencerns egna kanaler) och på samma 

gång är köpt media. Vilket tyder på det Tuten och Salomons modell exemplifierar rörande 

dessa tre kärntyper av media och hur de kan integrera med varandra i digitala 

sammanhang. Kristenson framhåller att J. Lindeberg har en stor överblick över 

genomförandet, trots att byrån sköter mycket. Detta innebär att företaget många gånger 

tittar igenom och godkänner vissa texter eller bilder som influencern publicerar. 

Tillvägagångssättet för dessa tre respondenter skulle kunna tolkas utifrån Hollensen och 

Schimmelpfennig syn på processen vid val av endorsers. Då de gemensamma faktorerna är 

att företagen tar hjälp av en byrå eller mellanhand, de får själva göra ett val bland ett flertal 

kandidater och processen är kontrollerad och kontraktuell (Hollensen, Schimmelpfennig, 

2013).  
 
Andersson bidrar med en mer detaljerad bild av utifrån hur hans byrå Tailify arbetar när 

det kopplar ihop varumärken och influencers. Första steget, förklarar Andersson, är att föra 

en dialog med företaget och ta reda på hur de vill att varumärket ska kommuniceras. Hur 

vill man att kunderna ska se på varumärket? Vilka värden vill man refereras med? Vilken 

målgrupp vill man nå? Utifrån svaren på dessa frågor, använder sig Tailify av en databas 

med influencers, där de mer i detalj kan se vilka målgrupper respektive influencer når, 

gällande kön, ålder, plats och så vidare. Andersson belyser att själva matchningen mellan en 

influencer och ett varumärke i första hand har att göra med just målgruppen, men även de 

mänskliga faktorerna. Är influencern cool och hipp? Politiskt korrekt eller inte? Andersson 

poängterar att huvudfrågan de försöker ta ställning till, är huruvida företagets varumärke 

stämmer överens med influencerns egna personliga varumärke. Andersson resonemang 

kring vikten av målgrupp, speglar det Keillor belyser, att välja målgrupp och förstå 

målgruppens behov och motiv är vitala aspekter i samarbetssituationer (Keillor, 2007: 235).  
 
Resterande respondenter presenterar ett tillvägagångssätt som skiljer sig något från det 

ovan nämnda företagens process. Bergqvist menar att Dry Lake har en bas med, i huvudsak, 

bloggare som företaget kontaktar varje månad men framhåller att de även tar emot många 

förfrågningar som de får ta ställning till. Nyblaeus menar i likhet med detta att det varierar 

mellan vilka som Hunkydory aktivt kontaktar och vilka som tar kontakt med dem, något 

som även Elfström (Jofama) och Kristenson (J. Lindeberg) instämmer kring. Nyblaeus 

förtydligar emellertid att Hunkydory alltid stämmer av med sin PR-byrå innan de tackar ja 

till ett samarbete eller initierar ett, som ett steg i ledet att försäkra sig om att personen 

matchar varumärket tillräckligt väl. Dessa respondenter sköter således kontakten med 

influencern i huvudsak själva, både inledningsvis och under samarbetets gång. Deras 

tillvägagångssätt delar många likheter med “The Compact Endorser Selection Process Model”, 
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där ett mindre antal parter är inblandade och processen är något mer förenklad. Dock 

skiljer sig våra resultat kring den kontraktuella aspekten. Hollensen, Schimmelpfennig, 

framhåller i sin modell att ett skriftligt kontrakt inrättas i även denna process, något som 

våra respondenter inte lyft fram. Detta skulle kunna tyda på att digitala influencer-

samarbeten i vissa aspekter skiljer sig från mer traditionella endorser-samarbeten. 

Nyblaeus förklarar att Hunkydory aldrig har betalat sina samarbetspartners i rena pengar, 

utan det sker snarare i form av produkter (kläder) som lånas ut eller skänks bort till deras 

ambassadörer. Nyblaeus menar vidare att en nära kontakt med dessa personer är en vital 

aspekt för att denna typ av uppgörelse ska fungera. Att skapa personliga relationer är något 

som Hunkydory värdesätter och jobbar hårt med. Kristenson menar att det händer att J. 

Lindeberg arbetar på samma sätt, att man låter en influencer besöka den fysiska butiken 

och välja ut ett eller flera plagg som denne gillar och känner sig bekväm i. Sedan postar 

influencern en bild på kläderna, men det sker således ingen “tydlig” överenskommelse kring 

hur detta ska göras. Bergqvist förklarar i anknytning till detta att Dry Lake inte känner att 

de erbjuder så pass dyra produkter, att de kan skicka ut kläder till de stora namnen och 

förvänta sig att de ska använda produkterna och posta ett inlägg. Detta fungerar dock bättre 

med de mindre namnen, de som företaget redan har en relation med: 
 

Vi startade en ny kollektion förra året med fuskpälsar, och så kände vi att  vi ligger lite 

efter i försäljningen,  för man ligger ju alltid före med trender och sådant där, än vad 

slutkunden förstår.  Så då tog vi in bloggerskan Jenni Deler och betalade henne, och så 

boostade vi försäljningen, vilket gav ett fint resultat. (Emma Bergqvist, Dry Lake) 
 
Detta tillvägagångssätt skulle således kunna ses som en typ av Buzz-marketing, det vill säga 

att ett företag tar kontakt med en opinionsbildare som sedan kan få prova en produkt för 

alla andra, vilket skapar ett slags “buzz” kring denna produkt (Dahlén, Lange, 2009: 138). 

Elfström lyfter i kontrast till detta fram hur Jofama aldrig kontaktat någon för att erbjuda 

ett plagg, får företaget en förfrågan från någon (som de är intresserade av) får personen 

komma och prova ut ett plagg. Elfström lyfter vidare fram att Jofama aldrig uppmanar 

denne att posta ett inlägg eller liknande, utan menar att detta sker per automatik om 

personen är nöjd med produkten. Elfström förklarar vidare att de mest välkända namnen 

från kändisvärlden som jobbat med Jofama, har samarbetat på ett annorlunda sätt. Jofama 

gick nämligen ett steg längre i involveringen av sina influencers, genom att låta dem vara 

med och skapa en kollektion tillsammans med Jofamas egna designteam. Något som sedan 

varit lätt att lyfta fram på bland annat Instagram, då influencern haft en stor anledning till 

att lyfta fram sin egen roll i design-samarbetet: 
 

Nu håller ju alla på med någon form av samarbete med bloggerskor och det är väldigt 

vanligt till och med på butiksnivå. Även kändisarna har lärt sig, att sälja sitt namn. 

Men vi har ju aldrig köpt en kändis, utan vi har hittat andra vägar att samarbeta. (Jan 

Elfström, Jofama) 
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4.5	Juridik	och	etik	
Eltell förtydligar att marknadsföringslagen är tillämplig på all reklam och marknadsföring, 

oavsett kanal, vilket därmed också inkluderar alla typer av sociala medier. Detta gäller all 

marknadskommunikation som är riktad mot den svenska marknaden, vilket avgörs på 

bland annat språk och valuta. Eltell menar vidare att en av de viktigaste principerna i 

marknadsföringslagen är principen om reklamidentifiering. ”Och att det här har blivit så 

speciellt i sociala medier, det har ju att göra med att gränsen mellan yttrandefrihet och reklam ibland 

är väldigt otydlig”.  Detta går i linje med det Edmar samt Tuten och Salomon förklarar, som 

menar att linjen mellan reklam och icke-reklam har suddats ut i och med utvecklingen av 

de sociala medierna. Vilket ökar problematiken kring att skilja mellan budskap av 

opinionsbildande karaktär och budskap med kommersiella undertoner (Tuten, Solomon, 

2013: 124-126, Edmar, 2013: 92f). Eltell tydliggör dock att det är just ändamålet bakom 

budskapet som avgör om det juridiskt sett bör klassas som reklam, det vill säga, det ska 

finnas ett kommersiellt eller säljande syfte. Något som blir extra svårt vid influencer-

samarbeten. Eltell menar vidare att problematiken ligger i att avgöra om det rör sig om ett 

kontraktuellt förhållande mellan en influencer och en annonsör. Eltell framhåller att det 

ofta brister i bevisfrågan, vilket gör att företag klarar sig undan påföljder. Det Eltell 

beskriver skulle kunna ses i relation till det några av våra respondenter berättat kring 

överenskommelsen mellan dem och influencern. Det vill säga, att ett faktiskt kontrakt 

sällan upprättas utan att överenskommelsen snarare är muntlig, vilket kan ses bidra till 

oklarheterna kring detta.   
 
Härlin och Gregory (Synsam) är av uppfattningen att konsumenterna är duktiga på att 

märka om reklam smygs in, vilket också irriterar dem, och att det av den anledningen är 

bättre att vara tydlig från början. Detta resonemang går hand i hand med Abendroth och 

Heyman slutsatser, att företag vinner på ärlighet och tydlighet. Abrahamsson diskuterar i 

liknande banor då hon menar att Scorett mer än gärna trycker på namnet (på influencern), 

då det ingår i paketet: ”Vi skriver alltid ’kolla in vårt samarbete med Kenza’, men huruvida det 

innebär att vi betalt 10 kronor eller 10 miljoner kronor, det är ganska ointressant för konsumenten”. 

Nyblaeus har dock en annan uppfattning kring detta och menar att Hunkydory helst inte 

vill skylta med att en viss person är företagets frontfigur:  
 

Vi vill ju att de ska vara egna och ha en egen stil och använda massor av varumärken 

och vara coola i sig själva och då vill vi inte gå ut med att det här är vår frontfigur för 

det tycker vi inte stämmer överens med dem som vi vill jobba med heller. (Amelie 

Nyblaeus, Hunkydory) 
 
Kristenson (J. Lindeberg) tror budskapets effekt blir sämre om det känns för köpt, en åsikt 

som även delas av Elfström (Jofama) och Nyblaeus (Hunkydory). Det företagen lyfter fram 

kring detta kan återigen ses i anknytning till det Abendroth och Heyman belyser i sin 

studie, att många annonsörer är av uppfattningen att effekten av WOM-kommunikationen 

försämras om det är tydligt att den är köpt (Abendroth, Heyman, 2013). Eltell tror inte att 

det är okunskap kring regelverket som gör att det skiljer sig mellan hur vissa företag agerar 

utan menar att snarare att företagen är insatta och hela tiden lär sig. Han poängterar dock 
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att det inte är alla som bejakar dessa regler, då de vill ha smygreklamen. Detta kan ses 

utifrån vad Rinallo et al. framhåller, att denna typ av marknadsföring via en tredje part, 

ökar allt mer (Rinallo et al. 2013). Andersson lyfter fram en annan åsikt angående 

smygreklam och den etiska aspekten av det hela:  
 

Man kan se det som oetiskt men samtidigt så har smygreklam utvecklats för att vi har 

blivit allt mer kräsna och det är egentligen ett sätt för varumärkena att anpassa sig efter 

oss.  Och en smygreklam som inte uppfattas som en reklam kanske är något som bringar 

värde till vardag och det är ju egentligen mer värdefullt för mig än reklam som väldigt 

tydligt skriker att det är reklam. Så smygreklam tycker jag egentligen är bra 

reklam.  (Fredrik Andersson, Tailify)  
 
 

Eltell menar i anknytning till detta att marknadsföringsmetoderna absolut blivit mer 

raffinerade, men han poängterar att konsumenterna också blivit klokare och mer pålästa: 
 

Om man jämför konsumenterna idag med för 30 år sedan eller 40 år sedan så är 

konsumenterna idag, upplever jag, mer välinformerade, mer snabbfotade...man är 

svekfull, man kan liksom dra från näringsidkare direkt och lägga sina pengar någon 

annanstans. (Tobias Eltell, Sveriges Annonsörer) 
 
 
4.5.1	Reklammarkering	på	Instagram 
Exakt på vilket sätt reklammarkering bör ske, exempelvis på Instagram, finns det till synes 

lite olika åsikter om bland våra respondenter och informanter. Andersson menar att det 

ofta brukar räcka med att skriva ut #ad eller #sponsored, han framhåller dock att 

mottagarna många gånger verkar missa detta. Abrahamsson beskriver när Scorett ingår i ett 

samarbete med en influencer, så ska alla parter noga med att tala om att det är ett samarbete 

och att det är köpt. Härlin och Gregory menar att Synsam alltid försöker vara tydliga och 

transparenta, då det inte vill hyckla med att de är i ett samarbete med någon. Kristenson 

belyser däremot att influencern inte bokstavligt behöver skriva ut att ”Jag är i ett samarbete 

med J. Lindeberg” då hon är av uppfattningen att det syns tydligt ändå och influencernas 

följare förstår att det är ett samarbete. Kristenson menar dock att influencern bör nämna J. 

Lindeberg eller åtminstone använda en hashtag. Bergqvist berättar i linje med detta att Dry 

Lake gärna ser att influencers taggar dem, men påpekar samtidigt att det är en finhårig 

gräns gällande vad de som företag kan kräva och inte kräva när de inte betalar en influencer 

i rena pengar. Eltell menar dock att denna typ av reklammarkering (enbart en hashtag) inte 

är ideal, även om den är bättre än ingenting. Att skriva ut ”i samarbete med” tycker han är 

en godkänd reklammarkering, även om de finns de som inte håller med. Vidare förklarar 

Eltell, i likhet med det Edmar framhåller (Edmar, 2013: 92f), att ett avgörande kring detta 

troligtvis skulle baseras på hur budskapet uppfattas vid flyktig kontakt. Eltell framhåller att 

Konsumentverket emellertid gärna ser en mycket tydligare markering, där orden ”annons” 

eller ”reklam från” bör skrivas ut stort och tydligt. Vad som är en ”tillräcklig” 

reklammarkering måste dock avgöras från fall till fall, avslutar Eltell. På frågan hur väl 
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regelverket kring detta fungerar idag, menar Eltell att lagstiftningen fungerar relativt bra, 

trots ovannämnda svårigheter. Andersson lyfter dock fram en mer kritisk syn på det hela: 
 

Kort och gott så fungerar inte regelverket idag, det är väldigt få kampanjer som har åkt 

fast, för dom inte har märkt det som en sponsrad post. Om man får en tillsägelse så leder 

det ofta ingen vart, så i dagens läge så fungerar inte regelverket alls egentligen. (Fredrik 

Andersson, Tailify) 
 

Eltell håller dock med om att företag sällan möter seriösa påföljder för denna typ av 

marknadsföringsbrott, men det råder inga tvivel om vilka som bär det yttersta ansvaret, det 

är företaget eftersom de anses skicka ut budskapet och därför klassas som avsändare. 

Ansvaret kan i vissa fall ligga på både influencern och annonsören men tanken är att den 

sistnämnda parten inte ska kunna gömma sig bakom någon annan.  
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5.	Slutsatser	och	slutdiskussion 
Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att, utifrån ett kommunikativt sändar-

perspektiv, öka förståelsen för digitala influencer-samarbeten, genom att undersöka sex 

företag inom den svenska mode- och detaljhandeln. Efter att ha tittat närmare på ämnet 

utifrån ett teoretiskt ramverk studerat influencer-samarbeten i praktiken, presenterar vi 

nedan studiens slutsatser och slutdiskussion. Vi vill poängtera att slutsatserna inte efter-

strävar att uttala en allmängiltig sanning, vi kan bara uttala oss om den del av populationen 

som vi har undersökt. Dock anser vi att studiens resultat möjliggör en inblick i verkligheten 

och därmed kan antyda på vissa tendenser. Något som förhoppningsvis bidrar med en ökad 

förståelse kring ämnet, vilket hela tiden varit studiens syfte.  
 
En intressant aspekt vi kunnat urskilja från denna undersökning är att företagen ser på 

influencer-samarbeten på lite olika sätt. Deras syn verkar också påverka hur de arbetar med 

denna typ av marknadsföring. Vissa respondenter behandlar sina influencer-samarbeten 

med ett större produktfokus, med hopp om ökad försäljning, vilket skulle kunna ses mer 

som en typ av produktplacering eller buzz marketing-strategi. Vissa andra ser det dock mer 

som ett sätt att förstärka varumärket, där influencerns symboliska roll ökar. Något som gör 

det hela mer likt en varumärkesallians, där värden byts mellan båda parter. Det ena behöver 

självklart inte utesluta det andra, vilket många respondenter också framhållit. Att 

beskrivningarna av fenomenet och dess syfte skiljer sig åt, kan möjligtvis ha och göra med 

att många av företagen inte arbetat särskilt länge med detta och inte heller har uttalade 

strategier. Även angående själva processen och hur man går tillväga med influencer-

samarbeten noterade vi olikheter mellan företagen. Några tenderar att ta hjälp av en 

mellanhand, det vill säga någon typ av byrå. Medan andra sköter en större del själva, med 

fokus på personliga och långvariga relationer med influencern. Vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar skillnaderna och likheterna bland företagen kan emellertid inte 

denna studie ge några säkra svar kring, det skulle kräva en större undersökning av fler 

företag. Möjligtvis kan man ändå spekulera, utifrån de presenterade resultaten, att aspekter 

rörande företagens storlek, marknadsposition, varumärke och ekonomi spelar en roll i hur 

influencer-samarbeten behandlas och genomförs. Oavsett vilket, så verkar val av influencer 

vara väl genomtänkt från företagens sida, med fokus på att samarbetet måste kännas 

trovärdigt. Detta är en aspekt som ofta nämns i teorier kring både sponsring och 

varumärkesallianser, vilket tyder på dess betydelse. Emellertid verkar influencer-

samarbeten på Instagram i första hand genomföras eftersom det tillåter företagen att nå ut 

till en större eller mer specifik målgrupp. Kanske kan detta anses vara den största styrkan 

med denna typ av marknadsföring, möjligheten det ger företag att nå ut med varumärkes-

relaterat innehåll direkt till en målgrupp, som kan specificeras både sett till antal och ålder. 

Att detta sedan görs i ett sammanhang där målgruppen redan spenderar mycket tid, via en 

tredje part, som i sig kan besitta positiva egenskaper som auktoritet och trovärdighet, är 

naturligtvis en enorm fördel.  
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Slutsatsen vi drar från dessa resultat är att influencer-samarbeten kan ta många olika 

skepnader, vilket gör ämnet svårfångat men på samma gång flexibelt i ett marknads-

föringsperspektiv. För den delens skull finns det inte bara fördelar, bristen på kontroll är 

självklart värt att nämna. Även det Andersson nämner kring att många företag hoppar på 

denna trend utan att veta hur det fungerar är en intressant aspekt. Speciellt i relation till det 

Heide framhåller kring sociala medier och hur lätt det är att förblindas av nya medier och 

metoder (Heide, 2010). 
 
Även den juridiska och etiska aspekten av ämnet har varit intressant att få en inblick i. Det 

råder en viss oenighet bland respondenterna kring tydlighet och reklammarkering, något 

som verkar vara kopplat till deras tankar kring hur budskapen uppfattas. Vissa anser att ett 

mer subtilt köp- och säljbudskap är bättre medan andra respondenter snarare vill lyfta fram 

att det är ett samarbete, för att undvika att uppröra mottagarna med smygreklam. Det hela 

blir således något paradoxalt. Exakt hur reklammarkering vid influencer-samarbeten bör 

ske på kanaler som Instagram, kan inte regelverket i nuläget ge några precisa svar kring. 

Eltell framhåller dock att utifrån ett juridiskt perspektiv, ju tydligare företagen är desto 

bättre. Resultaten tyder emellertid på att det finns något av en lucka mellan praktiken (hur 

företagen gör) och det som regelverket generellt kräver, kring aspekter som avsändar-

angivelse och reklamidentifiering. Detta kan således ses som en begränsning för marknads-

föringsmetoder som influencer-samarbeten, dock verkar risken för faktiska påföljder vara 

relativt liten. Detta kan ju självklart komma att ändras längre fram. 
 
5.1.1	Fortsatt	forskning	och	framtidsutsikter 
För framtida studier skulle det vara av intresse att studera resterande parter i dessa typer av 

samarbeten, det vill säga, influencern själv samt följarna (mottagarna). Den sistnämna 

gruppen har en enormt stor påverkan på hur framtiden ser ut för marknadsföringsmetoder 

som dessa. Kanske kommer vi nå en punkt där mottagarna fått nog, där inbäddade 

reklamformer kommer upplevas som inskränkning på den sociala sfären. Tills dess, 

spekulerar vi i att influencer-samarbeten kommer bli allt vanligare och möjligtvis mer 

strategiska och strukturella. Slutligen, efter att har tittat närmare på den teoretiska aspekten 

av detta ämnesområde, skulle vi vilja argumentera för att det finns ett behov för någon typ 

av begreppsutredande studie. För tillfället finns det väldigt många olika begrepp och 

uttryck som i stort sett beskriver samma sak (men inte riktigt) beroende på vilken 

teoretiker som talar.  
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Bilaga	1:	Respondentintervju-guide 

 

Innan	vi	ringer:	 
Ange datum och tid. 

Ange att det är en telefonintervju/personlig intervju från oss på Mittuniversitetet till  

xxxxx i xxxxx. Vem det är vi ska intervjua. 

 

Introduktion		
Intervjuaren introducerar sig själv och sin kollega, berättar vad vi studerar och vad studien 

ska användas till. Upplyser att samtalet är via högtalare (vid intervju över telefon) och 

frågar om tillåtelse att spela in samtalet, för att senare kunna transkribera materialet. 

	
Bra	att	ha	i	åtanke: 
Förtydligar både syfte och vad vi menar med influencer-samarbeten innan intervjun, för att 

minska risken för missförstånd.  

 

Influencer-samarbeten är ett samlingsbegrepp som vi kommer att använda i denna studie, för 

att täcka in det fenomen vi valt att undersöka. Det vill säga, att företag tar hjälp av 

influencers med breda sociala nätverk och ofta starka personliga varumärken för att nå ut 

med sina budskap, i sociala mediekanaler. I denna studie har vi valt att titta närmare på just 

Instagram.  

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig… 

-Namn? 

-Ålder? 

-Utbildning?  

 

2. Hur länge har du arbetat på ____________? 

3. Kan du beskriva just ditt arbete inom ______________?  

 

TEMA 1: Marknadskommunikation och varumärke  

1. Hur arbetar ni på ______________med er marknadskommunikation?  

- Vilka är de huvudsakliga kanalerna? 

- Marknadsavdelning eller marknadsföringsavdelning, hur ser upplägget ut?  

- Några specifika strategier ni vill lyfta fram?  

 

2. Vad vill ni kommunicera med varumärket ______________? 

-Har ni några uttalade kärnvärden? 

- Vilka huvudsakliga associationer strävar ni efter? 

 

3. Hur gör ni för att nå ut med budskap till konsumenterna i ett informationssamhälle 

med hög konkurrens?  

-Reklamtrötthet, är det något ni märker av? 
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-Har er marknadskommunikation förändrats i och med ökat brus? 

 

TEMA 2: Digitala och sociala medier 

1. Anser ni att digitaliseringen har påverkat er kommunikation med marknaden?  

- På vilka sätt? 

- Hur tänker ni kring traditionella kanaler kontra digitala kanaler? 

- Vilken/vilka kanal/er lägger ni mest fokus på i nuläget?  

 

2. Sociala medier används allt mer, hur ser er närvaro ut i dessa kanaler? 

- Vilka sociala medier använder ni er av?  

- Vem/vilka ansvarar för dessa? 

- Har ni några specifika strategier eller uppsatta mål? 

 

3. Hur tänker ni kring innehållet ni publicerar i dessa kanaler?  

- Har ni olika strategier gällande respektive plattform? (Facebook, Instagram…osv.) 

- Varierar ni mellan olika typer av innehåll? (tävlingar, produkterbilder, behind the scenes osv.) 

- Eller är själva närvaron viktigast? (svara på frågor/kommentarer osv.)  

- Vilket typ av innehåll anser ni ger bäst respons från konsumenterna?  

 

TEMA 3: Influencer-samarbeten  

1. Influencer marketing är en växande trend, hur ser ni på fenomenet? 

- Som en typ av produktplacering, sponsring, varumärkesallians? Eller något annat?  

- När började ni med influencer-samarbeten på Instagram?  

- Har ni märkt av några effekter/resultat? 

 

2. Vad är ert huvudsyfte med influencer-samarbeten?  

- Nå specifika målgrupper? 

- Nå fler mottagare? 

- Image/varumärkes- påverkan? 

 

3. Hur stor roll spelar kanalen (Instagram i detta i fall)  in i detta beslut? (Dvs. ser ni 

Instagram som “enbart” ett sätt att uppmärksamma dessa influencers eller väljer ni ut dem 

baserat på deras inflytande på Instagram?) 

 

4. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda sig av influencers? 

 

5. Vilka element anser ni gör ett influencer-samarbete lyckat? 

- Har du några exempel ur verkligheten? 

 

6. Kan du ge oss en överblick av processen då ni genomför ett influencer-samarbete? 

- Vem tar kontakt med vem?  

- Hur stor involvering har ni i dessa samarbeten?  

- Vilken typ av överenskommelse är det mellan er och influencern? (ekonomisk, produktutskick 

osv.) 
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- Vad gör ni om varumärket inte representeras på det sätt ni önskat?  

 

 

TEMA 4: Den juridiska aspekten  

1. Hur tänker ni kring reklamidentifiering dvs. tydliggör ni att budskapet är köpt (om 

det är det)? 

- På vilka sätt? Genom hashtags, bildtext? (#ad, eller att man skriver ut “i samarbete med…”) 

- Om inte alls, hur tänker ni kring det? 

- Tror ni det påverkar budskapets effekt ? (dold/tydlig avsändare) 

 

Avslutande frågor 

1. Hur tror ni att framtiden för influencersamarbeten ser ut? 

- Har ni någon “dröm-influencer” ni skulle vilja arbeta med? 

 

2. Något annat som du vill tillägga eller som vi har missat? 

    

Tackar respondenten för medverkande på intervjun och frågar om det är okej om vi eventuellt 

återkommer med ytterligare frågor.  
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Bilaga	2:	Informantintervju-guide	1	–	Tobias	Eltell	

	
Innan	vi	ringer:	 
Ange datum och tid. 

Ange att det är en telefonintervju/personlig intervju från oss på Mittuniversitetet till  

xxxxx i xxxxx. Vem det är vi ska intervjua. 

	
Introduktion 	
Intervjuaren introducerar sig själv och sin kollega, berättar vad vi studerar och vad studien 

ska användas till. Upplyser att samtalet är via högtalare (vid intervju över telefon) och 

frågar om tillåtelse att spela in samtalet, för att senare kunna transkribera materialet. 
 

Bra	att	ha	i	åtanke:	
Influencer-samarbeten är ett samlingsbegrepp som vi kommer att använda i denna studie, för 

att täcka in det fenomen vi valt att undersöka. Det vill säga, att företag tar hjälp av 

influencers med breda sociala nätverk och ofta starka personliga varumärken för att nå ut 

med sina budskap, i sociala mediekanaler. I denna studie har vi valt att titta närmare på just 

Instagram.  

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig… 

- Vad du heter? 

- Ålder? 

- Utbildning?  

 
2. Hur länge har du arbetat på Sveriges annonsörer? 

 

3. Kan du beskriva just ditt arbete inom Sveriges annonsörer?  

 

Tema 1: Marknadsföringslagen - Sociala medier 

Du får gärna berätta lite kort om marknadsföringslagen i samband med sociala 

medier…. 

 

- Hur vet man om svenska marknadsrättsliga regler bör tillämpas på sociala medier (som ex. 

Facebook eller Instagram)?  

 

- Stämmer det att all reklam som riktar sig till svenskar, per automatik, faller under svensk lag? 

 

- Har det någon betydelse om servern för en viss plattform inte finns i Sverige?  

 

- Gäller alla delar av marknadsföringslagen även i sociala medier? 
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- Det finns ju vissa grundregler som rör reklam riktad mot unga personer(ex. reklam får 

aldrig uppmana ett barn att köpa något) men hur avgör man på exempelvis Instagram om 

målgruppen består av dessa personer? 

 

- Kan du förklara skillnaderna mellan RO och Konsumentverket, vilka ansvarar för vad?  

 

Tema 2: Instagram - Influencer-samarbeten - Reklamidentifiering  

 

- Om ett företag använder sig av en influencer för att nå ut med ett säljbudskap, vem 

ligger ansvaret på om innehållet bryter mot lagstiftningen?  

- Måste det gå att bevisa att influencern uttalat sig mot betalning (pengar eller produkt)?  

 

- Juridiskt sett, spelar det någon roll hur säljbudskapet framförs? Dvs. har det någon 

betydelse om produkten bara visas upp/används/nämns?  

 
- Gällande reklamidentifiering på Instagram, finns det riktlinjer kring hur detta bör 

tydliggöras? (räcker det att använda hashtaggen “ad” eller skriva ut “i samarbete med”)?  

 

- När en influencer associerar sig med en produkt, går det (juridiskt sett) att säga vart 

gränsen går mellan ett kommersiellt budskap och en “ärlig” åsikt (som en del av 

yttrandefriheten)?  

 

- Har ett företag någonsin blivit fällda i Marknadsdomstolen för något som detta? 

- Hur ser de faktiska påföljderna ut?  

- Vite/Böter?  

 

- Är regelverket tydligare eller otydligare i andra länder?  

 

Tema 3: Tankar kring regelverket  

 

- Vad är din generella uppfattning kring lagarna inom detta område? 

- Skulle du vilja se några specifika tillägg?  

 

- Hur tror du regelverket kommer se ut några år framöver? 

 

- Har du några råd/tips att ge till företag som marknadsför sig på sociala medier? 

 

- Anser du att företag idag är tillräckligt insatta i detta ämne? (marknadsföringslagen i 

sociala medier) 

-Tycker du företag bör vara försiktigare eller mer noggranna? 

 

 

Tackar respondenten för medverkande på intervjun och frågar om det är okej om vi eventuellt 

återkommer med ytterligare frågor. 
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Bilaga	3:	Informantintervju-guide	2	–	Fredrik	Andersson 

	
Innan	vi	ringer:	 
Ange datum och tid. 

Ange att det är en telefonintervju/personlig intervju från oss på Mittuniversitetet till  

xxxxx i xxxxx. Vem det är vi ska intervjua. 

 

Introduktion: 
Intervjuaren introducerar sig själv och sin kollega, berättar vad vi studerar och vad studien ska 

användas till. Upplyser att samtalet är via högtalare (vid intervju över telefon) och frågar om 

tillåtelse att spela in samtalet, för att senare kunna transkribera materialet. 
 
Bra	att	ha	i	åtanke:	
Influencer-samarbeten är ett samlingsbegrepp som vi kommer att använda i denna studie, för 

att täcka in det fenomen vi valt att undersöka. Det vill säga, att företag tar hjälp av 

influencers med breda sociala nätverk och ofta starka personliga varumärken för att nå ut 

med sina budskap, i sociala mediekanaler. I denna studie har vi valt att titta närmare på just 

Instagram.  

 
Bakgrund: 

1. Du kan börja med att presentera dig… 
- Namn? 

- Ålder? 

- Utbildning?  

 

2. Hur länge har du arbetat på ____________? 

3. Kan du beskriva just ditt arbete inom ______________?  
 
TEMA 1. Marknadskommunikation  
-  Upplever du att kraven på företagens marknadskommunikation har förändrats de 

senaste åren? 
- Anser du att det idag är svårare idag att nå ut med budskap till konsumenter? 
- Hur påverkar detta varumärkeskommunikationen? 

 
- Studier tyder på att reklamentröttheten breder ut sig, hur bör företag bemöta detta?   
 
TEMA 2. Digitala och sociala medier 
Hur resonerar du kring digitala kanaler kontra traditionella kanaler? 
- Möjligheter/ begränsningar? 
 
Vad anser du att företag bör tänka på när de marknadsför sig i sociala medier? 
- Specifika strategier? 
- Kvalitét eller kvantitet?  
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TEMA 3: Om influencer-marketing 
Hur förklarar/beskriver ni influencer-marketing till någon som inte är insatt? 
- Vad anser du att man ska klassa influencer-marketing som? 

(produktplacering?sponsring?annat?) 

 
På vilka sätt skiljer sig influencer-marketing från andra typer av marknadsföring? 
-Vilka huvudsakliga anledningar ser du till att influencer-marketing växer? 

 
Vilka fördelar och nackdelar finns det med influencer-marketing? 
 
Vad säger företagen att de vill uppnå genom influencer-samarbeten, vad är det 

huvudsakliga syftet? 
-Imagepåverkan? målgrupp? 
-Hur mycket har företagen att säga till om?  
-Är det något speciellt företagen bör tänka på? 
 
Kan du beskriva processen när ni kopplar ihop ett varumärke med en influencer? 
- Letar ni efter varumärken och influencers som liknar varandra, eller inte? 
-Vilka krav ställer ni på företagen?  
-Vilka egenskaper letar ni efter i influencers? 
-Måste de ha ett visst antal följare på Instagram? 

 
Vad gör Instagram till en bra plattform för influencer-marketing? 
-Hur mäter ni effekterna av det hela? 
-Vilka andra kanaler är bäst lämpade för denna typ av marknadsföring?  
-Hur tänker ni kring innehållet företagen publicerar på ex. Instagram? 
- Vad skulle du säga ger bäst effekt/respons? (tävlingar, samarbeten, enbart visa produkten…) 

 
TEMA 4: Den juridiska aspekten (reklamidentifiering) 
Hur tydliga anser du att företaget bör vara kring att budskapet är “köpt”? 
-Hur viktigt är det för influencern att påvisa att man marknadsför en produkt/tjänst? 
-Ger ni några rekommendationer kring detta? (marknadsföringslagen)  
-Har du någon tanke kring den etiska aspekten av fenomenet (smygreklam)?  
 
Avslutande frågor: 
1.Vilka företag anser du har lyckats bäst med denna typ av marknadsföring? 
-Vad har de gjort för att nå framgång? 

 
2. Hur tror du att framtiden för influencersamarbeten ser ut? 
- Om du fick koppla ihop ett drömvarumärke med en dröminfluencer, vilka skulle det vara? 

 
3. Något annat som du vill tillägga eller som vi har missat? 
       
Tackar respondenten fo ̈r medverkande på intervjun och frågar om det är okej om vi eventuellt 

återkommer med ytterligare frågor.  
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Bilaga	4:	Lagavsnitt 
 
Vilseledande	marknadsföring	 	 	 	 	
8 § Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 

§§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sådan vilseledande marknadsfo ̈ring som anges 

i punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.  
 
Reklamidentifiering 
9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är 

fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för 

marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa 

uppmärksamhet inför uppföljande framställningar. 
 
Köperbjudanden	
12 § Marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren i en framställning erbjuder 

konsumenter en bestämd produkt med en prisangivelse utan att fo ̈ljande väsentliga 

information framgår: 1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är 

lämplig för mediet och produkten. 
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Bilaga	5:	ICC:s	marknadsföringsregler 
 
Artikel	9.	Identifiering 
Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och 
medium. Används media som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska 

reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. 

Se även artikel 10. Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, 

kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller 

tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en 

konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende 

recension. 
 
Artikel	10.	Identitet	och	sändarangivelse 
Identiteten hos den som svarar för en marknadskommunikation ska tydligt framgå. Där så 

är lämpligt ska marknadskommunikationen innehålla kontaktinformation så att 

konsumenten lätt kan nå annonsören/marknadsföraren. Ovanstående gäller dock inte när 

kommunikationen enbart är till för att rikta uppmärksamheten på kommande aktiviteter 

(s.k. ”teasers”). 
 

       
 
 

 


